


ABSTRACT 

Denna uppsats behandlar skifferknivar- och spetsar hittade i 
Västerbotten. 
Ett försök har gjorts att dela in föremålen i grupper utifrån 
deras form, tidsmässiga utbredning och färg. Även föremålens 
funktion har diskuterats. 
Utifrån detta har en jämförelse gjorts mellan de olika gruppernas 
fördelning mellan inlardet och kusten. Syftet ned denna jämförelse 
har varit att försb'lca se cm materialet uppvisar någon skilland 
mellan de båda regionerna scrn kan tyda på att det under neolitikum 
existerat olika befolkningsgrupper med olika ek.onani.er i inlandet 
och vid kusten. 
Bearbetningen har visat att knivar och dolk.ar verkar vara kust-
orienterade nedan spetsarna dooiinerar i inlandet. Denna fördelning 
tyder på olika näringsspecialiseringar i kust respektive inland. 
I V'åsterbotv:>Jl finns den röd-gröna skiffern huvudsakligen i 
fjällkedjan cr.Jl större delen av inlandsfynden har någon av dessa 
färger. Vid kusten förekarmer de trörk.are nyanserna (trörkgrå, grå-
grön, brun och svart) • 
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1. INLEDNING 
. . 

1.1. MÅLSÅ TTNING 

Målsättningen med denna uppsats är att försöka utröna om 
det år. möjligt att utifrån studiet av skifferspetsar och 
~nivar få fram om det under neolitikum existerat olika 
befolkningsgrupper i · västerbottens kust- r~spektive 
inland, vilka varit baserade på skilda ekonomier. 

' 1.2. PROBLEM OCH HYPOTES 
•. 1 ' 

I aktuell litteratur kring Norrlands förhistoria tycks man 
vara .ense om att betydande förändringar ägt rum under den 
neolitiska tiden i denna landsända {Baudou 1988:229!,~: 
Forsberg 1988:98, Broadbent 1982:182, Ramqvist 
1988:29ff). , 
Från denna period har man funnit betydligt flera boplatser 
än från tiden före 4000 f .Kr vifkat sannolikt hänger 
samman med en befolkningsökning (Baudou _ 1988:234}. 

Mellan 4000 ftKr - 2000 f.Kr finner man en mara stationär 
bosättning vid kusten respektive inlandet än i den 
föregående perioden. . _ 
I inlandef har man funnit en mängd -hyddbo-ttnar (sk-
skirvstensvallar) vilka ofta förekommer i grupper om tre 
till fem stycken. Åsa Lundberg (1986:81) har utifrån detta 
material påvisat ett bosättningsmönster för Norrlands 
inland där skårvstonsvallarna sannolikt utnyttjats även 
vintertid. 
Ett mer permanent boende kräver, enligt henne, att_ vissa 
förutsättningar uppfylls.: 
- hyddorna bör vara placerade på torra väldrän~rade 
marker. 
-närheten till öppet vatten. Vilket är arbetsb~sparande i 

sökandet efter goda fiskepfatser och --färskvatten 
vintertid.· 
- t!llgång till goda jaktmarker. 
- närhet till råmaterial. 
• tillgång till områden för växtinsamling. 
Utifrån sin _ undersökning har · hon funnit att de norrländska 
skårvstensvallarna uppfyflar dessa krav. 
Binford_ (1.983:131). menar att en m_era . permanent 
bosättning, s k base-camp~ . placeras så. att man. under 
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vinterhalvåret inte behöver transportera de tya,gre 
basresurserna som t ex ved och vatten några längre 
sträckor. 
Vad gäller goda jaktmarker visar Lundberg (1986:81 ff) att" 
stora fångstgropssystem ofta ligger i närheten ·av 
skärvstensvallarna. Dessa· kräver en någorlunda utveckl.ad. 
organisation som möjliggör ett regelbundet , underhåll och 
utnyttjande av groparna (Baudou1988:232). C.;14· 
dateringar visar att fångstgropar har använts .. ft~n 
mesofitikum in i historisk tid med an trolig tyngdpunkt 
under neolitikum {ibid 1988:232).Den rikliga mängd i:1v 
brända älgben som hittats ; skärvstensvallarna samt det 
stora antalet fångstgropar visar på älgens stora betydelse 
som näringskälla. under danna· period (Lundberg 1986:89)~ · 

' •.. , .. . ' \ • ! 

Utifrån etnografiska källor visar Lundberg att- mgn 
framförallt utnyttjat fångstgroparna vintertid, •vilk~f 
verkar ganska rimligt med tanke på de goda möjligheterna: 
att bevara · älgköttet under denna årstid sä'ihf· 
vinterpälsens stora betydelse. 

Detta anser Lundberg (1986:82} indikerar en mer stationär·· 
bosättning i form av base camps, dvs året-runt-boptats·er · 
inom ett begränsat territorium. ·Nåringsutbudet ln'Om 
territoriet anses ha varit tillräckligt variationsrikt för 
att kunna fOrs.örja sina invånare året , om.· 
Säsongsflyttningar mellan kust och inland var därför int~ 
nödvändigat vilket tldigare varit en vanlig uppfattnirig' 1 

(Baudou 1988:230ff). · · · · · .. · 
Likheter i fyndmaterial och hyddkonsfruktioner -; i,:ilandet, 
tyder också på att kontakter mellan älvdalarna "åri( 
vanligare än mellan kust och inland. · -.. 

' .. '• 

· Västerbottens kustland har ett lik·nånde· 
bosåttningsmönster påvisats men mad en· mari'tim 
specialisering, dvs sälfångst och kustfiske har varit de 
dominerande näringarna (Broadbent 1982:55, Baudou 
1977:34). . . 
Broadbents (1979:189ff) undersökning av Lundfors 
boplatsen- visar att det var möjligt att livnära sig året om 
inom ett ganska begränsat område. · fnom 
bosåttningsområdet finns fem regioner som erbjuder olika . 
slags försörjningsresurser. Att basera· ekonomin på en 
resurs var ·alltför riskfyllt. För ett året-runt•boende av 
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denna typ krävs att boplatslokalen placeras så att så 
många näringsresurser som möjligt kan utnyttjas · inom 
territoriet. 

Människorna i Västerbotten skulle således- inte· ha ·behövt' 
säsongsvandra mellan kusten och inlandet för ·att klara sin· 
ekonomi. Med detta vill vi dock inte påstå att kontakter 
mellan- grupper · med otika ekonomier inte skulle: ha '· 
förekommit. · · ••. 
Från senare delen av neolitikum kan man även -finna· spår··" 
av · odling och: ·boskapsskötsel 1 · kustregionen. Dessa·' · 
näringar kom ·dock aldrig att få någon fast förankring i , ' 1 

Norrland förrän under järnåldern (Baudou'198S·:2·33, · • 
Broadbent 1982:56, 185). 

Att kustbefolkningen varit "territoriemedvetna" visar·· 
framväxten· a_v kuströsen under bronsåldern. Dessa · kan~•,: 
enligt Broadbent, visa var gränserna för en · gnipps .,. 
resursområden legat {Broadbent 1982:50f). 
Hodder· anser att grupper som bor nära varandra samt lever · ·: 
under ekonomisk stress · försöker markera sin 
gruppidentitet i utformandet av den materiella kulturen . 
(Hodder1982: 13~36, Je~sen 1988 :39). 

Utifr~n denna bakgrund har vi formulerat följande hypotes: 

O_m utvecklingen under senmesolitikum och neolitikum 
gått mot en ökad näringsspecialisering och därmed en 
mera stationär bosättning i kust- respektive· inland; · 
borde denna utveckling kunna ·spåras i : · 

redskapens utformning och funktion 
- de olika typernas geografiska utbredning 
- utnyttjandet av olika slags skifferfärger · i · de· båda 
områdena 
Mate~ialet bör då uppvisa skillnader mellan kusten och 
inlandet. 

1.3. MATERIAL OCH METOD 

Det material vi arbetat med är knivar· qch spetsar · av 
skiffer, ·vilka utgjorts av både lös·· och utgrävningsfynd. 
Materialet är hämtat från Västerbottens· länsmusetim• · och · · 1 
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Skelh,~fteå Museum, men även från litteratur som berört: -
ämnet samt utgrävningsrapporter och fyndkata,loger. . • 

I de flesta faH har Jängd, bredd, tjocklek, vikt, SQ_qken~. 
fyndort. och: fär.g . noter,ats .. .I .de_ fall där någon ~l_lf;lr några.; 
av dessa- uppgifler-. saknas.· beror det antinger, .. på att 
förfmålet till viss de.l varit trasigt så . att ..fullständiga . . 
mätningar inte har kunnat göras, eller att det ,suttit 
oåtkonJligt till ) någon av museernas. basutst~llningar. 
Uppgifter _har då hämtats· från fyndkataloger .. eller 
rapporter, men även i dem har det hänt att måttangive,lser, 
oc~. andra, viktiga noteringar saknats; .... , 

. . 
de falt där föremålen· varit tillgängliga för 

färgbe~tämning. har Munsell Soil .Color Charts använts, -en 
färg , atl~, vilken anger både färgton, -ljushet,, samt 
mättr,_ad, JFärgboken 1965;27f). Men efter att i- efterhand 
ha jämfört en del_-· av• vå_ra "resultat med Jorma Karmas. 
färganaly~~!: (1988~ppendix ~) av en del av föremålen h_ar 
vi funnit .. att .vi. fått ganska olika värden. Kanske beroende 
på att ljusförhålla,r,dena -i undersökningslokalerna inte var 
de samma, eller helt enkelt därför att upplevelserna .av= -
färgtoner kan växla i olika miljöer (Färgboken:ibid). 
Vi :J,ar därför ·valt·. att bara an_.vända oss . av. 
färgbenämningarna; Ljus grå, grå, mörkgrå, grågrön, 
gråbrun,- prun, ,rödbrun,r~~gr~, röd och -svart. 

:'. ! -:- ':. ' 1"·• • 

Flertalet föremål-· har avritats och fotq.g.r,aferats. Därefter-
har vi försökt dela in dam i grupper utifrån deras form och 
tidsmässiga spridning. · 

För att pröva vår hypo~es måste vi alltså ,göra en 
järnf~relse mellan kust,.._,..;.~Ch inlandsmaterialet., _Vi har 
därför delat in Västerbotten i en kust respektive 
inlandszon, utifrån d_en. naturgeografiska indelningen< . ; av 
området· som fin.ns beskriven i Naturgeogra~isk 
regionindelning av Norden (1984). 
I kustzonen ingår följande regioner: kustslätter och dalar 
samt vågig bergkullterräng med skogsområden. Jill d&(lna 
zon hör följande socknar: Byske, Jörn, Skellefteå, Norsjö, 
Burträsk, . Lövånger,,Nysätra, Bygdeå, . Sävar ,·· 
Degerfors, Vä_n,n~s. b:Örtr.äsk, . Bjl:Jrholm,_ Hö,rnefors,. 
Nordmaling samt .. Umeå. , .. , · 
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Sockengränserna för Norsjö, Degerfors, Örträsk utgör en 
naturlig gräns mot inlandszonen. 
lnlandszonen består av barrskogsområden, ·förfjäilsregion 
samt högfjällsregion. Inom detta område finns socknarna 
Sorsele, Tärna, Malå; Stensele~; ~ycksele,. Vilhelmina, 
Dc;)rotea, Åsele och. Fredrika. (Se fig. 1). 

t• • ..J 
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2. HISTORIK 

Norrlands· för-historia var under an lång tid ett eftersatt; 
områd_e inom den· arkeologiska forskningen {Baudou 
1977:15). Länge ansågs Nordskandinavien som ett diffust 
•utmarksområde", som under stenåldern inhämtade --de 
flesta ideerna från Sydskandinavien. Under 1900-talets 
början bedrevs de flesta studierna kring den norrländska 
stenåldern utifrån kartor, bildar och de av museerna 
insamlade stenartefakterna (Christiansson 1961 :120ff). 

Bland de arkeologer som kom att bedriva 
fältundersökningar och som gjort stora insatser för den 
norrländska arkeologin kan man nämna O.B Santesson, Knut 
Tinnberg och Gustaf Hallström. Tre eldsjälar som verkade 
främst under 1920- och 30-talet, varav den sistnämndes 
forskning kom att beröra i stort sett hela norra 
Fennoskandia (Christiansson 1961 :124). 
D v s de nordliga delarna av Norge, Finland och Sverige 
(Westin 1962:3). Hallström kom till en början att hävda 
det Syd- och Mellanskandinaviska inflytandet på den 
norrländska jakt- och fångstkulturen (Baudou 1977:17). En 
åsikt som den norske arkeologen Gutorm Gjessing 
(1942:452ff) inte delade. Han - å sin sida - betonade de 
många gemensamma dragen mellan Nordskandinavien och 
de övriga arktiska områdena i norr. Utifrån sina 
iakttagelser kom han i början av 1900-talet att skapa 
begreppet "cirkumpolär stenålder"' (Christiansson 
1961 :119f). Som ett exempel på en gemensam företeelse 
inom · det cirkumpolära området under förhistorisk tid 
nämner han bl a användandet av skiffer till diverse 
redskap (Gjessing 1942:14ff). 
P. Simonsen håller med om att ett kultureUt inflytande 
kan spåras kring Ishavet men anser att man knappast kan 
prata om någon speciell cirkumpotär · stenålderskultur 
{1974-75:24). 

Fr o m 1942 inleds en ny epok inom den norrländska 
forntidsforskningen. l samband med 
vattenkraftsutbyggnaden kom Riksantikvarieämbetet att 
utföra inventeringar och uträvningar i Norrland, vilket 
resulterade i att flera tusen nya boplatser kom att 
upptäckas och över tvåhundra av dem att undersökas 
(Baudou 1977:15). 
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Under 60- och 70-talet startades två stora 
forskningsprojekt - det tvärvetenskapliga projektet . kring 
.. Norrlands Tidiga Bebyggelse.. - samt "Nordarkeologi" med 
undersökningar främst i Västerbotten och Lappland. Dessa 
projekt kom att betyda mycket för den arkeologiska 
forskningen (Baudou 1977:1 Sf). Så även inrättandet av en·· 
arkeologisk institution vid universitetet· i · Umeå 1975 
(Baudou 1988:25). : 
Under dessa två årtionden började man upptäcka 
mesolitiska boplatser i Norrland vilket gjorde at_t · 
"utmarksspekula.tionerna" helt fick överges. Garaselet i 
Byske socken och Dö udden i Arjeplogs socken var ·två av· 
dessa tidiga boplatser, med ett redskapsinventarie 
liknande det som står att finna hos Lihult-N0stvetkulturen 
i Västsverige och Sydnorge. D v s håndtagskärnor, 
mikrospån och kölskrapor tillverkade av lokala 
porfyritiska bergarter (Forsberg 1988:54). 

Under senmesolitikum och fram till mellanneolitlkum 
dominerar kvartsen bland stenredskapen. Kring 2500 f.Kr 
sker en övergång från kvarts: till' kvarts it (ibid :54f). 

. _ . .,; --: 

Om vi sedan går över och tittar på de tidiga förekomsterna 
av skifferredskap får vi till en början · vända oss mot 
grannlandet i öster. Man har nämligen· funnit att den 
finnländska · Suomusjärvikulturen har de · tidigaste 
föremålsformerna vad gäller skifferbruket. Slipade yxor, 
mejslar och breda· bladformiga spetsar tillverkades· där 
någon gång mellan 7000-5000 f.Kr. (Broadbent 1982:84). I 
en skärvstensvall i Bellsås i Ångermanland har man funnit 
samma typ av spetsar. Vallen är daterad till 
senmesolitisk- eller möjligen tidigneolitisk_ tid· (Baudou 
1978:12). På en boplats i Högland i Dorotea socken har ·ett 
annat tidigt skifferfynd· · hittats. En 23 cm lång· 
bananformad kniv samt två förarbeten till ·· 'knivar. 
Boplatsen har_ daterats till ca 7705 ±105 B.P (Melander 
1981-4:302f}. 

För övrigt brukar man räkna· med att den -norrländska·· och 
norska skifferindustrin · sätter igång på allvar någon -gång '· 
mellan 5000-4000 f.Kr (Broadbent 1979:124). · · 

Under mellanneolitikum börjar man inom den 
nordskandinaviska fångstkulturen att tillverka en mängd 
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praktfulla ski~ferföremål. Denna tillverkning finner man 
framförallt i Norrland och de nordligare delarna av Norge 
(Broadbent: ibid). ldeerna till många av skifferformerna 
verkar man ha hämtat från ben- och hornföremål, av vilka 
nästan inga finns bevarade i. dag (Broadbent 1982:84}. .;-· 
Även om många av redskapsformerna är likartade i d~ · 
norra delarna av Skandinavien så visar avsaknaden av. 
ka1nke~amik i Sverige att det knappast förekommit någon. ·: 
omfattande invandring österifrån. Däremot verkar ,· 
Norrland ha ,exporterat röd- och . grönblandad . skiffer tiU :·. 
den finska sidan (Broadbent 1982:51ff). · 
Ytterligare ex~rppel på väst - . östliga kontakter kan vi se i. 
den rikliga förekomst~n av älgfigurer på olika redsk~p. 
Bl,a'nq . annat förekom.mer älghuvuden på en del 
skifferdolkar från Nordand,. Nordnorge . och Finland~-. • 
Huvudområdet för denna ·grupp verkar dock den 
ångermanländska kusten vara (Westin 1962:12ff). -1 det här·. 
sammanhanget bör man nog också nämna älgens domif}an~-, 
bland de inristade · figurerna i Stornorrfors i Västerbotten 
och vid Nämforsen i Ångermanland (Ramqvist, Forsberg 

. och Backe 1985:313ff). Liknande ristningar har också. 
hittats vid Vita havet och Önegasjön i norr~ Ryssland,. · 
Trots vissa likheter vad gäller motivval hos Norrfors- och 
Nämforsristningarna så kan man finna en . stilistisk · 
skillnad mellan dem. Nämforsristningarna har. - förutom .. 
det östliga inslaget - även sydskandinaviska drag vilket 
ristningarna i Norrfors saknar. Ramqvist, ,. For~berg och 
Backe (ibid:334) nämner att även .om det existerat ett 
gemensamt bildspråk över. stora delar av Fennoskandien 
och områden l~ngre österut så. kan man urskilja lokala 
"dialekter", eller ristningstraditiqner mellan olika 
områden. Detta skulle då kunna förkiara olikheterna.· 
mellan Nämforsens och Stornorrforsens ristningar. 

Att kontakter förekommit med Sydskandinavi~n under ' 
neolitikum visar fynden av tjocknackiga flintyxor och 
stridsyxor i · Norrland. Från senneolitikum förekommer 
även dolk~r och . pilspe.tsar av flinta här (Broadbent · 
1982:56ff). 
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Om man sedan tittar på. näringsfånget hos dan norrländska 
fångstkulturen kan man se att under neolitisk tid 
dominerar sälen längs· kusten medan älgen är det 
vanligaste bytet i inlandet. Älg har dock även fångats vid 
·kusten. Ben från bäver och fisk har hittats i båda 
·regionerna-· (Broadbent 1982:40ff). 

Tidigare har man i regel ansett att inlandsbefolkningen 
bedrivit säsongsvandringar mellan kusten och inlandet i 
jakten på -· föda. Att så inta behövt vara fallet visar Åsa 
Lundbergs undersökningar av tre neolitiska ·boplatser i 
Vilhelmina socken (1985:293ff). · • .. 

Åven Noe! Broadbent {1982:50ff) och Lars Forsbllrg 
(1988:98) anser att de ekologiska förhållanden under 
senmesolitikum/tidig neolitikum tillåtit an mera 
stationär bosättning i inlandet. 

Från mellannaolitikum har man funnit indikationer på 
jordbruk i Våslerbottans kustland. Det verkar dock hä 
varit en mycket kortvarig odlingsperiod {Engelmark 
1976:96f). Säkra tecken på jordbruk i Västerbotten verkar 
man inte ha funnit förrän i slutet av den subborea.la tiden; 
d v s omkring 700 f. Kr. 

Under bronsåldern finner vi en ny gravform längs dan 
norrländska kusten gravrösena, vHka enligt 
Broadbent( 1982: 118) kan ha fungerat som 
territoriemarkörer • för en kustbofolkning · som 
specialiserat sig på säl.. och fiskfångst. 

För inlandets del har Lars Forsberg (1988~1 :95ff) påvisat 
ett rörligare bosättningsmönster under 
bronsålder/förromersk järnålder än under neolitikum. Man 
har under denna period kommit att utnyttja boplatser i 
både förfjälf s- och skogsområdet. Vad gäller ekonomin har 
man nu börjat jaga ren men även älg, bäver· och fisk var 
vil<tiga näringsresurser. · · 
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3.: KLIMAT OCH GEOLOGI 

3.1 Klimat, växtlighet och diu.rlbl 
.. Man anser att Västerbottens kustland blev isfritt mellan 

7300-6800 f.Kr. och allt eftersom .. ·.isen. f<frsvann 
utvecklades björk och tallskogar (Königsson 1980:8, 
Broadbent 1982:19). · 
Under den boreala tiden,7000·6000 f.Kr. bör det ·ha· rått 
gynsamma förhållanden för ren och renjägare (Baudou 
1977:34).Under den atlantiska perioden, 6000-3700 f.Kr, 
blev klimatet succesivt varmare och fuktigare. Björk och 
tall skogar spred sig över hela Norrland. Under denna 
period anser man att Norden i stort sett btev isfritt 
.. (Königsson .1980:7,29). 
Bevarat djurbensmaterial från denna tid domineras av ·älg 
och bäver. Kustboplatser innehåller ben från vikaresäl 
(Baudou 1977:34). 
Den fortsatta temperaturhöjningen under den subboreara 
periQden, 3700-500 f.Kr, bidrog till att ädlare lövtrld/4 ex 
· alm och hassel , kunde växa betydligt längre norrut än idäg 
(Broadbent 1982:25). På grund av en, ·kumatförsämring mot 

. periodens slut försvann de ädlare trädslagen från 
Norrland. Däremot spred sig granen i norr (Baudou 
1977:35, Königsson 1980:8). , 
Bottniska viken har alltid påverkat klimatet i 
Västerbotten. Vattenmassornas uppvärmning ger mildare 
höstar och·· förvintrar. På våren däremot är det något 
kallare vid kusten än i inlandet . beroeric:ie på på den 
kvarliggande isen (Broadbent 1982:23f). · 
Isens avsmältning bidrog till att världshavens nivå höjd~s 
och stora delar av · Skandinavien kom atf ligga under 
vatten. I Västerbotten ligger · den högsta forntida 
kustlinjen (HK) omkring 230w240. meter över den 
nuvarande nivån.-: . . · .. . , 
Längs Västerbottens~ kust finns ett stort antal boplatser 
som daterats ,till tiden mellan:· ca 6f?00-:2000f.-Kr. 
Majoriteten av stenåidersboplatser i kustlandet påiräffas 
mellan 50 Och 80 meter över havet. Dateringen på dessa 
varierar mellan 2000 och 3400 f.Kr. (Broadbent 
1982:19,36). 
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3.2 Berggrund 

Gnejs och granit dominerar berggrunden i Västerbottens 
kust- och barrskogsområde. För- och högfjällsområdet har 
en mycket varierande berggrund. Områdena består av både 
urbergsområden och kaledoniska överskjutningsskåltor. I 
övrigt är fjällkedjans uppbyggnad växlande. I Västerbotten 
domineras den av överskjutningsskållor som . består av 
fyllit och lerskiffer i väster och gnejser och amfibioliter 
i öster (Naturgeografisk indelning av Norden 
1984:151 ff I 182), 

3.3 Jordarter 

Västerbottens jordarter består av morän. 
Tallskogarna som spred sig efter det att isen dragit sig 
tillbaka kom att trivas på: bergssluttningarnas sandiga och 
grusiga jordar. Björk, sälg och al växte upp· på mo och 
mjäla som finns i låg landen. Från omkring 1000 f.Kr finns 
även gran i låglanden (Broadbent 1982:19). Ytterligare en 
jordart som är vanlig i Västerbotten är våtmarkerna. 
Västerbotten är mycket torvrikt, ca 20% täcks av torv 
(Broadbent 1982:20f). 
Boplatser från mellan- och senneolitikum (3200-2000 
f.Kr) påträffas vanligtvis på väldränerade jordar (sand och 
moränmarker). De hittas på dalgångarnas norra sidor där 
de ligger mot söder. Tillgång på föda, dricksvatten och 
stenmaterial avgjorde lokaliseringen av boplatserna. 
Koncentrationer av skärvsten, kvarts och annat 
stenmateriaf samt brända ben markerar boplatserna 
(Bro-adbent 1982:39). 

3.4 Vad är skiffer? 

Bergarter skapas antingen· genom exogena (yttre) eller 
endogena (inre} processer (Lundegårdh 1986:74). Det finns 
tre typer av bergarter: 
1: Eruptiva även kallade magmatiska- bergarter. Dessa 
bildas av flytande lava ur jordens inre. Exempelvis porfyr, 
basalt och gabbro. 
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2: Sedimentära eller lagrade bergarter består av små 
partiklar (stenar, grus, stoft) som vind, vatten eller 
glaciärer fört med sig från vittrande berg och vulkaner 
och som sedan kittas samman. Exempelvis sandsten, 
lerskiffer och kalksten. 
3: Granit, gnejs och täljsten är exempel på metamorfa 
bergarter. Dessa bergarter kan vara vilken typ som helst 
som efter sin ursprungliga bildning omvandlats genom 
tryck och uppvärmning {Broadbent 1982:14). 

3.4.1. Sedjmentära bergarter 

Lerskiffer 

Lera bildas av små slampartiklar som avsätts ur haven på 
inte allt för grunt vatten. När leran har hårdnat till sten 
kallas den lersten. Lerskiffer bildas om leran täcks av 
andra avlagringar som gör .att. den utsätts för ett så 
kraftigt tryck att den blir skiffrig (Lundegårdh 1986:157). 
Skiffrigheten kan se olika ut. Lerskiffer · som blivit till ur 
lera och lersten genom att tjocka lager av andra 
vittringsprodukter lagt sig ovanpå, är skiffriga längs med 
skiktningen (sk konkordantskiffrighet). Skiffrigheten · kan 
även bilda en vinkel med skiktningen (sk 
diskordantskiffrighet). Denna typ av skiffrig het 
förekommer när lerskiffer, vilken uppkommit ur lersten 
under bergskedjeveckning, utsätts för tryck (Lundegårdh 
1986:158). 
Färgen . på lersten varierar mellan grå, mörkgrå eller 
grågrön. 
Lerskiffer är grå till gråsvart eller gröngrå. Vissa typer 
har en dragning till brunr eller brunviölett (Lundegårdh 
1986:159). 
I Sverige förekommer lerskiffer huvudsakligen .. på 
sydvästra Öland, i Västergötland, norr om· Siljan sarrt i 
och nära öster om fjällkedjan. Åldre lerskiffer finns i 
Dalsland, Gävleborgs län och i Norrbott~ns, län. 
De fyllitiska skiffrarna · (se sid.12.) i Västerbotten är lik 
lerskiffer (Lundegårdh 1986:159). 
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Alunskiffer 
' -r'' ... . ·-,.' . 

Alunskiffer år lerskiffer som · innehåller kol- och 
svavelhaltiga ämnen. Halten av kolföreningar är ibland . så 
hög att skiffern kan :användas till bränsle. Utbränd 
alunskiffer kallas rödfyr. Alunskiffer är alltid s_vart i 
färgen:· I övrigt är den mycket lik lerskiffar. Dan finns· i 

· · Skåne,· ;på Öland, i. Västar:. och Östergötlana, i Närke så-mt i 
·, Jämtland (Lundegårdh-1986:159). ! .. 

. . r.( . 

- Sandsten 

Sandsten består av· ihopkittad sand som kommer från 
vittrande berg.arter.··. Bindemedtef meilan kornen eir'· oftåst 
kiselsyra men det kan även vara kalk, lera eller 
järnhydrat. · · 
Sandsten som har bildats· ur vatten· avlagrad sand har 
växlande färg;vit, grå, gul, brun, röd, rödviolett och grön 
samt mellarttoner. : ·• · · 
Skiktningen i vattenavlagrad sten är ofta' ojämn 'på g·ru'nd 
av att sanden avsatts i strömmande vatten mad· växlande 

- hastighet. · · · __ ' 
Sandsten som är· nedsä·nkt lån.gt i _jordskorpan har 
förvandlats till gnejs och· granit · ge_nom tryck, · värme och 
gaser. Ett första fad i denna ·omvandling är :sandstenens 
övergång till kvarts it ( Lu ndegårdh 1986; 156). , "' · 

, 3.4.2. MetamorfaJ>etgartec 
Fy/lit 

,. 

Lerskiffer som utsätts för· bergskedjeveckrdng förlorar 
sin - jämna skivighet- och blir j stäHet småveckad. 
·Bergarten kallas · för fyllit • Färgen varierar mellan lfusgrå, 
grå, gröngrå eller gråsvart. Fyllit förekommer främst i 
fjällkedjan och i övre Norrland öster om fjäflkedjan 
:JLundegårdh 1986:170). 

'.•·, ., 

. GrlJnskiffer 
., ., 

.Grönskiffer liknar fyllit och· har •ofta· samma_ ursprung; d: v 

.s- lerskiffer. Grönsk1ffer·· är en finkornig ·eller tät grön 
eller svartgrön bergart.,, Till skillnad från fyllit 'behöver 
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inte grönskiffer vara småveckad. Bergarten förekommer 
främst i fjällkedjan (Lundegårdh 1986:171 ). 

3A.3. Skiktad eller skiffrig bergart 

~erskiffer är .. en skiktad bergart. -Här· h·~r mineralkornen 
,Jr.ån bö·rjan lagt . sig helt eller ;·delvjs:• bladformigf':~å 
· varandra. I en skiffrig bergart har- mjn.era.lkornen g,e~1om 
tryck efter bildningen ordnat in sig skivformigt. Ofta har 
bergarten även blivit uppvärmd samtidigt som · -tryck 
verkat (Lundegårdh 1986:73). 

.3.5. f:Jåcnaterial-förekomst .och användning 
Johansson (1978:107-115) påpekar i sin .artikel 
Experimemtella studier av ski·fferspetsar,· · svårighe·te~na 

'_-·med att hitta r.ödskiffer av sådan kvalite··att 1den duger till 
redskapstillverkning. För att skiffer ska vara lämplig'<till 

. redskapstillverkning bör den ha en jämn och tät -struktur 

. . (Joha·nsson . 1973/1 :21 ). -
· Enligt Johansson(1978:112) är rödskiffer sällsynt -och 
. sparsamt förekommande. Oen uppvisar ofta en ojämn 

struktur som gör den omöjHg att bearbeta. ' 
·_ Även · Santesson (1941 :8) · skriver om rödskiffer- som 
· 'sällsynt och ·ovanligt. · 
Genom geologiska undersökningar vet man var i 
västerbottens berggrund det före~ommer rödak-tiga 
sediment (Karma 1988:1-68). Uppenbarligen finns det i 
Västerbotten endast ett fåtal blottade lokaler med en': för 
den förhistoriska människan användbar skiffer (Karma 
19.8~:21). Enligt S0,rborg (1982:232fförekommer den röda 
s_kiffern. i den kaledoniska bergskedjan ·från . östra 

. Finn,marken i Norge ner till· Jämtland.' I övrigt finn-s den 
endast sparsamt i Fennoskandien . 

Den röda färgen i sedimenten uppstår .genom en utfällning 
av järnoxid vid oxidation. Det är alltså järnoxid (Fe2o3) 
även kallat hematit som ger den röda färg·en : (Karma 

. 1988:17). . 
De.. gröna skiffrarna förekommer· i anslutrrin·g · tif de ···röda. 
·oessa har samma egenskaper.,. Färgskil-lnaden mellan dem 
kan· antingen bero på · oxidationsgraden :ene·r atf .någo·n 
annan· mineralkomponent påverkar färgen (Karma 1988:69). 
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I Västerbotten har Johansson (1987:112) hittat rödskiffer 
inom Krutsjö-Arksjöområdet i södra Lappland. Inom detta 
område fanns skiffer av olika kvalite och därmed av olika 
lämplighet för redskapstillverkning.. I byn Storbäck, 
Dorotea sn, fanns huvuddelen av skifferförekomsten. 
Större delen var omöjlig att bearbeta men ävan skiffer av 
bättre kvalite förekom här. Sydväst om byn fanns även 
grön och svartskiffer. . 

Huruvida den förhistoriska människan hämtat. råmaterial 
ur dessa förekomster går dock inte att ·bedömma. De är 
dock strategis_kt. belägna nära boplatsrika områden i. södra 
Lapptand, nordvästra Ångermanland och norra Jämtland. 
Det finns även skiffer som kan vara . fämplig för 
redskapstillverkning i Tåsjö socken, Kraddsele i Sorsele 
socken samt i Arvldsjaurtrakten (Johansson 19~8:113) . 

.,..-:--~~ ·STEN SELE 

VILHELMINA • 

~-- c~;\ 
}.· ..,..._ --------- //~ 

... ..,..., ......______ As • .- \ :J' "1-s· 
liOROTE.I\~~~ ._-14tt!Jip!llll"-E:.,_ FREDiUIV, 

··~ ..____ , • , \.,_- f:' BJURRO:%: ~~RNtFons 

'~,.,~ \~ ~r' {,½~~-,,MAL1.NG 

. '~~~--- ! ---~---.. ..-:;:-:. ' \) .r..; ..... _. ..... ., 
. -·--·----·--·- ·- - .. ... ... ,_ .... _:. .. :.~----- __ ........___ 

Fig. 2 Kinda lokaler med rlmaterial av skiffer i 
Västerbotten. Källa; Johansson-1978. Karman 1988. 

·-- ------.----- .. ... . ...... -·- ---· ------------
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Karma (1988:1 ff) skriver i sin uppsats, Rödskifferföremål 
i centrala Norrland-makroskopisk genomgån·g ·.och 
geologisk kontext, att rödskiffer förekommer i .hela 
fjällranden och även utanför fjällranden kan smärre 

.. · rödsk_iffer, •töre_~omster . påträffas. _. _ . . .. . . .·. ,_, ,; 
· · Rödaktiga sediment inom fjällranden finns · 1 · ett o'mr'åde 

mellan norra Ströms Vattudal och Hornavan. Inom detta 
område finns rödskiffrar bla från Kultsjöns östända 
österut till Han·dsktumme·n, i området runt, Vojmsjöns 
mellersta del. Vidare finns det mörkröda- rödbruna 
skiffrar runt. Ristiäck i ·oorotea . sn. Inom östra. delen· av 
fjällranden är det sparsamt med hälfblottningar. 
U:ngs Skellefteåälve_n inom ett ca 160 km lå_ngt" och_ '30: km 
brett område mellan Jiltjaur och Boliden finns ett · antal 
lokaler med rödaktiga sediment (Karma 1988:19ff). Här 
finns tre områden av speciellt intresse. 
Område 1 ligger sydväst om sjön Ledvattne,t c;l~r Malå och . ··· · •-
Sorsele socknar gränsar till varandra. Dominerande färger 
i sedimenten är röd, violett, brunviolett och brun. 
Omr-åde 2 ligger öster om .Långträsk och norr om 
Grundträsk i östra delen av Malå socken . 
I nordöstra delen av Norsjö socken mellan Dödmanberget i 
väster och Petikåns och Skidträskåns sammanflöde i öster 
finns område nr 3. I de två sistnämda områdena finns 
inlagringar av rödaktiga sandstenar med röda-
brunvioletta färgnyanser. 
Rödaktiga sedi,rient finns även söder om Storvindeln i 
Sorsele socken. (Se fig. 2). . •" 
Genom att kvartära avlagringar täcker berggrunden inom 
Skellefteåområdet är naturliga hällblottningar ovan·nga. 
Därför borde andelen utnyttjbar skiffer varit 
förhållandevis liten under neolitikum. 

Det är även möjligt att skiffer och skifferföremål 
.. spridits bland forntidens människor genom handel. Den 

Onegiska grönskiffern· som finns i ett område nära 
·· Onegasjön i sydväst Finland har uppenbarligen tjänat som 

handelsvara under neolitikum. I fynd från Antrea och 
Suomusjärvi finns denna skiffersort representerad. 
Föremål av Onegiskt grönskiffer _ exporterades under 

·'., neolitikum till Ryssland, Ostbaltikum, norra Sverige och 
-- västra Finland (Johansson 1978:137, Kivikoski 1964:40). 

Trots en brist på rödskiffer som råmaterial i södra Norge 
finns där en stor geografisk spridning av röda 
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sklffarknivar. Det gråa råmaterialet finns lättare 
tiOgängligt · än det röda men som färdiga föremål är 

· majoriteten av knivarna gjorda i röd -skiffer. Detta menar 
Seborg (1988:234f) antyder männsklig verksamhet som en 
avgörande faktor. Han antyder att färdiga rödskifferknivar 
kan ha fungerat· som en bytesvara ·mellan kustbefolkning i 
~ellan-Norge och en inlandsbefolkning ·i Norrland. · 

översiktligt kan det sägas att de röda och gröna skiffrarna 
främst· _förekommer ·i inlandet speciellt r fjäUregionen 
medart 'de svarta· och· -~råa· skiffrarna· finns vid ku·sten 

· speciellt i Skellefteåfälten (Broadbent 1 !179 :231 )'. · · 
· Uppenbarffgen förekommer de röda skiffrarna_. ·. i rriindre 
utsträckning än de gråa, gröna och svarta. · 
Människan kan inte -heller ha valt - skiffer: som 
redskapsmaterial för · dess mineratogiska · sammansättning 
eftersom . det å'r svårt att få tag på· skiffer av · tillräckligt 
god kvalite (Karma 1988:68f, Johansson 1973/1:·5): 
Vidare tyder de fåtaliga naturliga hällb!ottningarna både i 
fjäll- och kustregionen på att andelen utnyttjbar skiffer 
var Utan under neolitikum (Karma 1988:19f). 

3.6. Tillverkning av skifferredskap 
Den vanligaste skiffertekniken är sågning och slipning. T-
formade redskap och stövelformade knivar har formats 
genom huggning, s k slagteknik {Johansson 1978:115). 
Vid redskapstillverkning börjar man med att ur en större 
bit forma ett lämpligt arbetsstycke. Delningen av stycket 
sker antingen genom att slå med en sten på kanterna eUer 
genom att kila loss skivor. Dessa två metoder fungerar 
bäst på skiffer med väl utbildad, tätt liggande skiktning. 
Med skiffer som saknar väl utbildad skiktning passar det 
bättre att hugga loss skivor. Den tekniken liknar 
flinttekniken (Johansson 1978:115). 
Nästa steg blir att grovtillforma stycket så att det 
Järnpar sig för slipning. Johansson (1978:115) har i sina 
försök provat två metoder: sågning och huggning. Vid 
sågning lades stycket på ett fast underlag. Själva 
sågningen utfördes med ett vasst avs tag. Skulle stycket 
huggas lades det med några millimeter av kanten utanför 
underlaget. Huggen gjordes med en knytnäves stor sten. 
Själva slipningen syftar till att ge redsk.apat sin 
slutgiltiga form. Johansson (1978:18) använde en 
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grovkornig slipsten till den första överslipningen. Den 
byttes sedan ut mot en finkornigare slipsten. Finare 
detaljer slipades med en mindre slipsten som hölls i 
handen. Mothakar på spetsar slipades med ett skarpslipat 
kvartsitavslag (Johansson 1978:118). 
Slipningstiden varierar beroende på föremålets storlek 
och utformning.Enligt Johansson är . sågning den 
grovtlllformningsmetod av råmaterial som ger minsta 
spill vid bearbetning. Vid sågning försvann ca 30% i form 
av spill medan huggning gav upp emot 80-90% i avfall. 
Vid huggning utsätts materialet för stora påfrestningar 
och stycket kan lätt gå i bitar (Johansson 1978:119). 
På bas av. de praktiska tillverkningsproven hävdar 

. Johansson (1978:121) att en medelstor pilspets inte kan 
tillverkas på kortare tid än 2,5. timmar. 
Skiffer är · trots allt ett ömtåligt material och -man · kan 
inte förvänta att en pilspets ska hålla mer än ett skott. 

. Men trots att ett skifferföremål blir skadat så går det att 
återanvända eftersom ·det alltid finns en möjlighet .till 
omslipning .av redskapet (Rauslng 1967:15). 
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4. SKlffERKNIYAB ( av Laila Eliasson) 

För att kunna jämföra. fördelningen av olika skifferredskap 
vid kusten och· i inlandet i Västerbotten har vi -som 
tidigare nämnts- valt att dela in materialet i" två 
huvudgrupper: Knivar .respektive spetsar. Min uppgift. har.' 
varit att behandla knivafna. . ., · 

En del av föremålen, närmare bestämt11 av. dem, hår varit 
så fragmentariska eller svårtolkade att jag inte . ansett° 
rn,ig kunna aygör~ , deras ·ursprungliga form eller Junktion,., 
Dess~ har jag '. där.för valt . att övertiuvudiaget i~te, 
behandla. De resterande 54 knivarna kommer jag. däremot 
att redo~isa litet längre fram. : 

Då det visat sig att det finns en mängd knivvarianter har 
jag försökt göra en gruppindelning: av materialet utifrårJ 
knivarna~ form och tidsmässiga utbredning·. En. uppg_ift 
som många forsk~re. kommit att sy·ss-la med, bl a den 
norske arkeologen Gutorm Gjessing · · (1942:99). Som ~n 
förklaring till skifferknivarnas väldiga formvariation 
nämner han 0. Solbergs studier av skifferföremål på 
Grönland (ibid:7ff). ~ol~.erg kommer nämligen fram till att 
skifferns. mjuka .. och. lättbearbetade struktur . tillåter en 
mera individuell utformning av föremålen. ~n.-.vad ett 
hårdare stenmaterial gör. GJessing skriver 9cks~ .. att det 
knappast finns två knivar som helt liknar varandrå. Detta 
gör att det biir svårt att fastställa exakta '"typgränser" 
för de olika ~nivformerna och bedömningarr:1a blir lätt 
subjektiva (ibid:99). ' · 

Att fo~nirike(J~-men äve:n -~an ha en ·funktionell förklaring 
visar Povf Simonsen. (1975/75-3:423f) genom en 
etnografisk jämförelse .. 111ed "se nere tiders folkekulturf3r". 
Han finner nämligen., att. "jo · .vi~tigere e~ redskap· .. er 
irmenfor en kultur, jo flere varianter vit det forekomme i. 
Byfolk eier sjelden me·r enn. 2-3 forskjellige typer knhie..r, 
men fiskaren har kanskje 10-15 ulike kniv er." · ' · 

, . . . 
H.C S0borg (-1988:2?7f) nämner atJ formvariationerna 
Qland . eneggade .· sk,ifferknivar framför allt framt.räder 
längs ,den norska .kusten, vilket ._han· anser. har med en 
ku.s·taripas.s.ad· ekonomi at~ _gora_., Enligt Fitz.~ugh 

.. (197$a;37?) gäller. ,detta även för .~kifferanvä,ndn:ing~ri . i 
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både Asien, Amerika och Europa. För Sveriges . :del har 
Baudou (1977:128) och Broadbent (1982:84) också kommit 
fram · till att skifferknivar är vanligare längs den 
norrländska kusten än i •inlandet. · :. 
Fitzhugh (1975b:52f) anser att i en maritim ekononii har 
redsk~p med en skärande funktio·n · en ·större :betydelse än 
för en inlandsekonomi. Hudar och skinn har,. eniigt honom; 
ett bre~are användningsområde i en maritim miljö där bl a 
ski'nnbåten spelat en betydande roll. . 
När det gäller att ·rerisa b~rt det tjocka späcklagret från 
tiavsdäggdjurens. hud är· ·har skifferkniven en stor fötd~I 
framför r·edskap i flinta · och kvarts it. De · är.>lättare· _ätt 
tillverka, kan sn~abbt slipas om, blir iri;te 'så fort 
förbrukade och är dessutom lättare att 'rengöra ;än 
retuscherade redskap. .,,, 

Bland de tidiga forskarnas . typindelningar av skifferknivar 
kan man ofta märka evoh:Stionistiska uink·egångåt · eller -
som Meschke (1967:31) nämner - grupperingar efter ~tydke 
och smak". Något som gjort att definitionerna oftå' blivit 
mycket oklara. · 

_Som exempel på en evolutionisti_sk typfndelning kan man 
.nämna A.W Bmggers indelning av de. nofska och svenska 
,s~ifferknivarna (1909:52ff). Han.· a~såg sig utifrån de 
_.eneggade knivarnas böjda form kunna ·~påra en stilmässig 
:utveckling från "bananformade" till •stövelformade". 

Axel Bagge (1923:9ff) däremot delar in knivarna -· i "dolkar• 
och "dolkblad" samt, som han skriver: "Krumknivarna Öbh 
~ndra mer eller mindre besynnerliga former ... •. Dolka_~'1a 
~b_ch dolkbladen delar han därefte'r in i flera und~rgrupper 
· åv vitKa den sistnämnda, enligt Gjessing . (1942:Sf), 
~gentligen består av olika spjutspetsar. Bagge (jbld:25) 
· nämner själv att de möjligtvis kan ha använts som : sådana . 
:Som utgångspunkt för sin indelning· har: Bagge· (ibid:14ff) 
anammat Sune Lindqvists teori' om skifferspetsarnas- och 
dolkarnas typologiska ursprung u·r de Skandinaviska 
. flintartefakterna. Något som kritiserats av Gjessing 
(1942:Sff) vilken menar att det inte är möjligt att· få fram 

':någon bestämd typologisk förebild för skifferknivarna, 
' utan att föremålsformerna vuxit fram utifrån speciella 
behov i den a·rktiskå fångstkulturen. Som exempel · tar han 

· u·pp ett' ·flertal · likartade· · kulturella fenomen som man kan 
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finna inom det arktiska området. Dessa skulle då, enligt 
Gjessing. ha uppkommit genom ett samspel mellan 
näringslivet och de speciella naturvillkoren , men även 
·genom impulser mellan olika platser inom det 
cirkumpolära området (1942:16f,1945:320 ff). 

Kristen Mellenhus (1975:75ff) ifrågasätter dock Gjessings 
cirkumpotära "impulser~ .. Han har utifrån ryskt materiål 

· funnit att det finna en hel del skillnader mellan. ·det 
skandinaviska· och ryska materialet, vilket • Gj-essing då 
inte skulle ha tagit hänsyn till. Bl a hår M0Uenhus. funnit 

,skillnader · vad gäller· storleken. -på ·.skUferknivar och 
· slipningsgrad. Han har även funnit att det · inom·· det 
cirkumpolära området finns stora områden där skifferfynd 
helt saknas. . · ·, · 

·När det gäller deri' · skandinaviska halvön menar E. Bakka att 
· skifferknivar sällan • förekommer söder om :•gränsen• Stad-

Reros-Dalälven (1964:37). Detta skall, enligt Serensen 
(1988:232 f), ha med råvarutillgången · att . .-göra. 

. Åtminstone vad gäller den röda och gröna skiffern, vilken 
ser ut. att ·förekomma längs en smal · remsa från Ost-
Finnmark i .. · Nordnorge. till -Jämtland i söder. · 

Den knivgruppering som jag funnit mest relevant ·för · mitt 
material har jag funnit· hos Tennander (1972) .och Seborg 
'(1988-4:227), men jag har även. tagit annan. litteratur .till 
'hjälp i mitt indelningsförsök. Tennanders. gruppindelning 
grundar sig på föremål hittade i Ångermanland medan 
Seborg har kommit att klassificera norska skifferknivar. 
Som Broadbent {1982:79) nämner så har skiffe-r • kommit 
att utnyttjas under en mycket lång tid i Norrland, från 

· ·mesolitikum· ända ner ; bronsåfdern. Detta gör att det kan 
· vara svårt att ·tå ·fram exakta dateringar för :knivarna, men 

här vill jag understryka att det är föremålformernas 
förekomst i den neolitiska perioden som jag eftersträvat 
att få fram och inte exakta C-14 dateringar. Så i de fall 
där jag inte kunnat utnyttja utgrävningsrapporter eller 
andra liknande källor för att tidsfästa knivarna, kommer 
jag att ta hjälp av andra författares dateringsresultat. 
Dessa författare är Baudou (1978:17), Broadbent 
(1979:122f), Santesson (1941 :17). Meinander (1964:30ff), 
Meschke (1967:22ff) och Tennander (1972:48ff) vilka alla 
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försökt. sätta in . olika skifferartefakter i ett kronologiskt 
, · samfl'lanhang. 

. För att försöka göra . materialet lättöverskådligt i denna 
delen av uppsatsen · har jag valt ·att beskriva vårje 
typgrupp avdelningsvis under de två huvudkapitlen: Knjvar 
och Dolkar~ · , · 
Denra uppdelning i två huvudgrupper har· jag valt· att göra 
.utifrån Peter . Gustafssons resultat. från praktiska · försök 
med olika knivtyper (1978:59ff). Han kommer ·fram ·till 
att det. finns en funktionsmässig skillnad mellan· dessa två 
typer, nämligen den att kniven fungerat som ett · skärande 

, verktyg, medan dolken antagligen varit ett stickande 
. sådant.. · . 

I varje avdelning kommer jag sedan att ge en .. beskrivning 
av de där grupperade föremålen samt ge en kort historik 

. kring. själva föremålsformen. ( . Alla föremål· finns angivna 
.. i tabellerna som följer .efter varje föremålsgrupp. Måtten 

å.r angivna i centimeter). 
Utifrån denna indelning kommer jag - enligt vår· hypo'tes 
. om en ökad ekonomisk specialisering i. kusten respektive 
_ inl~ndet. under neolitikum · - att .försöka· se om näg•on eller 
några av knivgrupperna finns. koncentrerade · till vissa 
områden i Västerbotten. Om en formmässig skillnad kan 
påvisas mellan de två regionernas . föremål, kan detta tyda 
på att . det existerat · skilda . befolkningsgrupper med 
olikartade huvudnäringar .. under denna period .. Samtidigt får 
man ,nog räkna med att en viss kontakt förekommit mellan 
,kusten .. och inlandet vilket kan ha påverkat 
före målssammansättningen;·• Men .en viss gruppering av 
artefakttyper bör dock utkristalliseras inom områdena. 

Jämförelsen mal.Ian· inlandets och kustens utnyttjande äv 
p'!i~a skif~erfärger kommer jag att redovisa: litet · längre 
fram i. uppsatsen. 
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s. DOL,KAB 

5.1. bJURHUVUDDOLKAR 

s.1.1. Inledning 

Skifferdolkar med djurhuvudskaft har framför allt h_ittats 
i Nordsverige och då · framförallt. längs den 
ången:nanländsk~. ~usten, men de förekommer även·. på 
aodra platser i · t;-Jor~lar,d samt i Nordnorge och : i Finland 
(Seborg 1988:228, Wastin 1962:12). , . 
Enligt Meinander (1964:24) har djurhuvuddolkarnas skaft 
t~o,Ugtvis varit lindade och själva djurhuvudskulp!ur~n 
har då fått fungefa som. ombindningsstöd. (Se fig. 4 A). 

~-1·?· Datering 
Vad . gälle·r djur~uvU.ddolkarnas. datering har BroatJbent 
(1982:88) och Santesson (1941 :17), utifrån olika lösfy.nds 
placeringar i meter över havet, fått fram att de antagligen 
t,iUJ,ör mella.nneolitikum. Äv~n Meinander har kommit jram 
ti°II. den dateringen, men ·•anser dessutom att 
djurhuvuddolkarna kan ha tillverkats ända fram till 
bprjan av .senneolitikuf1l (1964:32). , · ... : 

Enligt Meschke har Meinander kommit fram till den 
daterlngen genorn att ha studer~t fyndomständigheterna 
for ett stort antal dolkar och han anser själv att den 
dateringen är rimlig (1967:40). 

5.1.3. MatQcialredoyisoiog 

Bland .. de. dolkar som jag h?tr tittat på har jag valt ut elva 
som jag vill placera i djurhuvudgruppen. En av dem har jag 
hämtat ur Oscar Montelius bok "Minnen från vår forntid" 
(1917:37). 

!•J 
. . . .. ' 

,:·, 
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En av dolkarna har avbruten skaftände och saknar därför 
själva djurhuvudskulpturen. Resterande skaftdel uppvisar 
dock samma smala och böjda form som de övriga 
djurhuvuddolkarna vilket gjort att jag placerat den i denna 
grupp. Två av dolkarna har fått ett något mera stilistiskt 
utformat skaftslut. · · 
På eri annan dolk återstår endast den övre delen av 
skaftet, vilket avslutas med ett mycket vackert , utformat· 
älghuvud. I Antikvariskt arkiv Nr 31 finns ytte.rligare två 
skaftfragment till .djurhuvuddolkclr publicerade {Me$chke 
1967:11ff), vilka har .hittats vid Tjikkiträsk:. i Stensele 
s9c;:ken .. Det ena av dem har ett utformat ä!ghuvud. med~n 
det• andra :ser ut_ att vara. ett fåg~lhuvud .. 08$Sa ,tv:å. 
fragment finns också angivna i tabellen. nedJn.. · ,-.::',·. 

Tr~. åy dolkarna saknar deri' ytterstå · d~IEtn ~~,' ·bia~et .oc~; 
lika fT!ånga älgfigurer ~ar fått. sina• ~µ_l~r ;(~Y~!agna.-., ,' .:: •;!·I. 

Jag kommer här nedanför att i tabellform redovisa fö.r . .:~e 
mätvärden jag fått fram för de olika djurhuvuddolkarna. 
M.e:r, . först vill jag beskriva hur .. mätningarna har utfön.s, 

• •, • '• •• ·• "I •'• • • N , 

{;il'\ges i c,ntimeter)~ _ ,- · :, · ...-, : - i 

: ' 1 i ",- • • ' ""i .. - / i._ • 1 • ~- ) 4" .. 'i 

l:-~l]gd9.~: har jag mätt från; dq~kens \u;td t!II · sk~ftparti~ls 
i~,.~ mest utskjutande, del. · , . , 

Stör~tå bredd: . har jag allts$- ,mätt på bladets ~-~--~~daste 
parti. · · · · " 

Tj;~klek~rl: '.~enna m~tnit1_9·., ~ar gjorts på ~lade~s . 
. del. · . . . · · . ,_. 

. . ... '. ·. ' \ : : J,, • 

Skaftets längd: då det visat sig svårt att exakt avgöra var 
ett skaft börjar på en del av dolkarna. 'lalQe .jag - ·. ; _ 
för att vara konsekvent - att dra eri vågrät linje · · - · · 
vid . dolkens-; bredast.e parti och. rä~na. den, =·· ;. ... , 

--~\-. ,ova11stående .. delen . som- skaft.. . t. ·.- , · _., · . . . . ,, . . . . . 
•• , .... ,~ .• ·~ . : : : ;-·. J'1:· • ' . ;,_ 

Skaftets bredd: denna mätning har gjorts på miften . av 
I 

skaftet, d v s på halva skaftlängden . 

Vikt: anges för de dolkar vilka har kunnat vägas och som 
inte varit alltför fragmentariska. Vikten anges i gram. 
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FOrhållandet.St.B/Sk.B: Beskriver hur många gånger mindre 
skaftbredden är i förhållande. till-största 
bredden· på bladet.·'· 

·\I 

Om man tittar på dolkarnas längdmått kan man se att 
variationerna är ganska stora, .vilket i flertalet faO beror 

; på att många av föremålen. är avbrutna. Därför är jag rådd 
att medianvärdet 11,3 cm inte säger så mycket om 
dolkarnas . ursprungliga längd; - Däremot:· har det varit 
lättare att· få en uppfattning om skaft och bladbredd då 

· dessa delar på flertalet f{>remål ,finns bevarade. Utifrån 
min.~ undersökningar har :'. jag valt att definie·ra 
djurhuvudgruppen på följande. sätt: . Dubbeleggade äolkar av 

. skiffer med slipad _ås på bladet. I förhållande tifl bladet "är 
skaftet smalt - ungefär två till tre-och en halv gånger 
mindre in knivbladets största bredd, vilket kan jämföras 
med de Dubbeleggade dolkarna med tånge (se nästa 
kapitel) vilka uppvisar en skaftbredd som är ca en till en-
och en harv gånger mindre än bladets bredd. Skaftet 
uppvisar i regel en något böjd form. I skaftänden finns en 
skulptur vilken ofta föreställer ett älghuvud. men även 
mycket stiliserade och svårtolkade figurer förekommer. 
(Se fig 3). 

""'I I! I 
. ~11 ·-, ,-

tD "' ... < I ... U> ;s, (/1 
z-: :0 .... '-' .... »: Ä ;I) ,. l z M 0: 0 "" z ,. ,., • I 

r-öREP'AL I SOCKEN I FÄRG C, 0 :t) n .... C'l ..., 0,., ~. t t111R!GT 0 0 ,_,, :,s 0 .... 0 .... ' ..... .... r ,.., M <Il l ·; -<!: '"' f'"I .... .... '1:' I 
r :,:. "' "' I . 

Se Montelius, 0: l 

St.l': 10332 I i sele 1 röd!nun linl. 15,6 2,9 0,9 4,5 O,ll 3,2 1917:37 

VLI" 6982 I Stensele I mörkgrå inl. 11, 0 3,3 4,0 1 ,o 3,3 Trasig vid udden 
. ' 

' I 
IVLl'l 10141 ;,. Degerfors röd+ rödgrå : kust 12,0 2,6 4,2 1, 2 2,2 I 
I 

tsM 8 N?rdmllling rtidbrun kust 17,8 4,4 0,9 70, C 6,0 1, 4 3,1 

~iurselet 
•tske Byske brun Sara övre rlelan av kust 11kaft~t kvar. 

tåmeträsk Byske röd kuift · 11, 0 2,3 0,6 · 17, C 4,2 1, 1 2, 1 Yttersta delen av ? 
vske skaftet har gått aJ. 

SM 1799 Skellefteå gdi kust 14,6 2,9 1, 1 s,o ,,2 2,4 Tr~eig vid udden 
- .,, 

51'1 29 I Skellefteå· I röd kust 8,0 2,0 5,8 1 ,o 2,8 Ca halva dolkbladet 
avbrutet. 

SM 20 Lövånger grågrön kust· . 1 l ~3 2 " , 0,7 28,0 3, S· , • 1 2, 5 

SHI'\ 26716: Övre delen av skaft-
tensele rå inl. 4 a et. Se l'leschke 1 

SHM 267i5: I Stensele. 
Ovre delen a-.: skaft 

..:8 29 grli inl. 2,5 ... ' et. Se l'leschke 1957 

MEOI M>l: 1,. :s 2:·år>101 9.' 4, r .,.!_ t 112, 65 

l I \• ·. · .· ~f~tt . t - --1 I I I I I 1-.~,\ ;} ~, . 
,, 
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5.1.4. Geografisk utbredning 

.Om man tittar på djurhuvuddolkarnas utbredning i 
Västerbotten finner man att de förekommer både i 
kustömrådet och i · inlandet. Dock verka'r det· finnas en 
antydan·· till gruppering av dem lä.ngs kustei:l kring 
Ske:ilefteå där fem djurhuvuddolkar har hittats. ···Även i 
Ste·nsele socken finns en liten ansamling av" dol_karn~, 
närmare bestämt tre stycken varav två av dem utgörs av 
skaftfragment. Dessa två har hittats på en boplats' vid 
Tjik~tträsk där man dessutom har funnit fyra 

\ . " 

knivf.ragment med· en djurhuvudfigur på ~kaft~t ;· (M~;~~hk.~: 
1967:11 ff) .I övrigt kan man finna enstaka ,1 iJJs'pridda 
eiemplar i 'både: ku·sten och i inlandet. (Se;. fig. 6)":_._ . . .. · . . . 

,•·~ 'i,.', 

•:·.;·: 

-_ 
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5.2. DUBBELEGGADE DOLKAR MED TÅNGE 

5.2.1. Inledning 

Under den senare delen av neolitikum blir den 
symmetriska, dubbeleggade dolken med grepptånge vanlig i 
de norra delarna av Sverige (Broadbent 1979:120) och 
Norge. (Br0gger 1909:62). Gjessing (1942:123f) poängterar 
den nordliga utbredningen av föremålsformen men nämner 
också att den finns över stora delar av det arktiska 
kulturområdet. Bl a på den nordamerikanska kontinenten 
där den ofta används som jaktkniv, vilket gör det troligt 
att användningen varit densamma i i Nordnorge. Speciellt i 
Ostfinnmark där ja~den på ren skall ha haft en stor 
betydelse . . Skaftet på· de norska förhistoriska. dolkarna är, 
enligt Gjessing , ofta slarvigt gjorda, vilket han anser kan 
ha med . skattning att göra. Han har nämligen studerat 
eskimåknivar och funnit att de försetts med träskaft, 
vilka fäster bättre på en . ojämnare yta än på en välslipad 
sådan. Enligt Broadbent har iden till före målstypen 
hämtats från flintdolkarna (1982:86). 
Typen förekommer även i Finland men är då - enligt 
Åyräpää (1950:1 Sf) - efterbildningar . av de norska och 
svenska dolkarna. Dateringen av de finska fynden anser han 
borde Ugga I stenålderns slutskede. överhuvudtaget verkar 
den finska skifferindustrin ha tillverkat färre knivar och 
"lyxsaker" ån den norska och svenska under neolitikum 
(ibid:40). Åyräpää skriver bl a att "Skifferindustrin inom 
den den finska och östkarelska kamkeramiska kulturen-
inskränka sig till enkla, av näringarna betingade 
bruksföremål, främst pilspetsar samt revsånken och 
metkroksskaft; dessutom . förekomma skifferprydnader· 
som - kanske med undantag för skifferringarna - likaledes 
äro tämligen anspråkslösa". 

H.C S0borg benämner denna föremåtstyp: Fullt symmetrisk 
dubbeleggad dolk. (Se fig 4 B). 

s.2.2. Patecioa 
Som tidigare nämnts kan denna form av dolk sannolikt 
placeras i den senare delen av neolitikum (Broadbent 
1979:120, Brragger 1909:62, Äyräpää 1950:40). 
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5.2.3. Materialredovisoioo 
i 

I det .insamlade materialet har jag funnit nio dolkar som 
jag placerat i denna föremålsgrupp (se tabell). Åyräpää 
(1950:19) och Broadben.t (1982:86) använder benämningen 
tånge för skaftpartiet ·på dessa dolkar, vilket också jag 
kommer att göra.· · 

,: 

Tången : på dessa· föremål är - till skillnad från 
· djurhuvuddolkarria - · i' flertalet fall klart avgränsad. På de 

fåtal dolkar där · så inte · · är fallet har : 
· :i. tångens längd · räknats från det bredaste partiet . på 
bladet . . och uppåt. 

- tångens bredd m~tts på ry,itten av tången ... 

I övrigt har mätningarna utförts på samma sätt som på 
djurhuvuddolkarna. 

· Utifrån· mina studier av dessa dolkar har jag valt .~tt 
definiera dem som: Dubbeleggade dolkar med tånge samt 
slipad mitt-ås på bladet. Tångens bredd varierar mellan 
1,8 cm och 3,2 cm, med ett medianvärde på 2,3 cm. 
Medianen för tångens längd ligger på 7 ,3 cm. D v s att i 
jämförelse med djurhuvu~dolkarnas · skaft är tången på 
dessa dolkar i regel både längre och bredare. (Se fig. 5). .. ., ' . 

En av dolkarna har ornerats med sick-sack mö.nster och 
dolk Sm 31 har urslipade jack samt · smala skåror på 
skaftet. En dolk från Norsjö · socken (privatägd) . har fått 
nästan hela tången avslagen.. Denna dolk har dessutom en 
mycket säregen chokladbrun färg. 

5.2.4. Geografisk utbredning 
Bland de undersökta dubbeleggade dolkarna med tånge har 
de yisat SiQ förekomma frän:tst i nordöstra Västerbottens 
kustområde kring · Skellefteåtrakten. Inte någon av 
dolkarna har hittats i någon åv inlandss·ocknarna. Det 
västligaste fyndet kommer från Kvammarnäs i Non;jö 
socken; en dolk som har fått årtalet ( ? ) 1612 inristat på 
skaftet.(Se fig.6). · · 
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5.3. DUBBELEGGADE DOLKAR UT AN TÅNGE 

s.a.1. Jnledmna 
En av dolkarna har ett utseende som· - till stor de:r 
påminnner om de Dubbeleggad~ dolkarna med tånge. Den 
här dÖlken. ·saknar. dock någon k!art avgr~nsad sådan:' ·men 
smalnar däremot av. vid det bakre pårtiet. Dessutom har 
mån ristat in små skåror på"d~nna d~I av·'dcilken, vilket gör 
att ett slag·s skaft framträder 1 (S~ fig. --4 · C). Liknande 
skåror förekommer på en dolk från· Gumrifark i SkeUet?eå 
socken·. 

,•\ ;.,, • . ,ji, 

Vid Skellefteå museum lät man tillverka en kopra · a..,_:· bi· ä 
denna dolk för att på experimentell väg se hur effektiv en 
sådan· kunde vara (Gustafsson 1978:61f_f). ·vad gäilde · -att 
rensa fisk· __ visade den sig fulft Q(?dtag_~fl,r men en shi~la/e, 
någ~t 'böjd kniv visade sig· fungera ärinii' bättre {Se kåpttlet 
Dubbeleggade böjda, bananformadå:knivår. .. . - . · . 

• .l. , ~· t ; -~ 

5.3.2~ Datering 
f.•.' , 

Utifrån en jämförelse mad med andra symmetriska dolkar 
från Västerbotten som hittats på 4o-s·o meters nivåer 
föreslår Broadbent (1979:237) en datering av dolken till 
senneolitikum. ' · .·. 
t.... _,_ !;.·· 

.. S.3.3. Geografisk utbredning 
' . ' . ' ' . 

!-.; 

: . ·- ' . . : \r'. 

Som tigigare: nämnts utgörs denna grupp av ett e·n:da 
exe,m.pla'r vilket är hittat i •. Skråmträsk i s·kellefteå 
SQPk.en.· ,(Se tig. _och 7). 
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5.4 DUBBELEGGADE DOLKAR MED UTSKOTT 

5.4.1. loledning 

Dessa föremål liknar till viss del de dubbeleggade 
dolkarna med tånge · och . dolken utan tånge i de·· två · 
föregående kapitlen; men till skillnad från dessa är de här · 
behandlade föremålen mindre i storlek. Dessutom avslutas 
de med ett slags utskott i änden vilket har gjort det'· 
möjligt att hänga redskapen i remmar. Även knivar kan ha 
försetts med sådana utskott (Broadbent1982:49). 
(Se fig. 4 D). 

I en uppsats i Arkeologiska skrifter No 4 diskuterar Povl 
Simonsen (1988:184) om inte dessa miniatyrdolkar - som 
ofta. -benäms amuletter eller hängen - helt enkelt kan vara 
barns· redskap eller leksaker. Han menar att arkeologer 
ofta "halkat" in på ensidiga tankebanor, vilket gör att 
alternativa tolkningar sällan tas fram. Om man en gång har 
gett ett svårtolkat föremål en magisk eller rituell 
betydelse är det lätt att även efterfölj~nde sådana ges 
samma förkl~ring. · ·· · ,:. 

5.4.2. Datering 

I sin avhandling behandlar Broadbent { 1979: 120ff) två av 
föremålen, vilka har hittats i orörda boplatslager vid 
Lundfors i Skellefteå socken. Dessa lager har daterats till 
ca 3350 B.C, vilket skull·e innebära senmesolitikum. En 
annan dolk med utskott, som hittats på ytan vid en av 
Lundforsboplatserna, vill han också placera i denna period. 
Detta utifrån likheterna i . råmaterial, teknik och form 
mellan denna dolk och de två min.dra 
Lu ndfo rsdolkarna/hängen a. 

Från en boplats i Vilhelmina socken kommer en annan liten 
dolJ(. Den äldsta dateringen på · denna boplats ligger på 
5550±70 B.P (Lu 1381) och den yngsta på 3410±90 B.P (Lu 
1382), vilket med en kalibrering skulle betyda en datering 
till senmesolitikum/neolitikum. I närheten av boplatsen 
finns ett omfattande fångstgropssystem 
(Falk,Spång:1976; Kalibre-rings·tabell från Hårdh 1985:2). 
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5.4.3. Materialredovisoing 
Till denna grupp har jag då sammanfört sju stycken 
föremål vilka jag definierar som: små dubbeleggade dolkar 
med utskott i skaftänden. Medelvikten ligger på 13.,2 gram 
(de trasiga föremålen är då borträknade) och- en tjocklek 
på i genomsnitt 0,5 cm: Medianen för dolkarnas längd är 
8.2 cm. 
En av dolkarna är relativt lång - 12,5 cm - men har givits 
plats i gruppen då den försetts med ett utskott 
skaftänden. (Se fig. 8). 

"' 7 r "' V, .... "" c:: I >: :xi .... u -
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5.4.4. Geografisk utbredning 
Når det gäller dessa •miniatyrdolkars" utbredning i 
Västerbotten finner man att tre av dem strax sydväst om 
Skellefteå, ungefär i jämnhöjd med Skelt'eftebukten. Arta 
är de tillverkade av mörk skiffer. Det fjärde kustfyndet 
hittar man nordväst om Umeå i Sunnansjö. · Denna dolk är 
gjord av brun skiffer. · 
Även i 1nlandet har liknande dolkar hittats, nämligen två 
röda sådana vid Vojmsjön i Vilhelmina socken samt en 
rödbrun i · Åsele socken. Den sistnämnda har dessutom 
försetts med sick-sack dekor på skaftet. (Se fig. 14). 
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6. KNIVAR 
., 

6. t >BÖJDA, DUBBELEGGADE KNIVAR MED INHAK 
(BANANFORMADE) - , . 

. -~ .. ' ., '' 
6.11.1. loledoioo <•~;:· :•:* 1 ,! .•. 1 -),_ . : 4 ': ; :.~ 

.. .,, ,. . •\. .... 

Den dubbeleggade, böjda knivtypen finns framförallt' I.ängs·· 
kusten i . Nordsverige medans de eneggade knivarna är 
vanligast förekommande längs · den:a :.norska J<usten :i 
(S0borg 1988:227). Gjessing (1945:212) anser att den 
bananformade"· kri'ivtypeA, .troligtvis ~n:vänts som. jaktkniv. 
(Se fig. 17 E). Med denna skulle man då ha stuckit ihjäl 
bytet~111e~ för.,att.därefter flå djur~r m~q 8,J1 pöjd,, enegg~d·.· 
kniv. ~ågot: som v.erkar stämma .. g,~nska bra överens med 
Peter·> Gustafssons resultat •,från ·ett fiskrensn'ir,gs- och 
sälslaktsförsök med skifferkr:iivar _ {1978:60ff). Han f.a.nn . 
nämligen att en något böjd och s'.mal · knivtyp lämpade''.sig·: 
bra att avslägsna fiskhuvude.t. .. och fiskstjärten med .. I 
arbetet med att flå säl · fungerade kniven. ·utmatkt til( ätt 
ta•-'.:•hål på skinnet med:,• Dessutom · gi~k det utmärkt att 
skära rå sälhud med kniven. Vid själva 
avpälsningsmomentet visade sig däremot en bredskaftad 
'Stövelformad kniv fungera bäst (se kapitlet ·om: böjda 
eneggade skifferknivar med breda skaft).· ·., .~. ... · ·1 

-

I Finland däremot är skifferknivar överhuvudtaget inte· 
$pecieut vanligt förekommande (Äyräpää 1950:18). Som 
en möjlig orsak. nämner Äyräpää mejslarna med rak eggi 
-som finns talrikt i landet, vilka han menar kan ha använts -
till att skära med. 

6.1.2. Datering 

I sin C-uppsats behandlar Karin Tennander (1972.23ft) en 
mängd lösfynd som har. hittats i Ångermanlands ku$tland.· 
Bl ·a redovisar · hon 13 styc*en böjda skifferknivar av· vilka· 
flertalet är nivåbestämda av Sa.ntesson till · 60 m. ö h ·och· 
högre. Från Överveda \ samma landskap har man hittat ett 
30-tal böjda skifferknivar vilka legat på nivåer ~ellan 64 -
och71 m ö h. Detta skulle då ge en dateri11g_ ~ring tidig: 
neolitikum. Även vid Nämforsen har man hittåt två· böjda 
skifferknivar vid en · boplats, som daterats ·,till: 
·århundradena före 3000 f.Kr (Baudou .1977:71). 
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röREl"IAL 

VL~ 462 

SI'! 30 

SI'! ~446 

SM 11 

'Sl'I 16 

SM 'l70'? 

VLM 10A7 

VLM 9262 

Finskt museum från 1964 tar Meinander Santessons 
nivådateringar till hjälp när han skisserar upp en 
norrländsk kronologi, i vilken han placerar T-formiga 
redskap, bananformade- och eneggade knivar samt 
skifferpilar med rätvinkliga mothakar till Period Il 
(1964:30).Denna period anser han vara samtida med 
Overvedaskedet. 

6.1.3. Materjalredovisoing 

Till denna grupp har jag sammanfört sju föremål. 

Skaftet ·pt dessa liar jag räknat från knivens bredaste 
parti (strax intm . inhaket på kniven) och upplt. 

Skaftbredden : har jag -mätt på mitten av skaftet. 

Vinkeln : har jag mätt mellan knivens udd (längs · med 
knivens mittlinje) och mittpunkten på skaftänden. 

Alla· ·övriga· mätningar har utförts som på de -tidigare 
redovisade föremålen; 
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Utifrån mina undersökningar har jag valt att defini~ra 
denna föremålsgrupp som: Böjda, dubbeleggade 
(bananformade) skifferknivar med inhak mellan blad och 
skaft och vars tjocklek understiger · 1 cm. Medianen för 
största bredden ligger på 2,8 cm vilket kan jämföras mad 
Tennanders medianvärde- på 2J6 cm för sina knivar 
(ibid:24). Skaftets bredd är ca 1,3 ggr mindre än bredden 
på bladet. Vinkeln mell~n skaft och udd varierar mellan 
155 och 176 grader. {Se fig. 9). 
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s.1.4. Geografisk utbredning 

Samtliga böjda knivar med inhak har hittats i någon av 
kustsocknarna men är där punktvis fördelade längs ett 
ganska stort område; från Dalmyran i Byske socken till 
Nyby i Bjurholms socken i söder. Det västligaste fynden 
kommer från Norsjö och Örträsk socknar. (Se fig. 10). 

Från Högland i Dorotea socken kommer en böjd kniv som 
jag inte tagit med i denna grupp då den är ovanligt lång 
samt att den inte har några inhak. Dessutom har den en 
mycket tidig datering - 7705±105 B.P (St 7709), vilket 
med en kalibrering skulle ge en tidsmässig förekomst i 
mesolitsik tid (Melander 1981 :302f, kalibreringstabell 
efter Hårdh 1985:2). 

Ett annat avvikande fynd kommer från Kasamark i Umeå 
socken;· en imponerande kniv av grå skiffer. Den är ca 29 
cm lång och väger ungefär 134 gram. Inte heller denna 
passar in i gruppen men bör nämnas då den imponerar med 
sin storlek. 
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6.2. BÖJDA ENEGGADE SKIFFERKNIVAR MED BREDA SKAFT 

6.2.1. lolednjng ·:r: 

Enligt Br0gger är knivar med breda, korta skaft vanliga i 
norra Norge (1909:64ff). Han skriver dessutom .. att- det 
förekommer en liknande typ i Ångermanlan(:i men som har 
•en avs{utning· · i skaftenden i fo'rrn av degenererat 
dyrehode", samt en häl längst bak på bladets konvexa deL· l 
Ett' liknande exemplar som hittats i ·Finland tror han har 
importerats just' från Ångermanland. 

Längs··. med den ncfrska kusten - från Trendelag till 
Firinrnark - . uppvisar 'den eneggade kniven -'·en Väldig ::: 
formvariåtion · och tal rikedom i jämförelse med de norska ·: ·, 
inlandskniva·rna · (Simonsen1~74/75:424). '. Enligt Simonsen· 
har flertalet av dessa knivtyper exfsterat samtidigt. 
Något som då skulle peka på fiskets:. och sjöfångstens . · 1 

stora betydelse längs med kusten. Han ~nser att· ju större ~-
betydelse ett redskap har för ett fångstfolk· desto flera 
varianter av det kan man finna;' Olika arbetsmoment kräver ·1 
olika knivar~ När någon kniv har begränsad utbredning "i 

anser:. Simonsen det vara ett tecken på att vissa bytesdjur .. 
har haft större betydelse än "andra inom · området. .; 
I Norge har man funnit ca · 1800-2000 böjda, eneggade 
knivar ~edan man i Finland har· funnit ca 30-40 stycken• .. 
(S0borg·· ··1'988:227). · '· · . · · ·1 

Karin Tennånder (1972:23) benämner· i sin uppsats sådana-· ·' 
och liknande knivar "slipade böjda eneggade skifferlmivår" .·:. '.'' 
Många andra författare använder sig av benämningen·' .i 
krumkniv, men då det begreppet ofta kommit att användas 
för böjda knivar i allmänhet vilka ·tm·· utseendet ·kan vara·:, 
mycket olika, har _jag valt att använda mig av Tennanders-:;:• 
beteckning med t3tt litet tillägg: Slipåde böjda· eneggade',. 
skifferknivar med · breda skaft. · · ·· · " 

:..•' 

s.2.2. Datering .. ··• 

···...,•.!.. 

EnligL Tennander (1972':23) har ·sex ·knivar -från· 
Ångermanland nivåbestämts_, av ~antesson '. ·till mellan 59 . 
och 80 meter över havet, ·v·ilket skulle ge,· en :dätering· · till 
tidig neolitikum. På Övervedaboplatsen i samma landskap 
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har ett tiotal sådana knivar hittats. Dessa·· har legat på en 
höjd· mellan 64 och 71 meter över havet och som då 
indikerar samma tidsperiod. ., . 

6.2.3.- Materjatredoyjsnjng -

Skaftet på . ~essa knivar h~r mätts från~ änden på den 
konvexa siga,r av. bladet oc_h .utåt. De §Yriga mätnir.(g·arna 
har utförts_ på samma sätt spm på de· ··ti~igare redov)$~~e • 
knivarna. (Se fig. 11 ). · ·. .. 

Gruppen utgörs av fem föremål som både till, färg och form 
är ganska· olika. S0borg har i sin klassificering av norska _ 

, . I 

eneggade skifferknivar gjort en . uppde.lning mellan · ·, 
smalbladiga-. bredbladiga-,. · samt kortbladiga eneggade· :~ 
knivar, ·vilket Jag, inte har gjort. Anlednirigeri ti~I _att jag 1

r_' 
placerat.dem. i samma. grupp .är att jag funrii~. endast fem 
eneggade knivacsom, J Qch för sig, både till färg :och form .. , 
är ganska olika .. Men · i· och med att de alla haft ganska 
breda skaft sa111t . trpligtvi~ an~änts till att flå skinn med 
har jag placerat dem i samma grupp . En annan orsak är att 
jag velat förhindra alltför många. und_ergrupper. Dessutom 
kan ingen av dem placeras i S"bo~QS.._ kortbladiga grupp 
vars kniva~ påminner orri eskimåkvirtnornas. Ulo-kniv - ett 

' ··.~ • -- . I • 

universalredskap som framförallt används till att skära i 
läder ·med för tillverkandet av skor och skinnkläder 
(Gjessing 1942:117). Den kortbladiga varianten verkår 
vara speciellt vanliga längs med der,_. .. :norska. kusten och har 
därför sanroUkt' haft stor betydel'se ino.m havsfångsten 
(ibid). . 

Den \-fö~sta . kniven kommer fr~n Bursiljum, i. Burträsk 
s09ken .,.och finns publicerad i Studjer · i norrl~ridsk' fQ,rntid 
från .J 97,8 j (Se även fig.12 F). Typen benän;,~,.,-~fta stOv,~J-~ . 
eller L-formad i litteraturen. Peter Gustafsso'n· har· i del . 

. '·• • . ". I'. 

tidigare näm!'lda slaktförsöket ·provat en kopfa ·av denna;, __ 
kniv vilken visade sig fungera utmärkt att flå säl med 
(ibid:60ff). Kniveggen kom att följa gränsen n:,ellan köttet . 
och späcket på ett naturligt sätt. Han skriver' även att den ' 
vinklade formen tillät en bekväm .arbetsstä!l.t1ing sitt~n.c;le . 
på huk. För - som: han skriver - sk«a(fd_e ri_mligtvi.s: slci.Rten : 
ay ett sådant ,ungt' djur på marken

1 
h,-_ · . :_: '.R __ ;i,i·•,•-:-;: l.'·•. 

• . ·', !.: . •• .I i ... ; . : 

:;: :) ,:, ~) • f .. f. l J f .J r ... ·: 

39 



I 

,OREl'llL 

i 

I lll.1'1 3~91 
I/LI'! 
Onr.634/7'1 
IIL1'1 137Z9-

r;1 . 

Sl'I 634"1 

·St,M i39a3 

' 

L-
:I 

En annan variant av bredskaftad kniv kommer från 
Nordmafings socken. Den har små inhak i skaftet. en något 
mindre vinkel samt on rundare form på bladets konvexa 
sida än kniven från Bursiljum. Denna kniv är dessutom 
tillverkad av en mörk grå skiffer medan kniven från 
Bursiljum har ett grönt blad och ett rött skaft. (Se fig. 12 
G). 

Från Vilhelmina kommer ett förarbete till an böjd kniv 
vilken är tillverkad av röd skiffer (Spång 1983). Ett annat 
förarbete (möjligtvis tHi en djurhuvudkniv) har hämtats 
ur boken Minnan frår, vår forntid (Monteiius 1917:37) och 
är hittad i Burträsk socken. 

En skifferkniv av imponerande $tOrlek finns utställd i en 
av montrarna i Västerbottens läns museum. Dan kommer 
från Nysätra socken och är tillverkad av en !just grå 
skiffer. Den övre sidan av s.kaftet och bladet löpar i ett 
och bildar en nästan en halvmåneform. På den konvexa 
sidan på knivbladet skjuter en del av bladet . ut under 
skaftet. En liknande kniv - som dock inte ser ut att uppnå 
samma storlek - har hittats vid Nåmforsen och finns 
publicerad i Västernorrlands förhistoria (Baudou i 977: 
73). 

r-• ~, a;l Vl "' ... c:> u,, I -< . <.; "" V, .,, 
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6.2.4. Geografisk utbredning 
f· •' ,., 

Som synes utgörs denna grupp av fem föremål· vHka· till 
formen är ganska olika. Dessutom ser två ay knivarna ut 
att vara förarbeten. · Den ena av dem kommer från 
Vilhelmina socken och den andra från Burträsk. ··De tre· 
övriga _ föremålen är geografiskt sett spridda längs med 
Västerbottenskusten. Det nordligste av dem• är hittat i den 
östra delen av Burträsk · socken, och det sydligaste fyndet · 
har gjorts strax · nordväst · om Olofsfors i Nordmalings 
socken.(Se tig. 10). · · .... · 

6.3 .. FIGURKNIVAR 

6.3.1. Inledning -·' 

I Nordskandinavien har· det·varit vanligt atf man ·utformat 
skaftet på skifferknivar som ett djurhuvud eller någon 
annan stags figur . Enligt Meinander skall då denna figur ha 
fått tjäna som ombindningsstöd för någon slags bärrem 
(Meinander 1964:1 Off). (Se tig. 17 H). 

6.3.2. Datering <.... 

I litteratur kring skifferredskap omnäms ofta böjda knivar 
i allmänhet som krumknivar. Bl a Santesson (1941 :14) som 
skriver att de T-formade redskapen i Ångermanland ofta 
hittats tillsammans med krum knivar. Dessa redskap anser 
han tillhör en tidig period av den norrländska 
skifferkulturen. Troligtvis mellanneolitikum: Detta har 
han kommit fram till genom talrika avvägningar av 
fyndnivåerna för just sådana föremål. Även Meschke 
placerar fyra skaftfragmant till figurknivar från Stensele· 
socken i den mellanneolitiska perioden (1967:45). · · 
Figurknivar förekommer även i Finland och .. Norge 
(Br0gger:62ff). · · · 

6.3.3. Materjalredovisoiog · 

Till gruppen figurknivar räknar jag de eneggade böjda 
knivarna med skaftat smalt i förhållande till bladet, 
vilket avslutas med en figur eller knopp. Mellan egg och 
skaft finns en liten häl. 
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Sammanlagt · har jag funnit tre knivar som jag anser passa 
in i ·beskrivningen ovan. Den ,ena av dem har jag hämtat ur 
Montelius bok Minnen från vår forntid (1917:37), vilken är 
hittad i inlandet. De övriga två är kustfynd och har 
studerats vid Västerbottens läns museum. I Antikvariskt 
arkiv _Nr 31 beskriver Meschke (1961:11) fyra 
skaftfragment till figurk_nivar vilka har hi.ttats på en 
boplats i Tjikkiträsk i Sten~el~ socken. Dessa har också 
tagits .med i tabellen nedan. På samma ·boplats har två 
fragment till djurhuvuddolkar hittats vilka finns nämnda i 
kapitlet om Djurhuvuddolkarna. 
- Till skaftdel : har jag räknat partiet strax innanför.. hälen 

och utåt. 

De övriga mätningarna har utförts på samma •sätt som på 
d~ _t{digare behandlade föremålen. (Se fig. 1.3). 
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6.3.4. Geografisk utbredning 
När man tittar på figurknivarnas geografiska utbredning 
har man hittat en figurkniv samt fyra skaftfragment till 
sådana i inlandet, men även närmare kusten förekommer 
figurknivar. Närmare bestämt i Degerfors och Norsjö 
socknar där man funnit ett exemplar. i respektive socken. 
(Se fig. 10). 
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Dubbeleggade dolkar med utskott.It. Fig 14 
Dubbeleggade knivar med utskott* 

Bladformiga knivar (spetsar) • 
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6.4. DUBBELEGGADE SKIFFERKNIVAR MED UTSKOTT 

6.4.1. Inledning 

I sin C-uppsats benämner Karin Tennander denna 
föremålstyp dolk, men då udden på liknande föremål som 
jag studerat varit trubbig verkar det föga troligt att de 
använts som stickande redskap, vilket jag valt som 
kriterium för dolkarna. Jag benämner därför dessa föremåf 
knivar. 
Gjessing (1945:326) ånser att denna knivtyp har sitt 
ursprungsområde i Ångermanland och att den därifrån har 
spritt sig till Norge. S0borg har i sin klassindelning 
benämnt denna knivtyp: tillnärmelsevis symmetrisk 
dubbeleggad kniv. (Se fig. 17 i). 

6.4.2. Datering 

Utifrån Santessons havsnivådatering av fyra fynd gjorda 
mellan 60-70 m ö · h anser han att typen sannolikt kan 
dateras till tidig neolitikum. · 

6.4.3. Materiatredovisning . 

Som definition på min indelning har jag vart: Slipade 
skifferknivar med jämn övergång mellan blad och skaft 
samt med utskott i skaftänden. · 

Gruppen består av tre artefakter av vilka det ena ser ut 
att vara ett förarbete. En annan av dem har fått udden 
avslagen. 

Eftersom knivarna inte har något klart avgränsat skaft har 
jag mätt: 

- skaftbreddan på halva längden räknat från knivens 
bredaste ställe och uppåt. 

övriga mätningar har utförts på samma sätt som på de 
tidigare beskrivna knivarna. (Se tig. 15). 

44 



6.4.4. Geografisk utbredning 

· Samtliga knivar har · hittats i kustsockriår; närmare 
bestämt i Skellefteå, Umeå samt Bygdeå. socke.n .. (Sa: fig. 
14). 
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·: 6.5. BLADFORMIGA KNIY AR (SPETSAR) 

6.5.1. Inledning 

:1 · ,litteraturen k-ring det ·tidiga skifferbru.k.et i Skand.~Öavien 
omnäms ofta Suomusjärvikulturens bladformiga re·dskap, 
vilka ibland har tolkats som spjutspetsar. oco ibland. som 
knivblad. ·. . . . .. '· 

Enligt Åyräpää är det inte omöjligt att de använts som 
både-ock (1950:16). ·. 

Till utseendet är de ganska tunna och ·avlånga med· största 
bredden en bit in. på 'bladet eller vid basen (ibid:13~.f). En 
del av 'dem har· en slipad mitt-ås· 1arigs hela bladet:. ~n del 
bara vidi, uddpartiet. Det·, för.akommer även att bladet är 

·.: åsat på vardera sidan ·om bladet.' {Se fig. 12 J). , .. 
Storleken varierar, men· enligt · Äyräpää ligger 
medellängden kring ca 12-15 cm. Det finns dock exemplar 
under 1 O cm och över 30 cm. Han skriver. dessutom att 
KAnvändningen av skifferspjutspetsar i en tidig del av 
Suomusjärvikulturen är' en självständig företeelse, som 
saknar samtida. motsvarighet I grannländerna.· ·Man ·tår 
således anse dem·vara uppkomna;: Finland". 

. ' 
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6.5.~. Daterioo 

, När det gäller dateringen av de förkeramiska bladformiga 
redskapen i Finland så har Äyräpää funnit att flertålet av 
boplatsfynden har hittats avsevärt över litorinagränsen, 
vilket skulle innebära en datering till ancylustid {ibid:9). 
D v s ca 7500-6000 f.Kr (Burenhult 1982;2:59). 

Att Norrland dock har haft kontakt med 
Suomusjärvikulturen under mesolitisk tid tyder en del 
lösfynd från Ångermanland på, samt fynd gjorda på några 
boplatser vid Hotingsjön i samma landskap {Baudou 
1977:143). Bl a i en skärvstensvall vid Bellsås i Tåsjön 
har man funnit föremål liknande. de bladformiga 
Suomusjärvispetsarna {Baudou 1978:12). Enligt Åyräpää 
(1950:41) bör man dock inte utesluta möjligheten att 
föremålstypen kan ha uppstått spontant även på andra 
platser utanför Finland. De svenska bladformiga knivarna 
skulle då alltså inte behöva vara· ett resultat av en direkt 
påverkan från den finska Suomusjärvikulturen ... 

Suomu.sjärvikulturens centralområde ligger i Egentliga 
Finland och västra Nyland (Åyräpää 1950:25). 

6.5.3. Materjatredovisnioo 

I Skellefteå museums föremålssamling fanns tre 
bladformsliknande redskap vilka jag placerat i 
knivgruppen. Möjligheten finns dock - som tidigare nämnts 
- att de kan ha använts som spjutspetsar. 
Längden varierar mellan i 0,3 och 15 ·cm. Två av dem är 
åsade längs med hela bladet medans den tredje endast är 
åsad från basen till mitten på bladet. Den har å andra 
sidan två slipade åsar på båda sidorna om udden. (Se fig. 
16). 

Att föremålen liknar Suomusjärvispetsar behöver inte för 
· den saken skull betyda att de importerats till Sverige. 
Åyräpää nämner att de bladformiga "spetsarna" har en 
sådan form som spontant kan ha uppstått i områden där 
skifferskivor varit tillgängliga (1950:41). 
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. . 
s.5.4. Geografisk utbredning 

Av de tre undernökta bladformiga föremålen från 
Västerbotten har alia hittats i den norra defe.n av 
Vasterbottens kustområde. Närmare. bestämt i Skellefteå
och Bureå socken. (Se fig. 14). 

,, 

7. SAMMANFATTNING OM KNIVARNA 

' 
Som eh avslutning på mitt kniv-kapitel . vill jag försöka 
ge (3n Hten sammanfattande beskrivning av. den 
spridningsbild som jag fått fram för de ·olika knivtyperna. 

•.· Totalt har jag tittat på 54 föremål av vilka 27 utgörs av 
dolkar · och de övriga 27 av knivar . (Se fig. 19). 
Dolkarn·a har jag sedan dalat in i fyra undergrupper där: 

- den ena av dem innehåller åtta Dubbeleggade dolkar med 
tånge, vilka visat sig koncentrerade till nordöstra 
Västerbottens kustområde. 

- Även ett flertal Djurhuvuddolkar har hittats i denna 
region (eller fragment av dem), men typen. förekommer 

· även i inlandet. 

- Den tredje gruppen utgörs av sju små Dubbeleggade 
dolkar med utskott ,. · vifka ser ut att vara ganska jämnt 
fördelade mellan kusten och inlandet. · 
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- Den sista gruppen innehåller bara ett föremål - en 
Dubbeleggad dolk utan tånge - vilken till formen påminner 
om de Dubbeleggade dolkarna med utskott. Till formatet är 
dook denna större och jag lät den därför ingå i sin egen 
grupp. Detta exemplar kommer från Skellefteå socken. 

Knivarna har jag delat in i fem undergrupper: 

Figurknivar ; av vilka två stycken har hittats i 
kustsocknarna Norsjö och Degerfors. I inlandet har man 
funnit fyra skaftfragment på en boplats i Stensele socken. 
Ett annat inlandfynd kommer från~ VHhefmina. 

- Böjda knivar med breda skaft ; av vilka fyra finns utmed 
kustregionen. Det enda inlandsfyndet utgörs av ett 
förarbete vilket är funnet • Vilhelmina socken. 

- Nästa grupp innehåller Böjda knivar med inhak •· Denna 
grupp består av sju föremål av vilka fem· av· dem 
grupperat sig i nordöstra västarbottens kustområde, 
ungefär i samma trakter som de Dubbeleggade dolkarna 
med tånge. De övriga två har även de hittats i 
kustregionen fast något längre söderut. 

Som en •parentes" till denna grupp har jag nämnt två 
avvikande knivar vilka imponerar med . sin storlek. Den ena 
är hittad i inlandet och den andra vid kusten. 

- Knivar med utskott utgörs endast av tre för~mål, vilka 
två av dem hittats i de norra delarna av de,n 
västerbottniska kusten. Den tredje har hittats i ·Norrfors · i 
Umeå socken. 

- Slutligen har jag tittat på tre föremål vilka jag ben~mr,t 
Bladformiga·. knlva;. Samtliga kommer de . från · den 
nordöstra regionen av Västerbotten, i trakterna kring 
Skellefteå och Bureå. 

När det gäller färgen på skifferföremålen har jag fått 
fram att de mörka färgerna - svart, brun, grågrön, rödbrun 
samt mörkgrå .. dominerar i kustområdet. I inlandet 
däremot dominerar den grå skiffern, men där . har även 
många röda och rödbruna föremål hittats. (Se fig 18). 
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fig.18 fördelning uv firtg1er-·i kU3t r~pettiv* inlend. 
flir knivar och deltar. 
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8 .. SPETSAR (av Jeanette Joelsson) 

Utifrån det material som består av ~petsar skc;1 jag 
försöka besvara vår gemensamma hypotes. Eftersom det 
underlä~tar att arbeta med ett lättöverskådligt mate,ri~I 
och genom att spetsarna förekommer i en mangd oli~a 
varianter (Meschke 1967:43) har jag till . att . börja meo 
gjort ett försök till gruppindelning. Den bas~ras 
·huvudsakligen på spetsarnas formt,1tveckling. . · 
'Jag gör inte anspråk på att min indelning ska vara en 
exakt riktig typologisk indelning som ska gälla för något 
arlnat tnateri"al och område än vårt. · , · 
~Det finns uppebai'a problem med att göra, en .· bearbetning 
av denna typ. Indelningen blir mycket subjektiv och det är 
svårt att undvika flytande gränser mellan grupperna 
(Gjessing 1942:161). 
Materialet består av 64 föremål, varav 31 räknas som 
pilspetsar och · 33 till spjutspetsar. 
För att kunna avgöra vilka ,spetsar som ska räknas till 
pilspetsar respektive vilka som ska räknas , tJII 
spjutspetsar har jag använt mig av Rausings (1967:164) 

•, . 

definition av hur en spets bör fungera för att den ska 
räknas som eri ·. pilspets. 
Till att börja med skriver Rausing(1967:164) att det är 
mycket svårt att ·dra en ska~p gräns mellån pil-och . . . 

spjutspets. Vidare anser Rausing att en pilspets 
viktigaste funktion är att skära ett så ~jupt. och blödande 
sår som möjligt eftersom man inte kan räkna med att ge 
e~ direkt dödande skott med pil och båge. En: effektiv o~h 
ändamålsenlig pilspets · bär ha god 
genomträngningsförmåga och klara av att tränga igenom 
utan att bli slö och trubbig samt inte vara för tung. 
Rausing menar att en spets som väger mer än 13 gram 
inte kan accepteras· som en pilspets. Många av spetsarna i 
materialet är små och breda. Dessa borde fungera väl i 
syfte att tränga in och ge ett blödande sår. Johanssons 
(1978;132) praktiska skjutprov med skifferspetsar mot 
ett cellplastblock visade att små spetsarna hade bättre 
inträngningsförmåga än de stora. God inträngningsförmåga 
behöver dock inte betyda att det är en bra jaktspets 
eftersom man även vill att den ska ge ett brett sår. 
Vid bearbetningen av materialet har diverse mått på 
spet'sarna tagits. Spetsarnas längd har mätts från udden 
till yttersta delen av tången. Längd·~n på spetsarna med 
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urnupen bas har mätts från udden till basens mest 
utskjutande del. Den största bredden har ·uppmätts på 
spetsens bredaste parti och den största tjockleken har 
tagits på den tjockaste delen. Alla mått anges i cm. 
Spetsarnas vikt har uppmätts med hjälp av en brevvåg och 
vikten ang_es i gram. 
Eftersom skiffer - har brukats under en lång period av 
Norrlands förhistoria komplicerar det d~teringsförsöken 
(Broadbent 1982:87). Därför har jag inte 'strävat efter att 
få exakta C-14 dateringar för grupperna utan min 
målsättning har varit att få dateringar som stämme.r 
överens med de olika · typernas dominerande förekomst 
under någon av de neolitiska perioderna. 

För att försöka besvara vår hypotes om en ökad 
näringsspecialicering i kust- respektive inland under 
neolitikum har jag tittat på vilka olikheter och/eller 
likheter som kan finnas mellan de två regionerna. 
Utifrån typernas funktion har jag försökt definiera vilk~ 
spetsar som bör räknas till pil- respektive spjutspets 
samt i vilka sammanhang dessa har använts. Vilka typer 
av spetsar har fungerat bäst vid jakt på småvilt och vilka 
har använts för att nedlägga större villebråd. 
Vidare har jag genom att studera den geografiska 
spridningen av föremålstyperna försökt se om någon typ 
förekommer· rikligt inom ett område · medan den eventuellt 
saknas inom ett annat, vilket i sin tur · kan säga något om 
vilka näringar som utnyttjats. 
Jag har även tittat på spetsarnas färg för att se vilka 
färger som dominerar eller saknas inom respektive 
område. 
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,-;~.: i? .PILSP'.~TSAR 
(, /· . ' -.: .;.. ·, / .. :": . '.; 

.• _ -Pil_spetsarnas-användning började tämligen sent. Det finns 
få fynd av skifferpilspetsar från Suomusjärvi och övriga 
förk$r,a~\sk;t boplatser (Åyräpää 1-9.S0:19) •. Under den 

.. _ k~keramiska tiden (4200-2000 f.Kr.) uppträder de 
f6rsta - skifferpilspetsarna. Tyngdpunkten inom 
skifferindustrin kom under denna period att ligga· på 
pilspetsarna (a.a ,1950:20ff). Även Broadbent (1982:84) 
skriver att under , Qf:ln kamkeramiska tiden ·producerades 
små tångeförsedda pilspetsar med mott.lakar. · Broadbent 
(1979: 123) daterar de äldsta skifferpilhuvudena till 
typisk kamkeramisk tid (3300-2800 f. Kr.). 
I _ Sverige är de tidigaste pilspetsarna små och 
tångefön;~dda mad_ moU1akar. Formerna 'blir med tiden 

' iånga : och och smala. _ Under senneolitikum· tillverkas 
pilspetsar med urnupen bas, i Norge _ kallas den _·för 
Sundereytypen. · · 
Formernas ursprun·g antas· komma från 'ben ·och horn 
redskap (Broadbent 1982:84ff). 

. . 

9 .1. Pilspetsar med -tånge och raka mothaJsar 
• I . • , 

- Gruppen innefattar .. 8. spetsar.' Jag definie-rar spetsarna 
som små och försedda· med ~nge.. -Mqtryakarna är_ raka och· 
svagt, utformade. De· bildar ofta en rak vinkel mot tången.
Mot udden löper jämt konvergerande ·eggar. Tvärsnittet. är · 
runt till rombiskt. Jag kallar gruppen för tängefiJrsedda 
pi/spetsar med raka mothakar. (se tig. 20. och 21.) 
I litteraturen har jag hittat typer som påminner om denna · 

· grupp. Bagge (1924:19) delar in pilspetsarna i fyra - .· 
.grupper: A, B, C och D. A-gruppen innehåller pilspetsar 
med obetydliga mothakar eller inga alls samt ett 
triangulärt tvärsnitt. 
Gjessing (1942:16ff) tar upp en typ som påminner mycket 
om min grupp. Gjessing kallar typen för S~ltviktypen. 
Gruppen . omfattar slanka pilar med rombiskt tvärsnitt, 

:· .- jä,mt KQrt_vergeranda . eggar och antingen tresidigt' eller 
.. r.unt tvärsnitt. Spetsarna har ofta avrundade avsat.ser 

· ·istället för mothakar. Vidare skriver Gjessing (1942:.62) 
att denna., .typ_ före~ommar i .. nordnorge och meUansvedge. 

.··Av;~ $,toit.:!ntr.esse för,' mif) · QW.PP. är den- grupp . av•, ~små 
slipade. tångeförsedda · skffferspetsar" som Tennander 
(1972:16) tar upp i sin trebetygsuppsts; Lösfynd från 
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yngre stenålder och bronsålder i norra Ångermanlands 
kustland. 
Dessa pilspetsar karaktäriseras av svagt markerade raka 
eller sneda mothakar och mot udden jämt konvergerande 
·egg linjer. 
Vid en jämförelse· mellan Tennanders medianvärden för 
längdt bredd och tjocklek och de medianvärden· jag har 
uppmätt visar sig endast en Utan avvikelse. 
Tennander; Joelsson; 
Längd: 4,4 cm 5,1 cm 

-· Bredd: 1,3 cm 1,4 cm 
Tjocklek: 0,5 cm 0,4 cm 

.. .. - .. . ----~ ... - ; .•. ,-.~ 

TÅNGEFÖRSEDDA PILSPEtSAR. :>I t• c:, (/) ..; (/) < "l 
C :i,,; :., ➔ c.., ➔ G)H .. >< 
V, z C': 0: 00: ::c :>I ,, ÖVTCGT 

HED RAKA MOTHAKAR ➔ '1 ;:; ::c () ::c :l>>-3 1., 

' 0 0 V, :>I? t/1 3: . . 
H ~-~ t"" ➔ H z ... 

l>J), 

~ () 0 
:,: 

FYND NR. SOCKE~ El 3 cm 

'. VLM 137l7:455 Vilhelmima I 3,S i, 1 0,3 2 g Ljusgrå Avbruten på mitten 
I 
: VLM 13722. l-8 VilhelJl\ina I 5,2 ~.3 0,4 2 g Röd Förarbete? Avbnltt?n 
l udd 

- ·• 

F 12 Raä277 sersele I 5,3 1,6 0,5 4 g Ljusgrå Förarbe1;;e? Udd avb::-uten. 

VLM 226 Skellefteå ! K 4,1 1, 7 0,3 2 g Grågrön Ej slipad. 

{ 

-. 
' -

' 
; 

' I 
' : 

VLM l3912 Vilhelmina I 7,9 2,i 0,6 - FUms i vu-i·s basutställning.: 

SM9586:) Skellefteå K 7,2 1,'5 0,4 5 g Grågrön 

; l1LM 14073: 14 Vilhelmina I 5 1, 1 0,3 1 g Ljusgrå Av;.,ruten udd. 
I 

F 1 Raä272 VilhelJnina I 12,5 l 0,4 i 9 -
' ' 

l 
Mm.IAN 5,1 1,4 0,4 2g 

., . ' .. 
Fig.20. Anuil spetsar: 8/31 

·, 9.1.1. ·· Dateritm 

Enligt Gjessing · ( 1942:162) representerar · dessa slanka 
pilspetsar med avrundade mothakar det primitivaste 
stadiet. 
Tennander (1972:16) ·har en tidig datering på sin grupp. 
Utifrån fyra nivåbestämda spetsar daterar hon de'm tm 
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mesolitikum- tidigneolitikum. Spetsarna ligger på nivåer 
mellan 68-75,5 m ö h . 
Små spetsar av denna typ har även påträffats i en 
skä~ystensvall vid Hotingsjön i Tåsjö socken. Vallen 
daterades till 5:e och -4:e årtusendet f. Kr. 

I min grupp finns fem spetsar som är· någorlunda daterade·/ 
Spets 226 är funnen vid Lundfors .i Skeflefteå socken.; 
Boplatsen är .daterad , tHI ca 3500 f Kr (Broadbent" 
1982:42). Vid Vojmsjöti i Vilhelmina socken, Raä 188/ 
hittades· spetsen VLM 13912:24. Fyndet hittades ca' 2-
meter ·från den plats där C-14 ·prover· gjordes. Dessa gav· 
dateringar mellan 3500- 2500 f.Kr. (Lundberg Å 1986:94). 
Vid grävningar på boplatsen Slind i Skellefteå socken · '·.1 
framkom spets SM 9586:3 (se fig. 21.). Boplatsen li9~e ss· .. : · ~ r 

• · t; A 
mö h :och den dateras till ca 2600 f.Kr (f;3roa~bent.:-, .',j'.:: 
1979:123, 1982:53) 
C-14 prover från Stalon · i Vilhelmina socken, Raä :636,, där . 
spets VLM 14073:14 .(se fig. 21.) är funnen gav 
dateringarna 4970+-270 BP och 4775+-195 BP (Forsberg 
och Lundperg 1979). 
Ytterligare en spets· är daterad med hjälp av C-14 
datering·ar. Fyndet gjordes i Maksjön, Vilhelmina socken 
(Raä 272 Fynd nr.1 ).Proveh från platsen gav resultaten 
4510+-75 BP )st 11363) · (Lundberg- Spång Å Manus 
opublicerat). · 

· Utifrån. ~essa dateringar anser jag det sannolikt att typen 
huvudsakligen förekommit under tidig och mellan 
neolitikum. 

9.1.2. Geografisk spridning 

Av gruppens 8 spetsar finns endast 2. i kustzonen, Dessa 
två spetsar återfinns i Skellefteå socken. De övriga sex 
föremålen återfinns i inlandet. En klar koncentration (5 
fynd) finns i Vilhelmina socken. Ett fynd är från Sorsele 
socken.(fig. 24.) 

9. 1 . 3. .E.åll1 

Sex av spetsarna är färgbestämda. De två spetsarna. från 
kusten är grågröna. Alla spetsarna från inlandet är röda 
eller ljusgrå. 
( fig. 20.) 
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9.2. Pilspetsar med tånge och små sneda mathakar 

Tennanders (197,2:17) · grupp 2;.2 innehåller 
tångeförsedda skiff~rspetsar med vink_lad udd .. och 
markerade ·raka eller. sneda mothakar. 

små 
• r ~· 

sv~gJ 

Te11nan9ers defi,nition passar brajn på nio spetsar i .mitt 
mat,rial. Sp,_tsarna har tånge och_: vink~ad ud_d. 
Moth~karna är små ;och sneda. Tvårsnitter är ovalt eller, 
sv~gt rQmbiskt._. Den övergripande de,finitionen· på gruppen 
blir;.· r•ngefiJrseddå pi/spetsar med smä sneda mothakar. 
(se .flg. ~- ocn;.g3.) . . . . 

~-"·' ,·· 1- • .., 

F i g • 2 1 • iJ· : .- : . 
Tånge förs.edda pilspetsar 
med raka·~othakar •. ·: 
SM 9586;,'3 _Sii11d, Skellefteå.(a) 
VLM 1 4 07·,3i;Jf.t4*t51:: a 1 on , · 

Vilhelmina. ( b) 
~ '. ; -

< 

•\"1 

~ PIISPE!'SAR X t" te {/l ➔ C/l 

Mm SHA SNfD,\ KmW<AA C :i,-. :O ➔ C., ➔ 
Ul z t,) 0: g~ .,; in 0:0 

' C CC/l XC/l .... ... ... ~ t" ➔ z ['l:i,, 

:' 0 0 X 

FYND NR. SOCKEN 3 3 cm 

SM 25 Lycksele I 4,2 1, 7 0,5 

VLM 4369 ,l.meå ., K 9 1,4 .,.. ' 

---------·· Cm ·t:~1-

• b, 

~:i! t:C>-i ~~ <: >o 
,:,;:,,, inH -~ ; .:·ÖVRIGT z: z: :oz g~ !<IX 

in G) oin :i, -3 " Ot,;i Ot'l x,:,; 3: ... ~ .-. ~ t" z .... 
l:'l Ul 

0 0 X . g 3 cm 

1, 7 1,2 0,4 2 g a3dc;rå Avbrut.e-n ~ mitten -
. Fi~s i ''™'s - - - - - basqtställnin<;;. 

·-

--·-: ·., . -:, 
VLM 14073:82 VJ.lhel.mfua I 3,6 1,1 0,2 1,1 1 g Ljusgrå . _/\Vqrut.en pjå mitten .. , ...... 

? Slc~llefteå K 8,2 1,6 0,5 1, 7 1.0 0,4 9 g Lj~r~ Aypruten på mitten 
ocl!• il)oplimnad. 

; . ~ --
y~ 14600 Vilhelmina I 7,5 1,5 0,5 2,1 0,4 6 g Röd; 1.vbiuten och ihop-

.. limnad . 

VLH 2~53 Asele I 5,4 1, 1 0,5 . 5 g R.ädQrun, 

SM-13 Btrträsk I< 8,4 1,5 0,5 iO g Brun 

VLM 14094:76 Vilhelmina , . .. I 9,2 1,4 0,6 9 9 Röd 

SM 9586:5 Skellef~ ... :. ,";:··! K 9_. 1.2· o,s. 5 g' "6i;-kgra. En·skadad irothake 
-

. ' ~ . ' .. 
MEDIAN 8,2 1,4 0,5 5,5 9 

Fig~ 22. Antal pilspetsar 9/31 
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• 
Mätningarna av spetsarna gav följande medianer:.· 
st. längd: 8,2 ·cm 
st. br~:1.4 cm . 
st. tjockfek: 0,5 .cm 
vikt:5,5 gram 

.. Tennander har fått följande medianer för. sin grupp:, · ·~· 
· iJngd: 7,0 cm · 

bredd: 1,4 cm 
. tjocklek:_ 0,4 cm 

Min QXl.!·PP . bef]nner ,~.ig någonstans,,1 mellan·,,.Bagges 
(1924:19f) B och C·: g.rupp. Oe piispetsar ·som: Bagge 
definierar spm :si~ B-grupp . omfattar flera varianter .. De 
kan ha ovalt, . rombiskt .. eller utp:lattat · tvärsnltt, 
obetydliga hullingar eller tvärhak. Bagges grupp. · C · har 
skarpa hullingar och rombiskt tvärsnitt. 
Gjes$ing (1942:tij4) beskriver- en typ av pilspets som har 
rombiskt tvärsnitt, parallella~ eggar .samt väl utvecklade 

. mothakar. Men han skriver· även att det..finns former som 
awiker· från den givna· definitionen. Han ger som exempel 
spetsar med förhållandevis kort och brett bJad med små 
mothakar. · : :; 

.__..,..__-.,.1-..;..__...._____. cm 

... 

;fil ,,1 
~~ 

C. 
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Fig.23. 
Tångeförsedda pilspetsar 
med små, sneda mothakar. 
VLM 14094:76 Gråtanån, 
Vilhelmina. ( c} 
VLM 14600 Maksjön, 
Vilhe,lmina. (d) 



• 

9.2.1. Datering 

Tre av gruppens spetsar har hittats på utgrävningar där 
C-14 prover har tagits. Därigenom får spetsarna en trolig 
datering. 
Spets VLM 14073:82 · · är funnen i Stalon, Vilhelmina 
socken {Raä 636) Därifrån kommer dateringarna 4970..,-
270 BP och 4775+-195 BP (Forsberg och Lundberg 1979).-' 
Vid Raä 577 Gråtanån i Vilhelmina sn har spets VLM 
14094:76 {fig. 23.) hittats. Fem C-14 prover har tagits i 
skärvstensvallen. De gav en jämn datering mellan 2790-
2308+-175 f.Kr {Rydström G 1980) 
På boplatsen Slind är spets SM 9586:5 hittad. Boplatsen 
Ar daterad· till ca 2700 f .Kr.(Broadbent 1979:123, 
1982:53). 
Tennander (1972:17) daterar. sin· grupp till 
tidign~<>.litil~um. Alla spetsar.. i .. _ hennes grupp ·är -nivå 
Qestai:rid~ till mellan. 50-75 ·mö h. · .. -----···-- __ _ 
En sannolik datering för min ·grupp är tidig-· mellan 

. neolitikum, med tyngdpunkten . under mellan neolitikum .. · 

9.2.2. färg, 

Vi har kunnat färgbestämma åtta av gruppens nio spetsar. 
Föremålen från inlandssocknarna är röda, rödbruna, rödgrå 
och ljusgrå. De tre spetsarna från kustregionen är bn.m, 
ljusgrå respektive mörkgrå. (Fig.22) 

9.2.3. Geografisk utbredning 

Till inlandsregionen räknas fem av gruppens spetsar. Tre 
stycken av dessa återfinns i länets sydvästra del. Oe 
övriga två exemplaren kommer från Lycksele: respektive 
Åsele . 
Bland de övriga fyra spetsarna, som tillhör kustzonen, 
syns en gruppering i den nordvästra delen av länet i 
socknarna Skellefteå och Burträsk. (Fig.24) 

• , j, .. , ~' 
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9.3. Pilspetsar med ·urnupen ·b·as· 

Enligt Meschke (1967:43) är den . "lilla skifferpilspetsen" 
. ovanlig och därför h~r lite ·forskning_-ägnats åt denna •typ. 
Gjessing,. (1942: 171) skriver däremot att skifferpilar utan 
_mott,a~ar har en vid utbredning och 'att det finns flera 
. typer. -De kan vara långa och slarikä. efler korta· och tunna 
p,ed antingen . tvär e!ler . svagt. rurydad tvär ba$ (Gjessing 

••.• • ~-~· •l-. ' •• ·.• ~--· ' ·:~- , 

}~4.2: 18.7ft, . Rän~cima t986 :127). · .... · · · · : · · : · · 
J;)et . ffrins __ ä'v-~n ,. e~, .. ty'p .s~,;n·· h~'{' iur~upen· . b~s oc't'l/eller 
slipad. s:kaft(änriä. t?enna ,-typ .hat även . en motsvarighet 
hland spjutsp~tsårda~ Pifspafaår av· ·denna typ är otta· små 
'öch fragmentariska (Rankama 19å6:f27).· ;-
Rankäma menar, att s·petsar ·utan'• tåriga· kan indelas · i tre 
.gruppeG 
1) spetsar. m~d rundad bas: 2)· .spetsar ·med ·tvä( ·alle'r 
sv~g~ ~br'hi~x bås och,'3)' spetsar me~{konkav ba·s. - ;, .. 
.Pil~pet~c;1r _måd: uro.~pen ·bås finn~· '61a•:·på' 'Hälla· boplatsen· i 
Åsele sn· (Ba~dout-1978.13): På senar~. ttd ·har ·man även· i 
Fins~a ,'tåpp·laf!d gjort ·tynd" a·v-··äenna ,·typ·· (Rankarna 
'1'986·127-)')·,' '',b . ,.'.,:'. ·, . /·'.. '-.:; ·:. · ·. ·:. X. 

• • :; ::·:.) •• 1-- • • •• r'" · • .: : .. ,.~. :;', .• r•· .. ·~l~. :• · 

I mitt material finns sju pilspetsar som har en klart 
kluven bas. Gruppen kallas för; pi/spetsar med urnupen 
eller tvär bas. (Fig 26.) 
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I litteraturen finns det få exempel på denna· typ av 
pilspets. De flesta författare skriver , endast om 
spjutspetsar med urnupen bas (Bagge 1924:31, Br0gger 
1909:58)Trots det, anser dock Gjessing (1942:150) att· 
typen är mer vanUg som pilspets än som spjutspets. 

··• 

PILSPETSAR MED URNUPEN BAS 
:,,: f;, 01</l ,i(/) .. < .,, 
C 1:l~ ~➔ G) H :i,,. ÖV~IGT ,· (/) z ocx ~~ 

:0 
➔ G) Oltl 0:0 G) .. 

,. ....... 0 0 (/) !,o((/) 
H .... .... ~ s~ H 
:z: .. I:' Q Q 

FYND NR. SOCKEN 

13731 VLM VIJhclminn 1 3,9 . 1 ;'6 0,3 2 y Lijusyrå 
J 

- skadad, ,~ch 1hoplimmmod 

l· 

VLM 13732 :2 VdheJm11H1 I 4, 5 , '5 0,4 , g 
f innrs j VLH's basutstäli•dn<,1 

VLM i975c Asele l: Z; 8 1 , 5 0,3 - - finnr..J VLM 's 
basutst:äll n.i ng 

r 4 Raä 6 Tll:hö I ,,5 1, 4 o,, 2 g Röd Avbrutuh i udden. 

VLM 13524 U111e6 I( ~.J - - - - F'illll& j_ b_llS_\JtstäJJ11.lngon ... 
pi VLM 

VLM 4998 Vännäs K , ' 1 , '7 0,4 , 8 g Grågrön f'IH:orbete 

f' 3 Rai921 Vilhel111ina I a,J , '4 0,6 ,0 g Röd , 
. ' ,f:örac-bute 

HED IAN ·, -· ·1 5,3 1,5 0,4 'l 9 
,. : 

Fig. 

., .. · Antal ,pilspet'ri,ir 

: . - 7731 
25. ' .• 

I Norge kallas 'typen för Sunder"ytypen ... ,Pen finns i två 
varianter, en kort och bred s~mt en . längre :o~h · ·smäck rare 
typ. Båda har urnµpE?n bas ,oph skaftränna'.· '. S411deraytypen 
· är he_lt · enkelt en )·n'indre v,#iant av en spjl.i!spetstyp som 
kallas·· fOr Sandtoi'gtypen (se sid 63). Det ti~tis även·, en 
grupp _av små _tunnbr~dade _spetsar (Gjessing 1942:172):--· 

_sp,tsarna i min grupp har al_la urnupen b~s och mer, eller 
mi'ndre antydningar till slipad skåra. (skaf~räona). _ Några 
år _5-vagt hjärformade. Medianvärdet för längden är 5,3. cm. 
Det J(an J~mföras med Rankama (1986:1.J~1) som utifrån 
sitf m.at~rial har fått medianer); 5,5 cm för ,~9gden. 
Övrigå medianvärden för min grupp år; bredd 1,5 cm, 
tjocklek 0,4 cm och vikt 2 gram. (Fig. 25.) 

-. • •'.1. 
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9.3.1. Datering 

Baudou {1978:13) menar att dessa små spetsar uppträder 
mellan 1900-1600 f.Kr. Även Meinander (1954:129) har 
daterat kvartsitspetsar med rak eller konkav bas till 
senneolitikum- äldre bronsålder. 
Endast en· spets i min grupp är funnen på en boplats som 
är daterad. Det är spets VLM 13732:2 från Vojmsjön r 
Vilhelmina sn Raä 190. Ett C-14 prov som har tagits vid 
en härd inom fornlämningen gav dateringen 1640+-100 
f.Kr (Rydström G. 1980). Sannolikt dateras gruppen tm 
senneolitikum- bronsålder. 

------C~ 

•• 
f. 

9.3.2. · Geografisk utbredning 

Fig.26 • 

Pilspetsar med 
urnupen bas. 

~ 13731 Varense, 
Vilhelmina.sn.(e). 
Tidiga former eller 

. 
förarbeten? 

VLM J.3729: 34 

Vojmsjön, Vilhelmina.· 

sn. (f) • 

Fem av gruppens spetsar kommer från inlandssocknar och 
endast två från kustsocknar. 
Kustspetsarna kommer:, från den . sydöstra delen av länet 
De övriga fem spetsarna återfinns i den sydvästra delen 
av lånet med en koncentration kring Vilhelmina. (Fig. 27.) 

9.3.3. färg 

Endast fyra föremål har kunnat färgbestAmmas .. Den enda 
färgbestämda spetsen från kustzonen. Ar grågrön. 
Spetsarna från inlandet är röda och ljusgrå .. (Fig. 25~).-i 
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Pilspetsar med urnupen bas• 

Tidiga former eller förarbetenÅ'. 

~ .. -· 

-9.4. - Iidiga former eller fö.rarbeten ?· 
-.,· .. 

, . .. 
Gruppen . , består av sju pilspetsar. Al-la är · funna 
Vilhelmina socken. 
Projektilerna har tvär eller urnupen bas. De· .har svagt 
slipad eller ingen rygg alls. Spetsarna ser trasiga eller 
halvfärdiga ut. En gissning är att de är' .·'förarbeten,. '.som 
kaser_ats eller --av. någ.on annan anledning inte 
färdigstäBdes . 
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--VLM 

VLM 

VLM 

VLM 

VLM 

V1/'I, 

En spets (VLM 13729:34,se fig. 26.) har sick-sack 
ornament längs ena långsidan. 

Spetsarnas längd varierar mellan 4,9-6,3 cm.bredden 
varierar mellan 1 ,2-2,4 cm, tjockleken varierar mellan 
0,4-0,7 cm och vikten mellan 2-10 gram. 
En orsak till att så många fynd av denna typ framkommit i 
Vilhelmina socken kan vara att många inventeringar och 
utgrävningar är gjorda i området. 

---~---- ·-·--- ··-- ·-r-····-···· - ·- .. ··-···-··-·-·-·--------· 
Pil.SPETSAR, TIDIGA roRMER 

::,; 1:1 tll C/l 81fl < ..,, 
C )>: :::,-3 C.,8 C) H :t,: 

ÖVRIGT en z r:,J o: r. o: :::, ~ :::, 
ELLER FÖRARRETEN 1 8 G) c:, :0 () :0 :i,,o-3 . .., 

' c:, C:,(/) ::,; C/l ~ 
H .... ... ~ t-<'"3 H z t,:l;t, 
t-< g g ::,; 

FYND NR. SOCKEN ---- I'---·---- ------- ·-----
., 3729: 34 Vilhelrninn l ~.9 2, 1 ·0,6 . 8 CJ Röd Hor skk-s,irk mönnl.er 

j på en sid;i 

13912: 242 " " ),2 1, 2 0,4 F inr1s i basuti,tiiJ l11in4 - - p:'i VLM 

6862a " " 6,3 1 ,-3 0,5 - Rödbrun Avbruten ha~. 

14073:2 Il " 6 2,4 0,7 10 1J Röd 

3372 ,: Il 5,9 1,5 0,4 2 g Grå 

2544 " " 6, 1 1,9 0,6 4 9 Ljusgrå 

14131 Il " ~.9 1, 7 0,4 4 9 Rödbrun 

' 
MEDIAN 5,9 1, 7 0,5 4 g 

\ 

Antal 7/31 pilspetsar 

Fig.28 .. : 
\. 

.. . . 

9.4.1. Datering 

Spetsen med sick-sack ornamenten ( VLM 13729:34 Raä 
553. Fig.26.) är hittad i en skärvstensvall vid Vojmsjön, 
Vilhelmina sn. Ett C-14 prov (LU1572) från det centrala 
delarna av skärvstenslagren gav dateringen 5570+-65 BP 
(Spång L-G 1983). 
Ytterligare en spets (VLM 13912:242) är hittad i en 
skärvstensvall vid Vojmsjön i Vilhelmina socken, Raä 
188. Ett antal kolprover är tagna på olika nivåer i vat1en 
och dateringarna varierar mellan 3500-2000 f .Kr 
(okalibrerade värden} (Lundberg Å 1986:94). 
En gemensam datering för hela gruppen blir svår då den 
innehåller många särskiljande och otydliga former, 
eventuellt rör det sig om förarbeten. Jag anser det 
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omöjligt ·och svårt att ge gruppen någon övergripande 
datering. 

9-.4;·2.' fim· A 

\.), ., ~-",;• ... \, ' ! • 

Materialets färgnyan-ser· domineras klart ··av de röda 
fä. iJ,g· lo!,.r··,,;.,,..· , .. ;' ' '.: •·; , •... ,· , ·,··· ·. .. .. ·\· 'r·> ... 

I . g I TQ . . 

(röd och rödBrun). En'öast-två' spetsar har annan färg/De' är 
grå respektive ljusgrå. (Fig·· 2a:)' .: ·; · · f:• • 1: • · 

', 
1 o. sammanfattn.jng 

!t \ .' 

. ' 

Sammantaget har jag tittat på ·31 pilspetsar varav åtta 
återfinns i kustområdet och 23 i . inlandet. 
Jag har delat in m·aterialet i 4 grupper; 
Tängef6rsedda pi/spetsar med raka mothakar 
Tängeförsedda pi/spetsar med smä· sneda mothakar 
Pi/spetsar med urnupen bas 
Tidiga former eller föra;beten . 

Gruppen av tidiga former eller förarbeten förekommer 
endast i .. inlandssocknen Vilhelmina. Som tidigare nämts 
kan en orsak till det vara att man har gjort många 
utgrävningar i området. . 
I de övriga grupperna kommer en övervägande del av 
spetsarna från inlandszonen. Vidåre kommer majoriteten· 
av de påträffande pilspetsarna i inlandet från Vilhelmina 
socken, närmare bestämt 18 exemplar. De övriga fem 
fynden av pilspetsar från inlandet kommer från Tärna (1 ), 
Åsele (2), Sorsele· (1) och Lycksele (1) socknar. - : . . 
Pilspetsarna • i kustzonen· grupperar sig kring -·Umeå och 
Skellefteå socknar. · · · i - ; 

18 pilsp·etsar från inlandet är· färgbestämda. · De röda 
färgnyanserna dominerar (röd, rödbrun, rodgrå). Mörkgrå, 
svart och grågrön saknas · helt. . 
Endast ·Sex spetsar från kustområdet ·är färgbestämdä. Här 
dominerar de · gråa- färgnyanserna, - speciellt den grågröna 
(3 ex). · ~ - · ;. 
(Fig.29.) f :,_ •• ·.•. ..,-. 

Övergripande sett ·tyder försöken tilt' ·datering· på 'att de 
tängeförsedda. pi/spetsarna ,-med raka mothakar är · äldre 
(tidig neolitikum) än de . med· urnupen bas, , vilka blir 
vanliga under senneolitikum. 
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fit. 29 Stifferspeban1&s olita färgapuer fwdelede 
··mellantutt ocb inland 

,S r,, ,. i, 1 ljusgrö 
0 

2. gre 
j 

6 
•••: I: 

0 Spe-tsar Kust 
■ Spt>~>ar Inland . .• 

3. mörkgrå 
4. grågrön 
5 rödgrå 
6. röd 

·4 7 rödbrun 
8.brun 
9.svart 

1 . 2 3 4 

11.SPJUTSPETSAR 

5 
f'örger 

6 7 8 9 

Det . äldsta kännda skifferbruket fanns i Finland. Under 
Suomusjä.rvikutturen (6500:4000f.Kr) tillverkades där 
stora lagerbladsformiga spetsar men även knivar, yxor 
och mejslar (Broadbent 1982:84, Äyräpää 1950:9-). 
Denna grupp av spetsar är an av de största fyndgrupperna 
av skiffer i Finland och den har sh-i huvudsakliga 
förekomst under Suomusjärvi tiden. Bruket av denna typ 
förekom även under den typiska kamkeramiska tiden och 
möjligen även under degenererad kamkeramisktid 
(Äyräpää 1950: 9, 19, 12). 
I Finland känner Äyräpää ( 1950:15) inte till några fynd av 
spjutspetsar, förutom några importfynd, som är yngre än 
kamkeramisk tid. Användningen av dessa spjutspetsar 
under en tidig del av Suomusjärvi kulturen saknar samtida 
motsvarighet i grannländerna. Utifrån detta anser Åyräpää 
(1950:25) att typen kan anses vara uppkommen i Finland. 
Längre fr~m i sa.mma publikation skriver han dock att den 
blac#qrmjg~ _spjutspetsen har en form som· på olika. håll 
kun'då : uppstå . spontant om skifferskivor fanns att 
tillgå(a.a 1950:41 ). 
Under den kamkeramiska tiden i Finland blir 
spjutspetsarna breda m.en tunna med videbladsform. Basen 
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blir rundad eller spetsig. Längden varierar oftast mellan 
12-15 cm (a.a 1950:12). 
I Finland finns få eller inga fynd av vare sig pil eller 
spjutspetsar med mothakar och enligt Äyräpäå 

· {1950.37)tyder det på en inhemsk formutveckling. 

· Enligt Gjessing (1942:359ff, 372) sätter· skiffer bruket i 
Norge på allvar igång under senare delen av t' mellan 
neolitikum (yngre delen av gånggriftstid) men·. skitte·r 
förekommer redan på de kamkeramiska boplatserm1. · 

I Sverige började skifferknivar och spetsar förekomma 
under förra delen av mellanneofitikum { förra delen av 
gånggriftstid). Huvudområdet skulle ha legat i Norrland 
och främst ~vid Ångermanlandskusten ( Äyräpäå 1950:29f). 

Trots en tidig start av skifferbruk i Finland kom den 
svensk-norska skifferindustrin att överglänsa den östra 
både i kvalite och kvantitet. I västra Skandinavien 
utvecklades bla rena lyxsaker så som stiiistiska 
djurhuvuddolkar . 
Medan föremålen i Finland har former som· motsvarar 
enkla näringsbetingande bruksföremål {Åyräpää 1950:40, 
Broadbent 1982 :84). , , 
Både Bagge( 1924:15) och Åyräpää ( 1950:28} menar att 
man kan härleda skifferbladens utveckling från dolkar och 
spetsar av flinta. Det är även aUmänt vedertaget att 
skifferformerna skulle ha utvecklats ur ben och horn 
redskap ( Broadbent 1982:84). Genom· att förse ett 
kastspjut med en skifferspets istället för· en·; benspets 
blir spjutet mer balanserat {Åyräpää1950:27). · ' ·. 

. 11. 1:Stora tångeförsedda spjutspetsar med so ad a 
mothakar - . 

Denria grupp består av 11 spetsar. De är stora och 
förhållandevis breda med tydliga sneda mothakar samt 
ofta rombiskt tvärsnitt. Längden varierar mellan· 8-19 cm 
( median 15,5 cm) och bredden mellan 2, 1-4, 7 · ·crn ( 
median 3,6) samt tjockleken mellan 0,7-1.4 cm: Ö~t· kan 
jämföras med Tennanders ( 1972:18) grupp 2.3 med·stora. 

. · breda tångeförsedda skifferspetsar som i längd varierar 
mellan 8,2-14,5 cm (11, 1 cm), bredden varierar mellan 
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2,9- 4,6 cm {3,3} och tjockleken mellan 0,8-1,3 cm ( 1,0 
cm}. 

Vikten varierar mellan 20-84 gram (60g). 
Jag kallar gruppen för; stora tångeförsedda spjutspetsar 
med sneda mothakar. (Fig. 31) . 
Av de författare ·som försökt sig på en gruppindelning av 
spjutspetsar har både Bagge ( 1924:30), 
Gjessing.{1942:138) och Bmgger (1909:53) varsin grupp.
som till stora delar påminner om de nio spetsarn i vårt 
material. 
Bagge (1942:30) &kriver om stora spjutspetsar med väl 
utbildade mothakar och rombiskt tvärsnitt. Han kallar . 
gruppen för B. 
Gjessings (1942:138) sk Samatyp motsvarar Bagges grupp 
B. Gjessing (a.a) lägger även till att spetsarna ska vara 
långe:! och ha kraftiga m~thakar. Han drar. även paralleller 
till Bröggers {1909:53) · variant . av stora bredbladiga 
spetsar med mathakar. 
Enligt· Gjessing (1942:137) är eneggaded skifferknivar . 
mycket vanligare ·i Nordnorge än spjutspetsar med· 
mothakar. Vad gäller användningen av dessa stora 
skifferspetsar anser Gjessing(1942;135f) det sannolikt 
att de använts .. vid jakt på större. sjödjur men även på 
landdjur eftersom typen även förekommer i inlandet. 

::,• 
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11.1.1. Datering 

Det finns inga C-14 prover tagna i samband med någon av 
spjutspetsarna i gruppen. 
I Tennanders grupp2.3 är 20 av 23 sp_etsar nivåbestämda. 
De flesta spetsarna ligger mellan 50-104,5 m ö_ h (3 st 
mellan 20-49 m ö h). Tennander '(1972:1 Sf) ·anser .det 
ri·mligt att datera typen till senneolitikum-bronsålder. 
Broadbe·nt (19"82:84) daterar spets SM 7684 till mellan 
neolitikum. 
Jag anser att en trolig datering för gruppen ligger under 
mellan-senneolitikum. 

11.1-.2. Geografisk utbredning 

Gruppen innehåller fem spetsar från inlandsregionen och 
sex spetsar från kustregionen. 
Av de sex spetsarna i kustzonen återfinns tre stycken i_ 
den sydöstra delen av länet, närmare bestämt i Byske och 
Burträsk socknar. De övriga tre finns i Umeå och 
Degerfors socknar. 
Av spetsarna från inlandet finns · två i Vilhelmtn·a socken, 
två i Tärna sn. samt en i Lycksele sn.(Fig. 33) 

.. .. 
STORA, TANGEfÖRSEOOA SPJUTSPETSAR :,: t1 o:,u, 8tll ~;! tJl>'! i, >'I ·< ~l 

C >: :a ,., <-. ➔ t1J> C..,:t,, ClH ;,. 
ÖVRIGT tll z t,j 0: 8f€ zz :az oz :a :,: ~, 

➔ Cl 0 :a (i)G') O Cl () Cl ~>'! G) 
HED SNf.DA MO!HAl<AR ' 0 Otll :,: c:n 01'1 0 t1J :,: trl ,;: 

H .... ~ f,; ;; ---~ .... z t-<Z H 
z Cfll tll trl C/l 

!-" !i :,: Q Q :,: 

FYND NR. SOCKEN .. 

VLM 3411 Lycksele I 19 4,2 , , 1 84 g Svart 

SM 8767 Byske K 8 2,5 1 1,9 1,5 0,5 20 g Rtid Udden och tånal!n skadude. 

VLM 3413 Vilhelmina I 1),5 2, 1 0,7 30 g Röd Hartsreeter pli tånaen. 

Nr.6 Vilhelmina I 11 4,7 :t,4 Mörkgrå Se!;nar udd, tAnge avliruf.en. 

VLM 3412 Tärna 1 15,S 3,6 0,9. 60 g. Grågrön 

VLM 463 Burträsk K 16, 1 4, 1 - 2,3 2,3 - - - I VLM'h basutställning. 

VLM B396 Degerfors K ~5 3.6 1,2 70 g Mörl<grå ~ A~b.ruten tånge och 
OJBmn yts. 

? Umeå K n1 3,5 Grå finns i Basutstöllning 
på VLM. 

VLM 1090 Umeå ~ 6,5 4 " 
SM 7684 Bureå K 1,8 2,5 0,9 27 g Mörkgrå 

VLM 3414 Tärna l 6,5 4 1, 1 2 90 g Röribrun Udden avbruten. 

MEDIAN 5,5 3,6 1,0 60 g 

Fig. 30. Antal: 11/33 spöutspetsar ,.__ 
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Fig. 31. Hjärtformiga, tångeförsedda spjutspetsar rned sneda rrothåkar. 

1086 St;nnanå, Bjurholm sn. {h_). 

Stora,tångeförsedda spjutspetsar med sneda rrothakar. 

3411 Katt~sayan, Vilhelmina sn. (g). 
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11.1.3. .Eär.g 

Nio av gruppens spetsar är fårgbestämda. 
De fem spetsarna från inlandet är svart, mörkgrå (6 st.), 
grågrön, rödbrun samt röd. 
Av de fyra färgbestämda spetsarna från kustzonen har tre 
stycken en grå färgnyans och en är röd. Spetsarna med grå 
nyans komme från Umeå, Degerfors samt Bureå socknar. 
(Fig. 30.) 

11.2. l:ijärtformiga spjutwetsar med tånge och tydliga 
·sneda motbaJs.at 

Gruppen omfattar endast fyra spetsar. (Fig. 32.) 
Spetsarna har tånge och tydliga sneda mothakar. 
~gglinjerna löper svagt konvex ut mot udden så att 
spetsen får en triangulär form (hjärtformig). 
Gruppen påminner om Bagges {1924:30) grupp C. I den 
grupppen ingår spetsar med buktande egglinjer som ger 
spetsen en triangulär form. 
Även Gjessings (1942:138f) sk Samatyp liknar spetsarna i 
min grupp . Gjessing skriver att gruppen innehåller 
spetsar med jämt böjda egglinjer från udd till mothakar. 
Jag definierar spetsarna som; hjärtformiga, 
tängsförsedda med tydliga sneda mothakar. (Fig. 31.) 

HJAAlfORHICA SPJUTSPETSAR MED "' C"' c:, en ➔ en C"'-3 t;) "'3 zi .. < ·~, 
C: :,i; ::U>-3 c.., ... J ;,,::,,,. ..i:.- () H :7. 

ÖVRIGT l~ z r,J 0. g? 2Z :oz oz ::, :,; :~ 
'"3 C'l 0:0 Cl '1 OC') r; Cl ?.:"'3 :) 

TÅNGe OCH S.'IIEDA MOTHAKAP. '- 0 0 ID :,: Ul 01:':1 01:'J :,; (') 3: ... >-3 :"' 1--3 z z C"'Z .... 
z .... .... :,, c,i:,, ... •(I) -·er.- {'j{/l 

:' Q g :,: g ~ 
:,: 

FYND NR. SOCKEN 

VL.'¼ 1086 Bjurr,olm K 12,9 4 0,8 4,8 2, 1 45 g Mörkgrå Av:,rutera udd 

SM 5 Burträsk K h2,!'> 3,7 3,6 42 g Rbdorun En mothate sk&dad 

SM 27 Piteå K ~0,5 3 1,1 2 1, 7 0,9 37 g Mörkgr~ I 
I 

SM 14 Åaele I r,, 7 2,9 0,6 25 g Riid (n moth&ke s~adao. 

MEDIAN 11,5 3,4 1,0 39,5 

Fig.32. Antal: 4i)3 spjuts1,et :;11r 
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11.2.1. Datering 

I gruppen finns ingen spets som är daterad utifrån något 
C-14 pro\l. Utifrån Broadbent ( 1982:84) anser jag att en 
datering till mellanneolitikum är sannolik. 

-11.2.2. Geoacatisk utbrednioo 

Tre av fynden är från kustzonen och endast ett från 
inlandet och de är spridda över ett stort geografiskt 

område. 
lnlandsspetsen är funnen i Åsele socken. De övriga tre 
spetsarna kommer från· kustsocknarna, Bjurholm Burträsk 
och Piteå . Samtliga spetsar är lösfynd. (Fig. 33.) 
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11.2.3 . .Eårg 
~ . \ ~ 

;( .. :.:. •· J."'~,,. ..... :.I .. 

Alfa' fyra ·spetsarna·. äl färgbe~tämda: ,. Spefsen ''trå:rf: Åsele 
sn,.~år roa. Två ·av. 'SpE3t1sifrna _från,. kusten 'är mörkgrå och '.en 
är rödbrun.(Fig.32·.) ·' '. · •, · · · ., · · _. ... ' ,;.-: 

11.3. $mata. tångetocsedda ·· spjutspetsar ·· med1 ~ raka·· .euer 
sneda mathakar 

,"•l.: i:)et ,,. fitms·· ·nio· ·spetsar .i , vårt , material: som . }ag,·., vill 
-· ·i,lacerar ·in r denna ··grupp. -~ , ,: ·. ,. 

Spetsarna är förhållandevis smala, medianvärdet'' för 
· · brä'dcfen· är · 2,5 J cm; och . försedda ·med:: tånge:"samt, .raka 
· ,eifer,· ineda · til'othakar .. Raka \parallell~· egglinjer-.. lö.pe•r.~ .. mot 

udden. Spetsarna :har ·-svagt markerad;_ ,eller ingeh' slipad 
rygg. Vikten varierar m$llan 10-38 gram. Jag har gett 
gruppen beteckningen; smala, tängeförsedda spjutspetsar 
med raka eller sneda mothakar. (Fig. 34. och 35.) 
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Denna grupp kan jämföras med liknande .grupper som 
Brsgger (1909), Gjessing (~942) och Tennander (1972) har 
tagit upp i sina försök till gruppindelning. 
Brsgger (1909:54) skriver om slanka spetsar med 
mothakar. Typen har även nästan parallella eggar och 
ibland dåligt utvecklade mothakar. Enligt Brögger är typen 
vanlig i hela det arktiska området (Skandinavien). 
Gjessing (1942:144} skriver om en typ (sk 
Skålbunestypen) som egentligen inte har några mothakar 
utan mer små rätvinklade (avrundade} skuldror mellan 
blad och tånge. Denna definition stämmer bra överens med 
de nio spetsarna i mitt material. 
Även Tennander (1972:144) har en grupp av smala, 
tångeförsedda spetsar med sneda mothakar. 

Min grupp har medianvärdena 11,6 för , längden, 2,5 för 
bredden och 0,6 för tjockleken. medan Tennanders grupp 
2.4 har medianen 8,2, 1,7 och 0,6-0,7 cm. Tennanders 
verbala definitionen stämmer bättre överens med min 
grupp ån vad mät värdena gör. 

SMALA, TANG(föRSEOOA SPJUTSPE~SAR 

I 
,. t"' 0l l/l "3(/) l:"'o-3 Cl o-3 8-3 .• < 

L 
C :,,: :0 >-3 c.,..; >:> ,i > <:;> ClH (;'. ÖVRIGT MED SNEDA ELLER RAKA MOTHAKAR (/) z rn o 8? zz :cz oz :0 ,. 
'"'I Cl O!J:l G1 i;') 0 Cl nc, ;::,-8 r: 

' 0 0(1> ,. C/l 0 t,J orn ,. t'> 3; 
H .... .... ~ !:"''"'.! z ..... ~ t"'Z H 
z !'l :i,, .... C/l t'l (I) 

r !3 Q :,: @ X 

FYND NR. SOCI<EN Q 

VLH 14651:7 Vilhelmina I 1),8 2, 1 0,7 22 g J._ basutstä.L lning :>f. \'LJ,t --
VLM 1}717:4 .. I 14 2,5 0,6 1, 7 R~ I basutställning på VHL 

skadad~ udden. 

SH 1512 Sureå.' K 13,6 2,6 0,4 25 g Mcrkgrå 

Monteliua 
Vtbn 500 Burträsk K 15,6 2,6 Röd Inristade vågornament. 

I VLM 466 Burträsk K '3,5 1 • 7 O,S 1,3 0,8 0,4 ,o 9 Rödbruo .Udd och tånge ~kadadc. 

5H·J3 Burträsk K ~. 1 2,5 0,7 16 g Grå Tången !lkadad. 

SM 21 Skellefteå K ~ 2,5 0,8 20 g Ljusgrå 

Nr. 7 LY.cksele l 11,6 2,S l :, • 1 , ,8 38 g Mörkgrå Skadad i udden och tången 

VLM 07,17:378 Vilhel111ina I 0,2 1,7 0,5 , 11 7 139 Grå Skadad i udd och tåöge. 

MEDIAN 11,1 2,5 0,6 20 g 

Fig.35. ! !Antal: 9/33 spjutsp~tsar 
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11.3.1. Datering 

Tennander (1972:19) anger en datering för sin grupp till 
mellanneolitikum som trolig. Hon förlitar sig på tre 
exemplar som är nivåbestämda varav den lägsta spetsen 
till 51,6 möh. 
Två av spetsarna i min grupp är daterade med hjälp av C-
14 dateringar. Båda spetsarna (13717:14, 378 se fig. 34.) 
är hittade vid Vojmsjön i Vilhelmina socken (RAÄ 554). 
Dateringarna från boplatsen varierar mellan 5550+-70-
3410+-90 BP (LU 1381, LU 1382) (Falk L- Spång L-G 
1976). 
Möjligen kan en datering till mellan- eventuellt 
senneolitilkum anses som trolig . 

. 11.a.2. Geografisk utbredning 

Fem spetsar återfinns i kustregionen och fyra- i inlandet. 
I kustzonen finns alla fynd koncentrerade syd-:: öst om 
Skellefteå i socknarna Skellefteå. Bureå och Burträsk. (se 
karta) 
I inlandet finns tre spetsar i Vilhelmina so~ken och en i 
Lycksele sn. (Fig. 37) 

11.3.3. Elr,g 

Åtta av gruppens nio spetsar har blivit färgbestämda. Två 
spetsar från inlandet är gråa och en är röd; De övriga 
spetsarna som återfinns i nordöstra delen av länet 
domineras av de gråa nyanserna, mörkgrå, grå, ljusgrå. -
Två spetsar har an röd färgnyans. (Fig. 35.) 

11.4. swvtspetsar med urnupen eller tvär bas .. _. 

Till denna grupp räknar jag nio spetsar. 
Sex spetsar har urnupen bas och slipad skaftränna och· två 
spetsar har tvär eller rak bas (se fig. 36} En spets har en 
rundad eller nästan spetsig bas med fyra små inhak på 
varje sida. 
Två av spetsarna är troligen förarbeten. 
Spetsarna är smala och förhållandevis långa. Medianen för 
längden är 12 cm och för bredden 2,9 cm. Medianen för 
tjockleken är 1.0 cm och alla spetsarna har slipad skåra. 
(Fig. 37.) 

73 



Spets SM 6706 från Burträsk har antagligen haft tånge 
men blivit omarbetad och fått en urnupen bas. 
Denna typ av spetsar motsvarar Bagges (1924:31) grupp D 
av spjutspetsar. Han skriver att spetsarna har rombiskt 
tvärsnitt, jämt böjda egglinjer slutande i en spetsig udd 
och att de i stället för tånge har en bas som är urholkad 
på båda sidor. · ' , 
Även Bregger (1909:SSf) skriver om en · typ med sk.åra 
ne·dtill vilket fyller stor funktion vid skattningen. 
Gjessing (1942:147ff) ger exempel på ett antal · olika 
typer av spjutspetsar utan tånge. Den typ som bäst 
mqtsvarar min grupp kallar Gjessing (1942:149f) . för 
Sandtorgtypen., Karaktäristiskt är den urnupna bas;en. 
Vidare skriver Gjessing (a.a) att typen är mer va~ligt 
förekommande i form av pilspets än spjutspets. 

De två spetsarna med tvär bas påminner mest om 
Gjessings (1942:168) sk Nyelvtyp. Den inräknar Gjessing 
under pilspetsar medan jag anser mina två exemplar ( 
SM7, fig.36·.) motsvarar kraven för spjutspetsar eftersom 
de är relativt långa och väger betydligt mer än den av 
Ra~sing (1967:164) angivna idealvikten för pilspetsar (13 
gram). Medianvikten för hela gruppen är.39 gram. 
Nyelvtypen har rombiskt tvärsnitt, tvärt avsågad bas och 
ibland en plan bredsida nere vid basen slipad som en 
triangel. 
Tennander (1972:20) har också en grupp till vilken hör 
skifferspetsar med slipad skåra och urnupen bas. 

.... ··1·: 
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Fig. 36. Spjutspetsar med urnupen eller tvär bas. 
SM 7 Jukens ägor, Degerfors sn. (k) 
VIM 464 Hjoggböle, Bureå sn. (1) 
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SPJUTSPETSAR l€O URNUPEN " t"' 01 !Il ➔ !Il t" ➔ CJI >i ➔➔ .. < ,: 
C :i,: ,, c! C.."3 >::,,. ~,,., C.., ► t;')>-< X ÖVRIGT (/l zz ';%1" 7;j ~ ~~ 8 g: (5~ g~ 

[LL[R TVÄR BAS ➔ O() >< ➔ ~ 

' 0 OCll ,O:C/l OttJ Ol'l ~t>l :.: 

l"YND NR. 

VLM· ·1407 

VLM 464 

SM 6706 

VLM 1069 

VLK 1.5282 

VLM 14578 

Sk 7 

VLM. 4118 

SM 54:Jll 

HEOIAH 
. . . . I 

Fig. 37. 1 

.... ➔ t-< ➔ z z t"'Z ... z .... .... :,,, !;Il)# ,-..:n ... {/l C'l!/l : g Q 
:,! 

g Q 
::,: 

SOC!tEN .. 
~ 

Vilt,elmina I 10,7 .2 o,e 25 g Brun A,·bruten udd 

Skellefteå K ~4 2,9 0,7 40 9 Svart 

Burtrilsk K 112 J 0,9 J8 g Svart Har haft tinge. 0111Slipad 

Bjurhol!I K n1 3,8 1,4 104 g Orå1Jrön 

Vilhel11ina I ~5 4,2 1,6 220 g CrA grön förarbete? 

" I 2 ll,8 1,2 94 g RoogrA f!irarbete ? 

Dege_rfora I( 1,6 2, 1 0,7 21 g Rödbrun Tvi!r b&S . .. 
Vilhelmina 1 24 2 Röd I basutställnirig VLH 

Tvär bas. 

Skelleftei !( 6, 1 1,4 1 29 g Grågrön lbhak länge ned pi bAda sidor. 

\ . 
12 2,9 1 }9 9 

Antal: 9/)J apjutspetear. 

11.4.1. Datering 

Tennander (1972:20) daterar typen till senneolitikum
bronslldern på bas av den nivåbeståmning av gruppen tifl 
50 m6h och 57-59 mOh som Sa.ntesson gjort. 
Broadbent (1982:84) haf samma datering på typen. 

11.4.2. Geografisk spridning 

Fyra av gruppens spetsar kommer från inlandssocknen 
Vilhelmina. 
I kustzonen syns en liten koncentration i Skellefteå och 
Burtrlsk socknar. Vidare har Degerfors och Bjurholm 
socknar var sitt fynd. 
Skifferpilar av denna typ Ar utbredda över hela det 
arktiska området i Norge medan spjutspetsarna 
huvudsakligen hör hemma i Troms. Typen var redan tidigt 
klnnd i Nordsverige (Gjessing 1942:1501). (Fig. 38.) 
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Smala, tångeforsedda spjutspetsar med raka 

eller sneda mothakar • 

Spjutspetsar med urnupen .eller tvär bas · ,._ 

1 .4.3. .f.äm 

Alla spetsar i gruppen är färgbestämmda. Spetsarna från 
Vilhelmina har alla olika färg. De är brun , grågrqn , 
rödgrå och röd . 
Spetsarna från Skellefteå och Burträsk är svarta och 
grågrön . 
De övriga kustspetsarna är grågrön och rödbrun . (Fig. 38.) 
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12. Sammanfattning 

. Materialet beståf av: 33 spjutspetsar varav 1.4 fin~s .. i 
· inlandszorien och 19 i kustzonen .. Jag' har grupperat 
· ·spjutspetsarna i 4 grupper; _ .,. . · ..... d 

. ' -- ' . . . ' . t~ ; 

· Stora, tängeförsedda spjutspetsa( med._~ned_a., moth~kar:._ , 
Hjärtformiga,,· tängeförs_edda -~pju_tspi!i)$a,··: med ·.$,ne.da 
mothåkår. . - ,1= . -

• \'. , • •• • ..- • • •I : ' ) :· ' • i ~ • ' 

Smala, tängeförsedda spjutspef sar med ra~§I: eller s~fJda 
mothakår. . . ·. · ·· · · · : _ .. :::: 
$pjutspeisar med. urnupen eller tvär bas_. · ,- '·~ 

t . I • ,·• • ~ ,,. • 

i'i j, I f C • ·' ► V ' ' • ~ i '°'.' t • . . .. . .. • '·d ' :•.: ' ;.·,: ,._ J 11 

Alla fyra typerna finns representerade '.i, båda. regic;>,~~fha.: 
I inlandet förekommer flest fynd i Vilhelmina socken (9 
e_x). Vidare finns _1_-2 fynd i_ socknarna Tärna, LyckseJe _q~h 
Åsele. '· · ·· · . · · '' 

·--f k~stzonen _ -återtin·~s -_ ~ 1 exempf~r. i den. nordöstra del.~n 
_ och sex ·j den, _$ydqstra delen ~v om(ådet. · · · 
Åtta spetsar , från' inl_and~t. är färgb~stärnda. Den rödbruna 
nyansen dominerar och endast' d~n· ljusgrå färgen saknas 
helt. . - . . . 

Från kustorhråd~t ä.r 15· ~petsar: färganalyserade. Här 
dominerar den 'inörkg~å nyänser och _fynd av bru!l och 
rödgrå skiffer saknas helt. · · _ · ' .. , 

, t: .. 

·13. Skattning av skjfferspetsifr .. ! :- ~' . 

: ,~·, 

Från .fennoskandiskt . pmråd~ finns det. få fynd_ av spetsar 
(där rester av skattningen_ och skaftet' finns kvar. Ett kant 
fynd 'finns dock· ·från Sunder0y i Norge. Det k~n _ge en bild 
av hur skattning av pilspetsar har skett. På denna pilspets 
finns fortfarande hartsrester kvar. Troligen ha~ spetsen 
limmats ·fast i det kluvna skaftet med ·detta ämne eJler 
eventuellt .. i kombinatiorr. m_ed li,ndn,ing \ _(Johansson 
'1'978:125)., - ; •' . . .. . 
Johansson t,ar~ ·i· sina pra.ktr$Ka försök med skifferspetsar 
provat . på både lindning och. limning . ·vid skattning· av 
spetsar s~mt även en kqmbinatipn ,av .,~båda deSSJl.,. rm 
lindningen· användes en ca eri ·centimeter tjock sentr,åd. 
Hartsen till. lindning_en .. framställdes ur tall- -. och 
näverkåd,· (Jot,arisson 1978:1.?_6).-'

1

~~pets~r med.;mothakar 
li~da~&s -~trax ~ako!11 · _m~t~~k~frta ~,- ~.tt _d.es$a. _p,,pe stöd 
mot hndnmgen. Enligt Johansson blir spe_ts~r ~p~ .. svrrats 
på detta sätt _mycket bra fixe,rade ... Spetsar. mfld, .. smal'ba.s 

' ; • • .,;, ) ',,;' I a·;:.·••~~!~• l •·:,:~••',l•l•l'f T • ;:, ,_. 

. . ; (i ... . ., ... <-l. 1 (i 'S°' '.'; . ':,t 
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sattes in i det kluvna skaftet och omlindades några 
·centimet~r· kring eggarna. Spetsar med bred bas · klämdes 
fast i · deh kluvna änden· på pilskaftet och hindrades att 
tränga in i skaftet . genom att lindni~gen koncentrerade$ 
närmast bakom _basen (Johansson 1978:126). · . 7~ 

Rimligen använde den förhistoriska m·ä'nniskan flera typer 
av pilspetsar under samma tid, varje typ med sin egen 
funktion (Rausing 1967:165). Exempelvis användes en 
pilspets som var bred och skärande i jakt på villebråd 
medan en lång och smal spets·' · med god 
intrAngningsförmåga fungerade bäst i krigis~a situatiQner 
(Rliusing 1967:164). , ·._··,. ' .. - .:·'' ·. 

. . ' 

Gemensamt för alla pilar är att de består av fyra dela'r; 
pilhuvudet (dvs själva spetsen), skaftet, bakre delen av 
skaftet dA·r fjädrarna fästs samt · nocken. Skaftet Ar 
pHens kropp. Därför bör skaftet vara av sådan kvalitet ~tt 
det håller . för den kraft som utvecklas nä~ pilen avlossas. 

. Björk , ,n.es vara ett mycket bra material att använda till 
pilskaft På nocken finns ett jack som är avsett för 
bågstrÄngen. På skaftets bakre del fästes styrfjädrarna. 

' . ) . 
De Ar ofta tre till antalet och sätts fast alldeles framför 
nocken. Styrfjädrarna fästes runt skaftet i spiral så att 
pilen roterar runt sin egen axel vilket i sin tur gör att 
pilens luftfärd stabiliseras. Storleken på fjädrarna 
be•~~• u~ifrån pilen och spetsens storlek, form och vikt. 
Alltså behöver stora, breda spetsar stora styrfjldrar 
medan mindre smala spetsar klarar sig bra med . små 
fj~drar (Rausing 1967:163). 

Åven fynd av spjutskaft är fåtaliga. Från Vlst~rbotten 
finns •~ fynd som troligen använts som spjutskåft. 
Fyndet gjordes i Dalkarsåns dalgång, Övre Åkullä,' vid en 
dikesgrlvning. Spjutskafter är av trä. Det är 2,4 meter 
långt och mellan 1,3 till 2,2 centimeter tjockt. Överdelen 
är försedd med en urtagning för inkilande av spetsen. 
K~nten på överdelen har en vulstartad }ö,rtjockning. Denna 
k.ant kan möjligen ha fungerat•w1

_
1som stöd · vid 

fastsurrning.en av spetsen. Ca 2,5 cintimeter nedanför 
överdelen på skaftets ena sida bö-rjaf ett i_nristar ;·siek-

. sack ornament. Ska_ftet avsmalnar kraftigt mot änden. 
Tvärsnittet är runt. · · · · · ; 
Enligt :pollenanalys dateras·' fynciet · till ca· 2500- 1000 
f.Kr. Fyndnivån är bestämd till · 37,9 m.ö.h vilket 
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motsvarar strandlinjen år1000-800 f .Kr. (VLM Dnr. 
10.01.77 17ll7). 
Si~k-sack ornamentiken påminner om de ristningar man 
har hittat på skifferföremål och möjligen har en 
skifferspets en gång varit fastsatt i detta skaft 
(Broadbent 1982:109). 

Lindqvist (Bagge 1924:15) har studerat eskimåspjut i 
Köpenhams Nationalmuseum som varit skaftade med 
skifferspetsar. Spetsarna har surrats fast vid träskaftet. 
Surrningen · sitter alldeles under moth~karna som enligt 
Bagge antagligen endast haft till uppgift att hindra 
skifferbladets förskjutande in i surrningen. 
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14. SLUTDISKUSSION 

Av femtiofyra undersökta skifferknivar har det visat sig 
att fyrtio stycken hittats i kustregionen. Något som pekar 
på knivens stora betydelse i maritima fångstekonomier. 
Att man dessutom kan finna att speciella knivtyper finns 
bundna till vissa områden längs Västerbottenskusten 
indikerar ytterligare att en näringsspecialisering 
förekommit. 

Av de knivtyper som i huvudsak ser ut att finnas 
koncentrerade till kustregionen kan man nämna de: 
• dubbs/eggade dolkarna med t;lnge 
- b6jda, dubbslsggads knivar med inhak 
- dubbs/eggade, böjda knivar med utskott 
- b6jda, eneggade knivar med breda skaft samt 
- bladformiga knivar (spetsar) . 
Djurhuvuddolkar, dubbs/eggade dolkar med utskott och 
figurknivar verkar däremot förekomma i ungefär samma 
omfattning i Inlandet och .vid kusten. 
t litteratur kring ämnet har det också framkommit att 
böjda knivar är funktionella redskap nAr det gäller att 
flå- och bearbeta skinn. och då framförallt skinn från 
havsdäggdjur vilka har ett tjockt späcklager som måste 
tas bort. 
Skifferdolkarna och de böjda (bananformade) knivarna har 
i experiment visat sig fungera mycket bra att rensa fisk 
med samt att göra hål på djurhudar med (se Gustafsson 
1978:60ff). 
Antagandet att knivarna framföraHt skulle tillhöra 
ekonomier vilka specialiserat sig på kustfångst stöds 
ytterligare av att undersökta kustboplatser visat sig 
innehålla mängder av sälben (Noel1982:36). Dock har man 
troligtvis givit sig en bit in från kusten någon period 
under året för att där jaga älg - sannolikt under hösten 
eller vintern (Broadbent 1982:47ff). Man har nämligen 
Aven funnit älgben på kustboplatserna i SkeHefteområdet. 
Efter att ha tittat var de dubbeleggade, böjda 
(bananformade) knivarna hittats i förhållande till 
fångstgropssystem, har det framkommit att samtliga 
knivar av denna typ verkar ha legat i närheten av 
kustanknutna fångstgropssystem (Karta över 
fångstgropssystem i Skelltefteå kommun, se Broadbent 
1982:96). Kanske har man då använt sig av denna kniv för 
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att döda bytet, men det är heller inte omöjligt att man 
utnyttjat den för att rensa fisk. Avsaknaden av .. denna 
knivvariant i inlandet kan kanske bero på att man här 
istället kommit att utnyttja spjutspetsarna för att 
sticka viltet med. . 
Att man i inlandet haft en annan typ av ekonomi visar just 
spridningen av · spetsarna. Av de 64 u.ndersökta spetsarna 
förekommer en majoritet i inlandet, närmare bestämt 37 
stycken i inlandszonen och 27 i kustzonen: 
Även Broådbent .. (1982:84} påpek~,r att pil- . och 
spjutspetsar förekommer mer i inlandet ån i kusten 
:m-edan knivar' och dolkar till . större deler:a finn·s · i 
kustområdet. 
Denna fördelning kan tyda på att man i inlandet haft en 
näringsspecialisering baserad på viltjakt och fiske. 
Vad gäller de 'två spetstypernas fördelning mellan kust
och inlandszonen. c;tominerar · pilspetsen klart i inlan~et 
medan spjutspetseri .. är något vanligare i kustområdet. 
Endast 8 pilspetsar återfinns· i kustzonen medan hela 23 
exemplar finns i inlandet. Gruppen tidiga former eller 
f6rarbeten · förekommer endast . i inlandet, i Vilhelmina 
socken, vilket· kån bero på att m$nga undersökningar 
gjorts där. De övriga 3 pilspetsgrupperna förekommer i 
båda zonerna. 
De 4 grupperna .. : åv ~pjutspetsar fördelar sig mer jämt 
mellan zonerna · även om en· koncentration kan ses -tiU 
kusten, som har 19 exemplar mot 14 i inlandet. 
(Fördelningen av knivar och spetsar i Västerbottens kust
och inland, se tig 40). 

När det gäller spetsarnas olika funktion och användnings 
områden visar Johanssons praktiska skjutprov med 
skifferspetsar att de mindre spetsarna har en bättre 
inträngningsförmåga än de större. Detta kompenserar dock 
de stora spetsarna genom att de åstadkommer breda och 
blödande sår vilket en god jaktspets bör göra. Eftersom en 
pilbåge ger en förhållandevis liten anslagsenergi krävs 
att spetsen är så pass vass att den åstakommer ett djupt 
sår av vilket bytet förblöder De mindre och trubbiga 
pilarna användes troligen för småvilt och fågel (Rausing 
1967:29f). 
Det förefaller helt naturligt att olika typer av spetsar har 
använts under samma tid eftersom olika typer av spetsar 
krävs vid jakt på olika byten. En stenåldersjägare kunde 
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ha upp till . 8-10 pilspetstyper på en gång (Simonse·n 
1974-75:242). Johanssons försök visade att en relativt 
liten spets räcker för att fånga fisk, till och med större 
än en gädda medan en större och mer skärande spets 
behövs för_ att fälla större villebr.d. Även i historisk tid 
har spjut ·använts i jakt- och älgfångst (Ekman 1919:45 
ff). 
Det stora antalet fångstgropar (SP.ång 1981 :284.) och det 
dominerande inslaget av spetsar. i inlandet tyder på en 
ekonomi baserad på jakt och fångst. Bevar~t 
djurbensmaterial från arkeologiska 
boplatsundersökningar har visat att älg och bäver 
dominerat. . : •. 
Visserligen kan man kanske tänka sig att 
säsongsvandrande grupper kommit att utnyttja kusten 
med dess resurser under det ena halvåret för att under 
nästa period ta tillvara inlandets tillgångar. Detta verkar 
dock inte troligt med tanke på att både Lundbergs 
undersökning av skärvstensvallar i inlandet och 
Broadbents undersökning. av boplatser vid kusten indikerat 
att båda regionerna · bebotts under vinterhalvåret 
Dessutom har de varierande naturresurserna under 
neolitikum tillåtit en relativt stationär bosättningsform 
inom de . båda områdena (~undberg. 1986:81 ff, Broadbent 
1982:47). 
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Om man sedan tittar på färgvalet till skifferredskapen 
kan man se att de mörka nyanserna mörkgrå, grågrön, 
svart och brun dominerar i kusttrakten medans de r0da 
och rOdgråa dominerar i inlandet. Ljusgrå, grå och rödbrun 
skiffer ser ut att förekomma i ungefär samma omfattning 
i inlandet som vid kusten. (Se fig. 39). Detta kan 
ytterligare styrka vår hypotes om att det funnits skilda 
befolkningsgrupper med skilda ekonomier i -kusten och 
inlandet under neolitikum. Detta resonemang bygger på att 
olika skifferfärger endast finns koncentrerade till vissa 
platser. Exem·pelvis verkar den rödgröna - skiffern 
förekomma längs ett smalt stråk längs f jällkedjan från 
Hornavan ner till Ströms Vattudal i Jämtland och - enligt 
vår undersökning - ser den röda skiffern ut att ha 
utnyttjats framförallt av en inlandsbefolkning. Den mörka 
skiffern som däremot förekommer närmare kusten ser å 
sin sida ut att ha utnyttjats av folk boende vid kusten. 
Dock kan kontakter mellan de båda regionernas 
befolkningar ha förekommit eftersom röda nyanser även 
finns bland kustföremålen. Kanske har den röda·· skiffern 
fungerat som en bytes- eller handetsvara · i ett 
interaktionssystem mellan kust- och inlandsgrupper. i 
Karmas {1988:19) uppsats nämns dock-· några platser längs 
Skellefteälven vilka innehåller rödaktig sediment, men då 
kvartära avlagringar täcker berggrunden i området har 
andelen utnyttjbar skiffer antagligen inte varit så stor 
under neolitikum. 
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15. KÄLLKRITIK 

Till en början vill vi återigen poängtera svårigheterna 
med att dela in föremål utifrån deras form, tidsmässiga 
spridning och eventuella funktion. Först och främst har 
skiffern tillåtit en ganska stor variation vad gäller 
utformningen av redskapen och trasiga föremål kan lått 
slipas om, vilket kan ha gjort att de givits ett helt nytt 
utseende och användningsområde. 
I de fall där vi ansett oss kunna avläsa den •tänkta• 
utformningen på en del av förarbetena har dessa tagits 
med i grupperna. Förarbeten som kanske, i den 
förhistoriska hantverkarens ögon, helt enkelt utgörs av 
fatala misslyckanden och som därmed inte borde ges plats 
i någon av redskapsgrupperna. Men hur det förhåller sig 
med den saken lär vi nog aldrig få veta. 

Vad gäller dateringen av föremålsformema kan dettat som 
tidigare nämnts, vara ett problem i och med att skiffer 

. · · utnyttjats under en så väldigt lång tid i Norftand. 
Dessutom leder den obetydliga humt1sbildningen i Norr.tand 
till att föremål från olika tidsperioder ofta blandas på 
boplatserna (Baudou 1977:26). Vi har dock nöjt osit··med 
att tidsplacera föremålsformerna till någon av de 
kronologiska perioderna och har. i det sammanhanget, helt 
och hållet förlitat oss på tidigare författares 
daterings resultat. 
Vad gäller skillnaden i antalet undersökta föremål från 
kusten respektive inlandet har vi funnit en övervikt av 
kustorienterade föremål. Att detta till största delen 
skulle bero på att en större jordbruksaktivitet i 
kustregionen gjort att flera föremål tagits fram där än i 
inh1ndet tror vi är missvisande. •För i och med 

· vattenkraftsutbyggnaden i Norrland har betydligt· flera 
inhu:,dsboplatser registrerats än kustboplatser. Samma 
fO~n-•llande gäller för antalet utförda utgrävningar i de 
b~~\( ~ionerna (Baudou 1977:21 ff). 
PlrEtM:Pt,,.kan •skevheten• kanske bero på att behovet av 
.olika re$~~psformer varierat mellan olika ekonomier. För 
som v("tläigare nämnt så har man inom de maritima 
nlrinQJlQ?& troligtvis utnyttjat skifferknivarna i en större 
omfatfni~g än vad man gjort i inlandet. Dessutom har 
kustzonen trol,i,gtvis varit mera tätbefolkad än 
inlandszonen. Broadbent (1982:51) har nämligen utifrån 
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antropologen A E Kroebers studie i Nordamerika fått fram 
att ca 1,8 km kustlinje livnärde lika många invånare som 
100 kvadratkilometer i inlandet. 
I inlandet har man kommit att utnyttjat mera spetsar av 
olika slag. Dessa har även kunnat tillverkas i kvarts och 
kvartsit - råmaterial som inte lika lått låter sig formas 
till dolkar och knivar som vad _skiffer gör. Dessutom har 
skifferknivarna en mängd fördelar i jämförelse med 
motsvarande retuscherade redskap i hårdar.e m•terial, bl 
a tillåter de omslipning och är . lättare att hålla rena 
(Baudou. 1977:17, _Broadbent 1982:51 ff, Fitzhugh 1975 
å:52f) .. 
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