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1. INLEDNING 

'Jag är en av alla mäm1iskor i vårt land, .ja,g bär· en sten på vä,g mot ingenstans" 
Joakim Th~tröm 

Av de spår vi idag hittar som lämningar från förhistoriska händelser, är stenmaterial 
av olika slag, en viktig källa i sökandet efter kunskap om våra förfäder. Bergarter och 
mineral överlever ju oss människor om och om igen. 

I det norrländska boplatsmaterialet finns olika bergarter och mineral som använts 
vid redskapstillverkning genom tiderna. Här finns skiffer förstås, men även kvartsit, 
kvarts, hälleflinta, brecciekvarts, porfyr, jaspis, flinta m.m. Kulturtraditioner och 
råvarutillgång kan vara orsaker som har styrt människors val av material (Baudou 
1975:9). 

De olika fynden av skifferknivar, som hittas i våra marker, är viktiga spår för oss 
att följa i sökandet efter kunskap om våra förfäder, ändå är knivarna bara en del av 
en större helhet. Kanske kan de ge oss en glimt av denna. 

Mitt intresse för skifferknivar kom sig av att jag fick möjlighet att lära mig slipa en 
skifferbit, och sedan pröva att använda den. Att denna oansenliga, slipade stenbit se-
dan fungerade så bra som den gjorde var både förvånande och glädjande. Jag tyckte 
det var spännande att det fanns människor som hade förnuft nog att tillverka och an-
vända sig av skifferknivar, och därmed ge dessa förhistoriska redskap en plats även i 
vår tid. 

För det finns människor idag som känner till, och använder sig av skifferknivarnas 
egenskaper för olika ändamål. Människor som filear sin fisk med dem, och jägare, 
även hela jaktlag (t.ex i Vuollerim), som använder sig av dem när de flår sina by-
tesdjur. Inte bara för att det är roligt, eller annorlunda, utan för att de tycker att 
knivarna fungerar bra, eller till och med bättre, än andra redskap de prövat. 

Vill man då lära sig mer om dessa skifferknivars möjligheter, finns det nog mycket 
att lära av förhistorien. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

När man ger sig i kast med ett ämne som de förhistoriska skifferknivarna, löper man 
förstås risken att bli väldigt teknologiskt och funktionellt inriktad, på bekostnad av 
andra delar av det samhälle, och de människor man studerar. 

Jag anser inte att denna uppsats är något undantag, snarare tvärtom. Här kommer 
hela uppmärksamheten att ägnas åt skifferknivarna. Mitt syfte med uppsatsen har 
varit att lära mig mer om dessa knivar. Att få svar på frågor som; vad har knivarna 
använts till; vilka skillnader i utformning finns bland dem; varför har de varierande 
utformning, finns det något mönster i detta; var i tid och rum hör de hemma, hur ser 
spridningsbilden av skifferknivarna ut? 

Jag har även velat ta reda på hur skiffer som bergart är uppbyggd, vad som känne-
tecknar god redskapsskiffer och var den finns att fä tag på. 
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1.2. Metod 

Först valde jag ut ett område att studera närmare, vilket blev landskapen Härjedalen, 
Dalarna, Hälsingland och Gästrikland, dvs södra Norrland, bl.a för att detta område 
inte har behandlats mer ingående när det gäller förekomsten av skifferknivar. 

Jag besökte därefter de berörda museerna, och samlade uppgifter om de fynd av 
skifferknivar som gjorts i området. De ritningar på knivar som återfinns i uppsatsen, 
har jag ritat av direkt från knivfynden, förutom ett par exemplar som är avritade från 
Raä:s fomlämningsregister. 

Jag valde ut fyra skifferknivsfynd från det insamlade materialet, vilka jag rekon-
struerade, och dessa testades sedan vid :fårslakt, sälskinnsskrapning, fiskrensning, 
samt ett mindre försök på näver. Detta dokumenterades med hjälp av diktafon, och 
genom fotografering. 

Parallellt med detta sökte jag information om skiffer, och skifferknivar, i arkeolo-
gisk, etnografisk och geologisk litteratur, samt genom att ta kontakt med människor 
med kunskaper om detta. 

Slutligen sammanställde jag det hela. 
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2. PETROGRAFI 

''När allting omkring en är sten" 
Charlotte Bronte 

Jorden har levt ett långt och händelserikt liv. Forskarna av idag menar att jorden och 
vårt solsystem har uppnått en ålder på 4.6 miljarder år (Loberg 1993:21t). För oss 
människor blir en sådan tidsrymd hissnande och kanske svårgreppbar. Som små 
dagssländor söker vi förståelse för vår omvärld. Ibland säger vi "stendöd", och menar 
då avsaknad av liv, men sten lever ett alldeles eget liv. 

Med en närmare titt på sten, dvs bergarter och mineral, så visar dem att liv kan ta 
sig många former, och att grundförutsättningarna på jorden är desamma, nu som i be-
gynnelsen. 

I stort lär vi oss att marken vi går på, och haven runt omkring, vilar på en mantel 
och en kärna, och att det yttersta skalet, jordskorpan, består av gigantiska plattor, som 
är i ständig rörelse. Denna rörelse, så kallad plattektonik, ser bl.a. till att skapa bergs-
kedjor, och omvandla bergarter till nya (Loberg 1993:77ff). 

Samtidigt är det de små partiklarnas möjlighet att färdas långa sträckor med vind 
och vatten, som skapar förutsättningar för nya avlagringar, nya bergarter och nytt liv 
(Loberg 1993:126, 152, Spicar 1995:130ff). 

2. 1. Bergarts lära 

"Med bergart menas ett sammanhållande och som del av jordskorpan förekommande 
komaggregat, vilket består av ett eller vanligast flera slags mineral" (Loberg 1993: 
161). 

Bergarter består alltså av olika sammansättningar av mineral, där faltspat och kvarts 
är de vanligaste bergartsbildande mineralen. Andra egenskaper som skiljer bergarter 
åt är inre uppbyggnad, hårdhet och densitet (Loberg 1993:161, 353). 

Om då en bergarts mineraologiska uppbyggnad, dess gener, är ett arv som ger den 
en alldeles säregen sammansättning, så är miljön, dvs omständigheterna kring dess 
skapelse, minst lika viktig. Här brukar man dela in bergarternas bildnadssätt i tre 
huvudtyper, nämligen: magmatiska, sedimentära och metamorfa bergartsbildande 
processer (Loberg 1993:16lff, Spicar 1995:124, Sveriges National Atlas 1994:14). 

De magmatiska bergarterna består av mineralsammansättningar som under en tid 
smälts ned till flytande form, och som sedemera stelnat, antingen ovanpå eller inuti 
jordskorpan. Till de vanligaste magmatiska bergarterna hör gabbro, diabas och basalt 
(Loberg 1993:205). 

Avlagring och ihopläkning av olika partiklar transporterade av vind, vatten eller is 
ger oss de sedimentära bergarterna. Vanliga är här sandsten och skiffer (Loberg 1995: 
171 ). Men sedimentära bergarter kan även bildas på kemisk väg, genom utfallning av 
lösningar, tex gips och saltstockar, och genom organismers aktiviteter, dvs biogena 
sediment, som revkalkstenar och stromatoliter (Spicar 1995:144!). 

De metamorfa bergarterna bildas vanligen inuti jordskorpan på ett djup av ca 1 km. 
På grund av tryck- och/eller temperaturförändringar sker här en omvandling av mag-
matiska och sedimentära bergarter. Dock utan att dessa smälts ned. Olika skiffrar och 
kvartsiter är vanliga metamorfa bergarter (Loberg 1993 :266). 
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De två sistnämda, de sedimentära och metamorfa bergartsbildande processerna, ska vi 
titta närmare på lite längre fram. 

2.1.1. Bergartscykeln 

Bergarter befinner sig i ständig omvandling. Det är de långa tidsförloppen som lurar 
oss att tro annat. För att vår svenska berggrund skulle få det utseende och den upp-
byggnad den har idag har det krävts minst 3 miljarder år, och olika processer av både 
magmatisk. sedimentär och metamorf karaktär (Sveriges National Atlas 1994:14). 

Idag är vår fjällkedja åldrad och ordentligt nedvittrad och det vittrade materialet har 
spridits vida omkring. Delar av detta material bärs som sediment av älvar och sköljs 
ut i Östersjön varje dag. Andra delar har åkt med inlandsisen och lämnats som jätte-
kast, miltals från moderbergarten. 

Denna långsamma, men ständiga omvandling av en bergart till en annan brukar 
kallas "den geologiska cykeln" (Sveriges National Atlas 1994:14), eller "bergarts-
cykeln" (Spicar 1995:124f). 

På denna bergartscykel ( fig 1.) kan vi på ett enkelt sätt se hur bergarterna befinner 
sig i ett kretslopp med ständig pånyttfödelse. 

Bergartscykeln: 

.. 

.. 
\)" -=,,,, 

.,··. i:· 
"~ Il . ./ .• • 

·~"<,~--<:.~t.c.,~ 
s'<-<:j,~'i--'J', 

<3_'c:_,...-

Fig i. Bergai1emas ständiga omvandling 
till nya bergarter, enligt bergartscykeln 
(Loberg 1993:275). 

De magmatiska bergarterna kan brytas ned genom vittring, för att sedan läkas ihop 
till sedimentära bergarter, på samma sätt som en sedimentär bergart kan brytas ned 
och läkas ihop till en ny sedimentär bergart. Både magmatiska och sedimentära berg-
arter kan bli utsatta för en metamorf process, och bilda nya metamorfa bergarter. De 
omvandlade bergarterna kan i sin tur vittra ned och omforma nya sedimentära berg-
arter, eller smältas ned till magma för att om igen stelna till en magmatisk bergart 
(Loberg 1993:275, Spicar 1995:124f). 

6 



2.1.2. Sedimentära. bergarter 

Sedimentära bergarter kan bildas på flera olika sätt, och de sediment som bygger upp 
dessa bergarter kan bestå av olika material. Den mest omfattande gruppen av material 
är sediment som, efter vittring och nedbrytning av jordskorpans bergarter (på kemisk 
eller mekanisk väg), flirdas och avlagras med hjälp av vind, vatten eller is. Man kallar 
dessa för klastiska sediment (Loberg 1993:208, Spicar 1995:168). 

Till skillnad från de klastiska sedimenten, finns det även sediment som är ickeklas-
tiska. Hit räknas det fragmentmaterial som skapas av de organismer som återfinns i 
haven. De är de biogena sedimenten, som till exempel revkalksten är uppbyggd av. 
Hit hör också de kemiska sedimenten, till exempel bergssalt, som bildas genom utfäll-
ning av lösningar (Loberg 1993:208, Spicar 1995:168). 

Gemensamt för alla dessa sediment är att de behöver hjälp på traven för att bilda en 
fast bergart. Den process som läker ihop dessa sediment till sedimentära bergarter 
kallas med geologiska termer för diagenes (Rollof 1989:81, Spicar 1995:134). 

Tittar vi närmare på de klastiska sedimenten, så kan dessa delas upp i ytterligare tyå 
grupper. Vi har de pyroklastiska sedimenten som består av partiklar skapade genom 
explosiv vulkanisk aktivitet. Betydligt mer vanligt förekommande än de pyroklastiska 
sedimenten, är den andra gruppen, de epiklastiska sedimenten. De omfattar alla frag-
ment som har sitt ursprung i jordskorpans bergarter (Loberg 1993:208f). Det är inom 
denna grupp av epiklastiska sediment, som vi finner de sedimentära skifferbergarterna 
(Lundegårdh & Laufeld 1984:194). • 

2.1.3. Metamorfa bergarter 

De metamorfa bergarterna kan ha sitt ursprung i både magmatiska och sedimentära 
bergarter. Ofta ärver de egenskaper från moderbergarterna, eftersom de metamorfa 
processerna inte medför nedsmältning av dessa. Därför behåller de vanligtvis sin ur-
sprungliga kemiska sammansättning (Loberg 1993 :241, Spicar 1995: 146). 

För att de magmatiska och sedimentära bergarterna ska omvandlas till nya, meta-
morfa bergarter, krävs ett förändrat tryck-och temperaturläge. Detta inträffar oftast 
när bergarterna, i samband med olika rörelseförlopp, får ett nytt djupläge. Detta kan 
även ske när magmor letar sig upp i den övre jordskorpan, och därmed påverkar de 
omgivande bergarterna. I mer sällsynta fall kan metamorfos även skapas när exempel-
vis meteoriter träffar jordytan (Loberg 1993 :241, Spicar 1995: 135). 

När en meteor träffar jordytan, kan den skapa väldigt speciella och omvandlande 
fenomen, som dock endast påverkar de bergarter som berörs av nedslaget. I andra fall, 
vid exempelvis veckbergsbildning, kan stora områden förvandlas. Detta kallas ofta för 
regionalmetamorfos, och hela den norska fjällkedjan är ett exempel på en sådan för-
vandling (Spicar 1995:135). 

2.2. Skiffer 

Skiffer är benämning på olika bergarter med varierande mineralsammansättning, en 
sorts ärvda gener, och omständigheterna kring deras bildnad, miljön omkring dem. 
Kanske ger denna kombination av arv och miljö sådana specifika egenskaper för de 
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olika skiffrarna att det kan vara möjligt att spåra skifferbitar, bortförda av vatten, is 
eller människor, tillbaka till moderbergarten. 

Denna möjlighet håller Jaqueline Taffinder, doktorand vid Uppsala arkeologiska 
institution, och Peter Kresten, geolog vid RAÄ Uppsala, på att utforska i skrivande 
stund med hjälp av röntgendifraktionsanalyser (Taffinder, Kresten: muntlig uppgift). 
Om det visar sig att man på detta sätt kan spåra skiffer, öppnar det möjligheter att 
bl.a. hitta källorna för skifferföremål av arkeologiskt värde, och därmed även hitta 
tänkbara handelsvägar, osv. 

Skiffer kan alltså bildas av både sedimentära och metamorfa processer. Det har visat 
sig att ju äldre skifferbergarten är, och ju djupare den befunnit sig någon gång under 
sin livstid, desto starkare har den omvandlats (Lundegårdh 1971 : 15 8f, Lundegårdh & 
Laufeld 1984:241). Ökad hårdhet och grövre kornstorlek brukar gå hand i hand med 
starkare omvandling. 

Engelskan har en tydligare språklig huvudindelning av de olika skifferbergarterna 
som kan förenkla en genomgång av dessa. Man talar om "shale", "slate" och "schist" 
(Lundegårdh & Laufeld 1984:240, Spicar 1995:183f). 

"Shale" representerar här de sedimentära skiffrarna, dvs svenskans lerskiffrar och 
alunskiffrar. De är uppbyggda av lerpartiklar (och i alunskiffrets fal) även organiskt 
material), och finns i varierande former, från väldigt porösa (på gränsen melJan sedi-
ment och bergart) till relativt hårda och fasta bergarter. Alla innehåller lermineral. 

"S)ate" är de skiffrar som ligger på gränsen mellan de sedimentära och metamorfa 
bergarterna, med andra ord de lågmetamorfa skiffrarna, där lerskiffrar som omvand-
lats någon grad är vanligast. Takskiffer kallas de på sina håll, för sin lämplighet som 
takläggningsmaterial. 

"Schist" är det vi på svenska menar med högmetamorfa skiffrar, och här har en 
fullständig omvandling skett av lermineralen.· Glimmerskiffer är ett exempel på dessa. 

Det finns alltså en kontinuerlig övergång mellan de sedimentära skiffrarna och de i 
olika hög grad omvandlade skiffrarna. Undantagen finns förstås också, enär det även 
förekommer olika metamorfa skiffrar med magmatiskt ursprung, sk grönskiffrar, m.tl 
(Loberg 1993:267). 

Skiffer är med andra ord en beteckning, ett samlingsnamn, för en hel rad olika fin- till 
medelkorniga bergarter med olika ursprung. Gemensamt för alla skiffrar, som framgår 
av namnet, är deras benägenhet att med större eller mindre lätthet, låta sig klyvas i 
para11ella skikt, så kallad foliation (Loberg 1993:256ff, 267). r 

Skiffer kan ha olika flirg. Beige, grå, grön, svart, röd, brun, violett, och en mängd 
mellanvarianter till dessa. Skiffern kan även vara bandad, dvs med växellagringar av 
olika färger, exempelvis grön/violett. Den svarta färgen härstammar från organiskt 
material. Grön flirg får skiffern om den innehåller tvåvärt järn ( ex klorit), och de röda 
nyanserna uppkommer när bergarten innehåller trevärt järn (Spicar 1995: 171, 183). 

Tittar vi i korthet på Sveriges berggrund, så finner vi i stora drag 3 typer av skiffrar. I 
det fanerozoiska urberget (ca 500 miljoner år gammalt), som är skilt från fjällberg-
grunden, hittar vi två typer. Dels de ometamorfa urbergsskiffrarna, som i princip legat 
stilla, och som är relativt begränsade (finns bl.a. i Dalarna runt Siljan och i Östersund 
runt Storsjön), och dels de lerskiffrar som kan ha genomgått någon grad av metamor-
fos. De senare är lersediment som omvandlats och veckats till viss del (förekommer 
bl.a. i Los, Hälsingland och i Grythyttan i Västmanland). Som tredje grupp har vi 
fjällkedjans skifferbergarter, som skapades för ca 425 miljoner år sedan, och som på 
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sina ställen kan ha skjutits in över urberget. De flesta av dessa skiffrar skapades under 
starkt riktat tryck, och är därför högmetamorfa (Wikström: muntlig uppgift). 

2.2.1. Sedimentära skifferbergarter 

De sedimentära skifferbergarterna utgörs av lerskiffer och alunskiffer. Dessa byggs 
upp av olika sedimentationsskikt, avlagringar, i relativt lugna vatten (Lundegårdh. & 
Laufeld 1984:194t). 

Alunskiffer är en finkornig, epiklastisk lerskifferbergart, som bildades för 600-440 
miljoner år sedan ( dvs under kambrium och ordovicum). Oftast avlagras alunskifferns 
sediment i grunda hav och vikar (Forsmark 1986:4). Alunskiffern innehåller relativt 
hög halt av organiskt material (bitumen) och svavel, och kan även innehålla metaller 
som uran och vanadin (Loberg 1993:338). Till flirgen är den alltid svart, på grund av 
de kolrika, organiska material den innehåller, men i övrigt liknar den annan lerskiffer 
(Lundegårdh 1960:159). 

På grund av att alunskiffer består av upp till 11 % organiskt material, anses den vara 
Sveriges största fossila bränslereserv. Därför har alunskiffret också i stor omfattning 
brutits för oljeutvinning och för att användas till bränsle vid kalkbränning, mm. Alun-
salt framställs även ur denna bergart (Loberg 1993:338). 

I Sverige förekommer alunskiffer bl.a. i Skåne, på Öland, i Närke, i Väster-och 
Östergötland, norr om Siljan och i Jämtland (Lundegårdh 1960: 159). För en mer 
utförlig karta över alunskifferförekomster i Sverige se F9rsmark (1986:6, fig 1). 

Lerskiffer består av lersediment som oftast avsätts på lite djupare vatten. Av dessa 
lersediment bildas först lersten, men när trycket blir större, på grund av många av-
lagringar, uppkommer så småningom den skiffrighet som kännetecknar lerskiffern. 
Lerskiffern är mycket finkornig och låter sig för det mesta klyvas i parallella skikt, 
som oftast sammanfaller med avlagringsskikten (Loberg 1993:222). Till flirgen kan 
den variera betydligt. Från grå till svarta, över till gröna, röda och till och med blå 
nyanser (Hamilton m.fl 1974:196). 

Yngre lerskiffer återfinns på Öland, i Västergötland, norr om Siljan samt öster om 
fjällkedjan. Äldre lerskiffrar hittar vi bl.a i Dalsland, i västligaste Västmanland och i 
västligaste Hälsingland. Dessa lerskiffrar kan ha undergått viss grad av metamorfos 
(Lundegårdh 1960: 157ft). 

2. 2. 2. Metamorfa skifferbergarter 

De metamorfa skiffrarna består av en kontinuerlig övergång av bergarter, från de 
minst omvandlade takskiffrarna till de starkt omvandlade glimmerskiffrarna. De ur~ 
sprungliga material som bygger upp de metamorfa skiffrarna varierar'från lerskiffer 
till gran.it (Lundegårdh & Laufeld 1984:196). 

Överhuvudtaget råder i mina ögon en viss förvirring över indelningen av dessa om-
vandlade skiffrar, och troligtvis beror detta på att det faktiskt.finns en ·mängd olikå 
varianter av de metamorfa skifferbergartema. iag tycker mtg ialla fall kunna se fyra 
huvudgrupper som i stigande grad av omvandling lyder: lågmetamorflerskiffer, grön-
skiffer, fyllit och glimmerskiffer. • • 
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De lågmetamorfa lerskiffrarna kan inbördes skilja sig mycket åt. I vanliga fall brukar 
ett gemensamt drag dock vara att deras klyvbarhet är god. På sina håll kallas de för 
takskiffer, eftersom de relativt lätt låter sig klyvas i plattor lämpliga för takläggning 
mm, men även fyllit och glimmerskiffer kan brukas för detta ändamål (Lundegårdh & 
Laufeld 1984:256, Rollof 1989: 127). 

Skiffrar av denna typ skapades för omkring 600-400 miljoner år sedan ( dvs under 
den fanerozoiska kambrosilureran). Ofta har deras omvandling skett genom att de 
veckats till viss del, men i övrigt ligger de i princip stilla. Ett annat namn för dem är 
urlerskiffrar, då de kan vara helt lerskiffriga, på grund av den låga graden av omvand-
ling (Wikström: muntlig uppgift). 

Förekomster av de lågmetamorfa skiffrarna finns i Los socken, Hälsingland, i Gryt-
hyttefälten i västligaste Västmanland, på Närkesslätten, i ömsköldsviktrakten m. fl. 

Grönskiffer är också en låggradigt metamorf skifferbergart, men skiljer sig från ler-
skiffern då ursprungsmaterialet oftast härstammar från magmatiska bergarter, t.ex 
basalt och diabas (Loberg 1993:267, Lundegårdh & Laufeld 1984:256). Grönskiffer 
kan likna både fyllit och lerskiffer, men har ofta genomgått en starkare mineralom-
vandling, där större rörelser i berggrunden har krävts. Därför återfinns grönskiffrarna 
för det mesta i vår fjällkedja. En speciell variant av gtönskiffer är täljstenen (Loberg 
1993 :267). Den gröna färgen på denna skiffer beror på att vi i dess mineralsamman-
sättning hittar ett eller flera gröna mineral, som epidot, klorit eller amfibol (Rollof 
1989:142). 

Fyllit är en lerskiffer som omvandlats genom bergskedjeveckning, och hittas därför 
främst i fjällkedjan. På grund av veckningen så har fylliten ibland ett småveckat eller 
krusigt utseende. Denna skifferbergart går över till glimmerrik glimmerskiffer vid 
starkare omvandling (Lundegårdh & Laufeld 1984:170f). 
Fylliten är en finkornig och folierande (dvs klyvbar) bergart, och lämpar sig mycket 

bra till plattor för tak- och golvläggning, trädgårdsgångar m.m. (Loberg 1993:267). 
Till färgen är den grön- till gråaktig, på grund av sitt innehåll av mineral som klorit. 
Fyllit kan även innehålla sericit, som ger den en karaktäristisk silverglans (Hamilton 
m.fl 1974: 178). 

Glimmerskiffer har veckats vid rörelser i jordskorpan, men starkare riktat tryck har 
lett till att glimmerskiffer genomgått en större omvandling än fyllit, och hör till de så 
kallade högmetamorfa bergarterna. Bergarten är starkt skiffrig, och har även den 
använts i form av plattor för olika ändamål. Den är vit, gråvit eller gråsvart med 
karaktäristiska glimmerfjäll. 

Glimmerskiffer förekommer i fjällkedjan och i Bergslagen, men även i nordöstra 
Skåne och i södra Bohuslän, m.fl (Lundegårdh 1960:159). 

2. 3. Användning av skiffer 

Skifferbergarter kan användas till en rad olika ändamål, och har så gjorts från för-
historisk tid, fram till idag. 

Som jag tidigare nämnt så kan man av skiffer hugga till plattor av olika format och 
med olika användningsområden. Förutom att skifferplattor använts till trädgårds-
gångar samt tak- och golvbeklädnad, så hittar man dem även som trottoarstenar, som 
ställstenar i masugnar, och som murstenar. Takskiffer användes förr i världen även 
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som griffeltavlor. Brynstenar är ett anriat viktigt användningsområde för skiffer. Idag 
krossas mycket skiffer för olika ändamål, bl.a. tegel (Rollof 1989:127). 

I det arkeologiska materialet stötervi på skifferredskap som yxor, mejslar, pil~ och 
spjutspetsar, knivar, brynstenar, I-formade redskap in.m.' ' • 

·1. 

Som framgått tidigare, så finns det en mängd olika· skifferbergarter att välja mellan~ 
då skiffer i allmänhet är relativt vanligt förekommande i vår berggrund. Det är om vi 
letar efter skiffer lämpad för tillverkning av olika skifferredskap som fältet smalnar 
betydligt. Av alla de skiffrar som finns i vår berggrund är det endast ett fåtal som är 
användbara för detta ändamål, och de skiffrar som är extremt lämpade är mycket 
sällsynta. 

Detta är ett faktum som gällde för den förhistoriska människan, där bra råmaterial 
har varit eftertraktat och sökandet efter detta nog har spelat en enormt viktig roll, och 
det gäller även för oss idag. 

Vad är det då som kännetecknar en god redskapsskiff er? 
"För att få full klarhet i detta, måste närmast materialets egenskaper bedömas med 

utgångspunkt från praktiska prov. Som tumregel beträffande skiffermaterialen kan 
man dock ha, att de skall uppvisa jämn och tät struktur, för att vara lämpade till 
redskapstillverkning." (Johansson I 973 :21 ). 

En jämn, tät och finkornig struktur hos en skifferbergart, brukar vara goda egen-
kaper inför redskapstillverkning, så ock om den relativt lätt låter sig klyvas. Men det 
är ändå genom att pröva sig fram rent praktiskt som man i slutändan kan fastställa om 
skiffern är lämplig eller inte. 

Om vi i korthet tittar på huvudindelningen av skifferbergarterna på jakt efter lämpliga 
redskapsskiffrar, är det måhända möjligt att förkasta en del av dem, för detta ända-
mål, relativt snabbt. Viktigt är dock att ha i åtanke att varianterna mellan grupperna är 
många, och det är också variationen inom grupperna. Varje skifferbergart har sina 
egna specifika egenskaper som kan visa sig passande. 

En bergart har inte nödvändigtvis likartad struktur rakt igenom. Med andra ord~ 
även om stora delar av en specifik skifferbergart är oanvändbara, så kan det även 
finnas skikt som är lämpliga för redskapstillverkning. Dessutom kan skiffer som visar 
sig olämplig för tillverkning av en redskapstyp, mycket väl vara användbar för en 
annan. 

Med detta i åtanke följer här några iakttagelser baserade på mina egna och vänners 
erfarenheter från skifferbearbetning, samt samtal med Anders Wikström på SGU, 
Uppsala (Wikström: muntlig uppgift). 

Alunskiffer har en tendens att flagna väsentligt och bör i stor utsträckning vara direkt 
olämplig för redskapstillverkning. 

Övriga lerskiffrar, och då framför allt de som är äldre och som har genomgått någon 
grad av metamorfos, torde vara de mest lämpade skiffrarna för tillverkning av redskap 
som knivar och spetsar. Speciellt de täta och finkorniga. Men även här är det ett fåtal 
som har riktigt goda egenskaper. 

Grönskiffrar är mindre lämpade för redskapstillverkning, ialla fall när det gäller 
knivar och spetsar. 

När det gäller de högmetamorfa skifferbergarterna, så finns det ett fåtal som är _ 
användbara, och då framförallt till grövre redskap som yxor och mejslar. De allra 
flesta får nog dock räknas som olämpliga. 
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Detta kan ju tytkas vara en dyster genomgång, som kan avskräcka .även den störste 
entusiasten. Nu behöver det inte vara så. Bra redskapsskiffer går definitivt att.få tag 
på, så tappa inte modet. Som en hjälp på vägen för den som är intresserad har jag 
sammanställt en karta (fig. 2), där jag markerat olika skifferförekomster, som kan 
vara av intresse. Men först ska vi titta närmare på en skifferbergart som är mycket 
lämpad för redskapstillverkning~ Ryggskogsskiffem. 

2. 3 .1. Ryggskogsskiffer; Losskiffer 

Skiffern från Ryggskog i Los socken, Hälsingland (se fig 2, markerat med "p11), är 
mycket lämpad för redskapstillverkning. På grund av goda erfarenheterna från arbete 
i denna skiffer, valde jag att använda just Ryggskogsskiffer vid framställning av de 
fyra skifferknivar som användes vid testen i denna uppsats. 

Ryggskogsskiffem är en låggradigt metamorfurlerskiffer, dvs en äldre lerskiffer 
som omvandlats till viss grad. Den är finkornig, och har en jämn och tät struktur. Den 
visar en tydlig varvighet, och klyvs relativt lätt i parallella skikt på några mm upp till 
några cm (Lundqvist 1968:15, Lundegårdh & Laufeld 1984:86). Till färgen är den 
gråsvart, men innehåller även mineralet klorit som ger den gröna nyanser. Kvarts och 
sericit är två andra viktiga mineraler som bygger upp denna skifferbergart (Lundqvist 
1968:15, Lundegårdh 1971:163). 

Här, i Ryggskog, har skiffer brutits i flera olika brott, och idag används den mest till 
brynen, sk Losbrynen, vilket den är väldigt lämpad till. Dessa brynen sågas till i Rygg-
skogs Brynfabrik under sommarhalvåret. 

Skiffern som bryts i Grythyttefålten, i Västmanland (se fig 2, markerat med "t"), 
påminner om den från Ryggskog, och bör vara lämpad för redskapstillverkning 
(Wikström: muntlig uppgift). 

2.3.2. Skifferförekomster 

Att få tag på skiffer som lämpar sig bra för tillverkning av olika skifferredskap kan 
vara ett tålamodsprövande företag. Om man dessutom har väldigt specifika önskemål 
om struktur, färg, hårdhet eller dyl. försvåras det ytterligare. Omöjligt är det dock 
inte. 

Den karta som jag sammanställt nedan har sina begränsningar, förhoppningsvis kan 
den vara en hjälp på vägen för den som är intresserad av skiffer för redskapstillverk-
ning. De olika lokalerna har jag funnit i olika litterära källor, samt genom samtal med 
geologer och andra kunniga, och intresserade människor. 

Somliga av dessa skifferförekomster är väl kända, och både pålitliga och beprövade. 
Andra är mer vaga och osäkra kort, men som jag valt att ta med av olika anledningar 
som ändå gör dem intressanta, t.ex om de är lättillgängliga eller har säregen struktur. 

Förutom att skiffer förekommer i fast klyft, kan man även ha turen att hitta vatten-
och istransporterade skifferblock och stenar i skog och mark, som är användbara. Det 
har säkerligen varit ett vanligt sätt att finna råmaterial även under förhistorien. 

Ha ögonen öppna och far gärna ut för att leta skiffer. Upptäck om någon av dessa, 
eller andra förekomster, har bra skiffer att erbjuda. Tänk bara på att plocka med måtta 
(även om det är svårt ... ), fråga om lov där det kan behövas, och visa respekt för våra 
naturtillgångar. 
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a. Laisvall, Arjeplog socken, Lappland. Norr om Assjatj, öster om Såvvovare har J. 
Karman hittat brun skiffer (Karman 1988:18). 

b. Kraddsele, Sorsele socken, Lapp land. Enligt T. Johansson kan här förekomma röd 
skiffer lämpad för redskapstillverkning (Johansson 1977:113). 
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Fig 2. Karta över skifferförekomster, 
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c. Tärnaby, Tärna socken, Lappland. Förekomst av grå skiffer (Holm: muntlig upp-
gift). 

• d. Sjön Ledvattnet, Malå-Sorsele sockengräns, Lappland. Sydväst om sjön Ledvattnet 
skall det enligt J. Karman finnas rödaktiga sediment (Karman 1988:22). 

e. Stora Grytsjön, Vilhelmina socken, Lappland. "På en lokal ca 1 km östnordöst om 
Stora Grytsjöns östända har violett skiffer konstaterats av Kulling (1942) ... I en väl 
blottad sektion på lokalen förekommer en minst 15 m mäktig enhet med violett och 
grön skiffer utan tydligvarvighet." (Karman 1988:49, efterKulling 1942). 

f. Gökfjället, Vilhelmina socken, Lappland. På Gökfjällets östra sida har talrika block 
av röd lerskiffer påträffats (Karman 1988:51, efter Liden 1911:16ft). 

g. Risbäcks kapellförsamling, Risbäck socken, Lappland. Enligt J. Karman (1988:9, 
1989:18) återfinns här en mörkt rödbrun skiffer, med möjligt ursprung i fjällkedjans 
kvartsitskiff erbergarter. 

h. Sattegaise, Dorotea-Vilhelmina sockengräns, Lappland. I Gitsfjället, invid Satte-
gaises östsluttning, finns en lokal med röda skiffrar med 10-tals m mäktighet 
(Karman 1988:51). 

i. Tåsjön, Tåsjö socken, Jämtland. Vid Tåsjön finns, enligt T. Johansson, förekomster 
av röd skiffer, som kan vara lämpad för redskapstillverkning (Johansson 1977: 113). 

j. Stuorvarto, Dorotea socken, Lappland. Ca 2 km öster om Stuorvartos krön återfinns 
i flack skogsmark violett till gröngråa lerskiffrar. Dessa är endast blottade på ett fåtal 
ställen, och de är delvis relativt tunnskiktade. Växellagring mellan violett och grönt 
upprepas (Karman 1988:5lf). 

k. Storbäck, Dorotea socken, Lappland. Rödskifferförekomster skall finnas i anslut-
ning till Storbäcks by. Sydväst om byn förekommer även svart och grön skiffer i 
mindre utsträckning (Johansson 1977:112). 

l. Gärdsjön, Alanäs socken, Jämtland. Förekomst av blottlagd, röd skiffer (SJ<rt>org 
1988:289). 

m. Ann, Hallen socken, Jämtland. Lerskiffer har här brutits som takskiffer (Rollof 
1989:126). 

n. Örnsköldsvik, Örnsköldsvik socken, Ångermanland. I Örnsköldsvikstrakten före-
kommer relativt lågmetamorfa skiffrar som kan lämpas för redskapstillverkning 
(Wikström: muntlig uppgift). 

o. Ringkalleberget, Nordingrå socken, Ångermanland. Vid Ringkalleberget ca 1 km 
sydost om ÖVervedaboplatsen finns röd skiffer (Johansson 1977: 136, Karman 1989: 
18f). 

p. Ryggskog, Los socken, Hälsingland. I västligaste Hälsingland, I km_västnordväst 
om Ryggskogs by, och 5 km nordväst om Los kyrka ligger flera små brott av gröngrå, 
lågmetamorf lerskiffer. Brytning sker numer endast i liten utsträckning, och råvaran 
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används till brynstenstillverkning, som den lämpar sig väl till (Lundegårdh 1971: 163 ). 
Denna skiffer är även synnerligen väl lämpad för redskapstillverkning ( se även kapitel 
2.9). 

q. Noppikoski, Orsa socken, Dalarna. Söder om Noppikoski förekommer en finkornig 
lerskiffer, som använts till brynstenar (Kresten: muntlig uppgift). 

r. Vika by, Mora socken, Dalarna. Enligt Lannebro (1992:15) skall sk Leksbergs-
skiffer finnas tillgänglig utefter Fulubergsvägen, i flackt läge, ca 3.2 km frånjärnvägs-
övergängen. Den förekommer även rikligt som block och sten i Ryssåns dalgång. 
"Leksbergsskiffern innehåller små mängder av grafit och känns därför fet och har fett-
glans. En sådan skiffertyp är särskilt lämpad för spetstillverkning" (Lannebro 1992: 
15). 

s. Tordsjöåsen, Venjans socken, Dalarna. Här finns en prekambrisk lerskiffer av en 
rödbrun typ. Historiskt har den brutits till brynen på en plats som kallas "Breinsätän" · 
(Lannebro 1992:15). 

t. Grythyttan, Grythyttan socken, västligaste Västmanland. Vid Grythyttan, 700-1000 
m sydväst om kyrkan, ligger flera skifferbrott där man sedan slutet av 1700-talet har 
brutit betydande mängder gråsvart till svart skiffer (Lundegårdh 1971:159). 

Grythytteskiffern hör till urbergsskiffrarna, och är alltså en lerskiffer med en viss 
grad av metamorfos. Den spaltar sig tydligt i någon eller några cm tjocka skikt, men 
den klyvs även planskiffrigt, dvs i andra plan än sedimentationsplanen (Lundegårdh 
1971:158f, Spicar 1995:171, Wikström: muntlig uppgift). 

Den tydliga skiffrigheten och planskiffrigheten har gjort den lämpad för bl.a klyv-
ning av plattor till takläggning, för golv- och trädgårdsplattor mm. Stora mängder 
krossas och blandas med asfalt till )'1beläggning på takpapp (Lundegårdh 1960: 159, 
Lundegårdh 1971:158f, Rollof 1989:140). 

u. Glava, Glava socken, sydvästra Värmland. Historiskt har man här brutit skiffer till 
takbeläggning (Rollof 1989: 127). 

v. Halängen. Dalskog socken, Dalsland. I mellersta Dalsland, sydöst om Bäckefors, 
mellan 1. 5 och 2 km sydväst om Dalsskogs kyrka har en lätt metamorf, gråsvart ler-
skiffer brutits för huggning till plattor (Lundegårdh 1971: 159). 

Denna skiffer tillhör Dalslandsgruppen, eller dalformationen, och är en urlerskiffer 
som till färgen skiftar mellan grå till gröngrå, och ibland lätt rödaktig nyans. Den är 
mellan 1000 och 1100 miljoner år gammal (Lundegårdh & Laufeld 1984:241). 

w. Dals Rostock, Gunnarsnäs socken, Dalsland. Norr om Dals Rostock, öster om och 
intill landsvägen från Mellerud till Dalskog och Bäckefors, bryts en skiffer som i stor 
utsträckning påminner om Grythytteskiffern, men som tillhör den sk dalformationen 
(se Halängen ovan) (Lundegårdh 1971:160). 

x. Raus, Raus socken, Skåne. I km nordnordväst om järnvägsstationen i Raus, i syd-
östligaste delen av Helsingborg bryts lerskiffer ur den sk Landborgsbranten. Den mals 
och används för tillverkning av tegel (Lundegårdh 1971:163). 

y. Odarslöv, Södra Sandby socken, Skåne. I Odarslöv, 6 km nordöst om Lunds 
centrum, öppnades 1968 ett brott i gråsvart, silurisk lerskiffer (Lundegårdh 1971: 163). 

15 



z. Fylan ochFyledalen, Tomelilla socken, Skåne. Norr om Ystad, 6 km väster om 
Tomelilla, i Fylans tegelbruk vid Fyledalen, bryts lerskiffer för tegeltillverkning 
(Lundegårdh 1971:163). 
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3. TIDIGARE FORSKNING· 

"Att inte lämna en sten ovänd" 
William Shakespeare 

Vi ska här titta närmare på forskningen kring skiflerbruket, och skifferknivar under 
förhistorien, ur ett historiskt perspektiv. Att detta kapitel tär ett relativt stort utrymme 
i uppsatsen, har sina förklaringar. Historiskt sett så finns det en hel del skrivet, och 
många är forskarna som berört ämnet skiffer, och skifferknivar, men ofta i form av 
korta introduktioner i större verk om vår förhistoria, eller med speciella inriktningar. 
I det senare fallet har typologier av olika slag varit ett kärt ämne. Undantag finns 
dock, som S.0borgs magistergradsavhandling: "Skiferkniver Sör for Polarsirkeln i 
Norge" (1986), som visserligen riktar in sig på norska förhållanden, men som även 
ger en mer övergripande inblick, bortom kulturella och geografiska gränser. Den har 
varit mig till stor hjälp. Johansson (1977:107ff, 1973:1 ff) med sina experimentella 
försök med skifferpilspetsar, är också av stort värde när det gäller den praktiska 
inriktningen, samt bearbetning av skiffer. 

Sammantaget upplevde jag det dock som relativt svårt och tidskrävande att samla 
material, och att bilda mig en uppfattning om skifferbruket i förhistorien. Tanken var 
därför att här återge en bild av detta skifferbruk, utifrån den litteratur som varit mig 
tillgänglig. Förhoppningsvis kan det vara till hjälp för läsaren. 

Det som nu följer är en kort resa i tiden, med den tidigare forskningen kring det för-
historiska skifferbruket, genom mina ögon. 

3, 1 Skifferbruket i tid och rum 

Kalender6r Klimllt- Södra~ Mellannorrland ÖVTeNon1and 
period 

2000 - Historisk tid 
Historisk tid Historisk tid 

Sub-

1000 - atlantisk 
tid Yngre jämAlder . Yngre jämålder Yngre.,, _____ : __ 

Kr.I. - Åldre JämAlder Äldre jämålder 

-- Åldre melal161der 
Yngre bronsålder Yngre bronsålder 

1000 -
Sub- Åldre bronsålder Eplneolltikum 

boreal 
2000 - Senneolllilwm tid . 
3000 

Meflanneolllikum Neolllikum 

4000 -
ncr111neo11t11wm 

Atfa,tisk 
tid 

5000 -
Mesolitikum 

6000 Mesolililwm 
Boreal 

7000 - tid 

<----
Preboreal 

8000 - tid 
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Fig. 3. Kronologiskt schema för 
Norrland och Sve1ige söder om 
Dalälven (efter Baudou 1992:52). 



När det gäller fynd av förhistoriska skifferföremål råder det ingen tvekan om att 
Skandinavien fått ärva ett rikt och varierat utbud. Men vi är inte ensamma om att 
finna redskap, vapen och smycken av skiffer. 

Vi ska här titta på det förhistoriska skifferbruket i ett mer globalt perspektiv, med 
huvudsaklig inriktning på utbredningen i det cirkumpolära området. Människor har 
använt sig av skiffer som råmaterial vid redskapstillverkning under lång tid, och de 
har lämnat tydliga spår för oss att följa på många platser på jorden. Här nedan följer 
vi några av dessa. 

Med blicken riktad österut så finner vi skifferredskap knutna till neolitiska boplatser 
på Kolahalvön, där jägare och fiskare valde att använda sig av bl.a skiffer och kvarts 
till stenredskap. I Karelen, samt runt Onegasjön finns också en del skifferföremål, bl.a 
knivar. (Okladnikov 1960:35, ~llenhus1975:58ff, Br.0gger 1909:143). 

Prydnader som skifferringar; är fynd som påträffats i Ryssland och i Östbaltikum, 
och öster om Uralbergen tillverkades knivliknande föremål i skiffer från 3000-800 
f.Kr. Vid Bajkalsjön har även pilspetsar i skiffer återfunnits (Äyräpää 1950:27, 
M0llenhus 1975:641: 71). 

När vi kommer till Stilla havskusten, så har det förhistoriska skifferbruket haft stor 
betydelse. Från Vladivostok i söder, upp mot Kolymnabergen, Tjuktjerhalvön och 
Berings sund, finns spår från detta (M0llenhus 1975:68ff). 

I Asien, bland annat i de jordbrukande kulturerna i Kina, har skiffer också brukats 
för redskap och vapen. Under neolitikurn ersattes bambun gradvis av skiffer, som 
råmaterial vid redskapstillverkning (Okladnikov 1960:44, Gjessing 1944:24). 

För omkring 5-6000 år sedan brukades skiffer till redskap, smycken och vapen av 
människor som levde på den Nordamerikanska kontinenten. Skifferföremålen från 
den här tiden, har bl.a återfunnits knutna till boplatser på Alaskahalvön, Kodiak ön 
och i nordöstligaste Nordamerika (Clark 1982:103, Fitzhugh 1975:359, 374). Även 
om skifferföremålen i Nordamerika anses vara mer vanligt förekommande i Alaska 
och norra Kanada så återfinns de även längre söderut. Vid Fraser flodens utlopp i 
sydvästra Kanada, på gränsen till USA, fanns som exempel ett fullt utvecklat skiffer-
bruk för ca 3000 år sedan (Fitzhugh 1975:360, Gjessing 1944:21). 

På Grönland har skifferföremål, med förhistoriska anor, använts långt in i historisk 
tid. Det kan vi bl.a se i reseberättelser skrivna av upptäcksresande europeer under 
1800- och tidigt 1900-tal, samt i de samlingar de förde med sig hem (Murdoch 1892, 
Thalbitzer 1914). 

I Europa är skifferföremålen, med några fä undantag, koncentrerade till de nordliga 
delarna, närmare bestämt till det Fennoskandiska berggrundsområdet (Äyräpää 1950: 
27). Det är med andra ord på den skandinaviska halvön och i Finland som vi finner de 
viktigaste områdena för det förhistoriska skifferbruket i Europa, och framför allt är 
det i de nordligare delarna av Norge, Sverige och Finland som de allra flesta föremål-
en och spåren av förhistorisk skifferbearbetning har återfunnits (Broadbent 1979:232, 
S.0borg 1986:20, Baudou 1992:62). 

Att skifferföremål i huvudsak är en nordlig företeelse i Skandinavien har varit känt 
länge. I slutet av 1800-talet skrev t.ex 0. Rygh "Den Stenalder, som Skifersagerne saaledes 
antages tilhöre, har man kaldet den arktiske, fordi dens Levninger fomemmelig findes henimod 
Polarsirkeln og hinsides denne"(l885). 

När det gäller att placera in skifferbruket i tid, så råder det en del meningsskiljaktig-
heter olika forskare emellan. Skillnaderna i uppfattning ligger inte så mycket i olika 
dateringar, tidiga eller sena, som i frågan om hur länge detta bruk varit en tongivande 
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. faktor i förhistorien. Dvs när skiffer började tas i bruk i större omfattning och hur 
länge detta varade. 

Här menar S.9borg (1986:94) att vi i stora drag kan urskilja två grenar som gjort sig 
gällande i den tidigare forskningen: 

1. Att skifferbruket varit en kort företeelse, begränsad till yngre stenåldern, och då 
framför allt till det som i Sydskandinavien kallas mellanneolitikum. 

2. Att skifferbruket varit en långlivad företeelse, som sträckt sig från mesolitikum, 
fram till, och kanske även en bit in i, järnåldern_· 

Men även om det ännu idag råder meningsskiljaktigheter när det gäller hur länge 
skifferbruket varit en viktig del av förhistorien, så verkar flera forskare eniga om att 
skifferbruket i Skandinavien haft sin största utbredning och mångfald för mellan 
5000-3500 år sedan (Fitzhugh 1975:373, Broadbent 1979:232f, St,borg 1986:114). 

3.1.1. Finland 

. Det är i grannlandet Finland som vi hittar de äldsta skifferföremålen i Fennoskandia. 
För ca 8500-7000 år sedan, i de två första faserna av Suomusjärvik:ulturen, tillverkade 
människorna här spjutspetsar, och i mindre grad även raka knivar i skiffer (Äyräpää 
1950:9,24, Broadbent 1979:124, S.0borg 1986:111). De bladformiga spjutspetsarna i 
skiffer räknas som en av Suomusjärvikulturens ledartefakter (Edgren & Törnblom 
1993:33). 

Dessa tidiga fynd av skifferredskap hör alltså till senmesolitisk tid och är begränsa-
de till Suomusjärvikulturens början. Sedan tycks det uppstå ett slags tomrum i det 
förhistoriska skif(erbruket i Finland, som inte återupptas förrän i tidig kamkeramisk 
tid (4200 f.Kr), och då med inriktning på pilspetsar (Äyräpää 1950:40, Fitzhugh 
1975:5lft). överhuvudtaget anser Åyräpää (1950:15) att det återfunnits förvånans-
värt få knivar i skiffer från den finländska stenåldern, när det finns en stor rikedom av 
pil- och spjutspetsar. Detta ger det finländska skiffermaterialet en särställning jämfört 
med det svenska och norska fyndmaterialet, där det även har återfunnits ett rikt utbud 
av knivar. 

5000 år efter att de första föremålen slipades fram i Finland, dvs för ca 3500 år 
sedan, tycks skifferbearbetning falla i glömska här, då det inte finns några tecken på 
att ett utsträckt skifferbruk levt vidare i senare tid (S0borg 1986:111). 

3 .1.2. Norge 

I Norge har det återfunnits en stor mångfald och variationsrikedom när det gäller för-
historiska föremål tillverkade i skiffer. Spjut~ och pilspetsar, knivar och flåredskap är 
bara några exempel, och de finns utspridda från Varangerfjorden i norr till Rogaland i 
söder. fynd av skifferföremål är vanliga utmed kusten, men finns även i de sydnorska 
högfjällen·och de östnorska skogarna. Skifferbruket har dock haft sin högborg i de 
nordligare delarna av Norge (Hagen 1977:125fl). 

Från ca 3700 f.Kr kan vi se tydliga spår från bearbetning av skiffer i det arkeolo-
giska materialet, och skiffer visar sig på sina håll bli det viktigaste steninaterialet vid 
redskapstillverkning vid denna ~id (Hagen 1977: 128, Olsen 1992:51, 54). 

Det finns inga tecken som tyder på att det inträffat ett tomrum i det förhistoriska 
skifferbruket i Norge, likt det som varade i Finland. Bruket av skifferredskap fortlever 
här under åtminstone 2000 år, i de nordligare delarna av norska kusten kanske ända 
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fram emot övergången till järnåldern, innan kvarts och kvartsit återtar sin roll som de 
vanligaste råmaterialen till stenredskap (Hagen 1977:128, Ss;morg 1986:95,114). 

3.1.3. Sverige 

Även i Sverige har bruket att tillverka och använda skifferföremål under förhistorien 
haft en nordlig utbredning. Norrland har tätt stå som den svenska "skifferindustrins säte" 
(Bagge 1923:37). Boplatsmaterial från neolitikum i Norrland, i allmänhet, skiljer sig 
på många sätt från de material som hittas på boplatser längre söderut i Sverige, eller 
tvärtom om man så vill, och det förhistoriska bruket av skiffer är ett tydligt bevis på 
detta. De skifferföremål vi hittar i norra Sverige finns endast sporadiskt i de sydligare 
delarna av landet (Baudou 1975:9,1992:63ff). 

Det är under århundradena omkring 4000 fKr som de första spåren av det för-
historiska skifferbruket i Sverige ger sig till känna. Bruket av skiffer lever och blom-
strar sedan under neolitikum i Norrland, och har lämnat ett rikt utbud av bl.a pil- och 
spjutspetsar, knivar och dolkar till eftervärlden. Troligen använder sig människor här 
av skiffer till sina redskap ända fram till Kr.f. (Baudou 1992:62ff, Broadbent 1979: 
124). 

3.2. Skifferbrukets ursprung och verkan 

Att skiffer använts vid tillverkning av olika föremål på många håll i världen under 
förhistorien, har intresserat forskare genom tiderna. Man har letat skifferbrukets 
ursprung, dels geografiskt, men också hantverksmässigt, och man har sökt liknelser 
och skillnader i bruket av skiffer över vida områden. 

3.2. l. Ursprung 

Forskare har visat på olika tänkbara områden för skifferbmkets geografiska ursprung. 
Samiskt, baltiskt, östligt, sydligt, inland/kust (S.0borg 1986:20, Gjessing 1944:24f). 
Men det finns även forskare som menar att det är omöjligt att finna detta ursprung på 
en plats, då det i själva verket rör sig om flera. Att skifferbruket uppstått på olika 
platser i världen, oberoende av varandra, och många gånger även samtidigt (Fitzhugh 
1975:373). 

När det gäller ursprunget för skifferbruket som hantverk, har det länge ansetts att 
det härstammar från användningen av ben, och det är nog den förhärskande uppfatt-
ningen än idag. Här har man lyft fram att det finns många likheter mellan skiffer och 
ben som råmaterial, både då det gäller funktion och bearbetningssätt (Broadbent 
1982:84, Meschke 1967:33, Fitzhugh 1975:344). Det har dessutom gjorts en del 
fynd av benföremål som har stora likheter med föremål i skiffer (Gjessing 1944:26, 
Br,0gger 1909: 144), eller tvärtom (fig. 4). 

Ett annat vanligt sätt att förklara varför människor överhuvudtaget började använda 
sig av skiffer till sina redskap, har varit att se skifferbruket som en nödlösning i brist 
på flinta. Många har velat se de olika skifferföremålen som efterapningar av föremål i 
flinta eller till och med föremål i metall (Montelius 1909:20, Bagge 1923:37, Äyräpää 
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. 1950:27). "The lack ofslate can be explained quite naturally by the rich occurence offlint, which 
makes slate superfluous as a material for arrowheads and knives. '' (:M".0ilenhus 1975 :61 ). 

Andra menar att de skifferföremål, som påstås vara efterlikningar av flinta- och 
metallföremål, ofta är ä1dre än dessa, och menar att det inte finns någon föremålstyp i 
skiffer som med säkerhet kan tolkas som efterbildningar av dessa (Gjessing 1944:24, 
1942:121, Carpelan 1977:15, Meschke 1967:33). Gjessing (1944:24) hävdar, att om 
människor använde sig av skiffer bara för att finna ett råmaterial som ersättning till 
flinta, så finns det andra bergarter och mineral som är mycket mer lämpade för detta, 
t.ex kvarts och hårda kvartsiter . 

. ~- ----=--- -~- ~-~· ~---~&#-
-.,,=--
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e--, biiii 10 C In. 

Fig. 4. Överst en benkniv från Bering sund. Underst en skifferkniv från Uppland (efter Gjessing 
1944:2l). 

3.2.2. Skifferkulturer 

Att finna likheter och skillnader i bruket av skiffer över vidsträckta områden har en-
gagerat en del forskare genom tiderna. Och i sökandet efter dessa har man kunnat 
hitta både stora skillnader, men också förbluffande likheter i vitt skilda geografiska 
områden. En del forskare har velat se dessa likheter hos skifferföremålen, som ett 
bevis för att det rört sig om en kulturvåg som svept över våra nordliga breddgrader 
(Gjessing 1944), medan andra förklarat detta mer funktionellt, och teknologiskt, dvs 
att föremål från vitt skilda platser kan likna varandra på grund av att de haft samma 
ändamål (M.0llenhus 1975:57tT, Fitzhugh 1975:373, Hagen 1977:125fl). 

Norrmannen Gutorm Gjessing (1944) är kanske den som starkast förfliktat iden 
om att skifferbruket, som en del av en enorm kulturvåg, skulle ha spridits över hela 
det cirkumpolära området, och att det är därför vi finner stora likheter i föremål från 
norra Norge, östra Asien och Nordamerika. Gjessing visade på en skiffer!rultur i den 
vidaste av bemärkelser, och när han på 1940-ta]et skapade begreppet "cirkumpolär 
stenå1der11, ansåg han att skifferbruket varit en viktig länk som enat de cirkumpolära 
stenålderskulturerna (fig. 5). 
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-· Maln region 
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Fig. 5. Karta över skifferbrukande folk i förhistorisk och modern tid 
(efter Gjessing 1944:22). 

M01lenhus (1975:69ft) har dock i en granskning av Gjessings begrepp "cirkumpolär 
stenålder", visat att skifferbruket inte haft lika stor betydelse och utbredning som 
Gjessing velat framställa, och att skifferföremål faktiskt saknas i stora delar av det 
cirkumpolära området. 

.. 

Att överhuvudtaget tala om skifferkulturer i sådana vida bemärkelser, anser många 
vara en förlegad företeelse, och menar att det kan ge en felaktig bild av verkligheten, 
då vi har att göra med ett enormt stort område med olika ekologiska och kulturella 
betingelser (Hagen 1977: 125ff, Fitzhugh 1975:339ff). 

De olika typerna av skifferföremål som vi hittar i det cirkumpolära området, som pil-
och spjutspetsar, knivar, dolkar och flåredskap, sammankopplas ofta med en jakt-, 
fångst- och samlarekonomi (Broadbent 1979: 1 l 9ff, l 78ff, Saborg 1986:22, Fitzhugh 
1975:339ft). • 

De människor som tillverkade och använde sig av skifferföremål under förhistorien 
var jägare och samlare, detta råder det få tvivel om. Alla jägar- och samlarkulturer på 
dessa breddgrader har dock inte brukat skiffer, vilket har lett till att forskare har för-
sökt finna svar på vad som är betingelserna för ett skifferbruk. Här hart.ex skillnader 
och likheter i bruket av skiffer mellan kust och inland tätt ett relativt stort utrymme i 
forskningen (Fitzhugh 1975:339ff, Olsen 1992:34ff, Sooorg 1986:22, Eliasson & 
Joelsson 1989). 
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3. 3. Skifferknivar 

Uppmärksamheten kring de förhistoriska skifferknivarna i Skandinavien har varit 
stor. En av anledningarna kan vara att de är en av de mest formrika föremålsgrupp-
erna från nordisk stenålder (Smx>rg 1986:11) (fig.6). 
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Fig. 6. Ett tillflilligt urval av skifferknivar från Universitetet i Trondheim (tecknat efter S,0borg 1986: 10). 

Trots att en del forskare (Gjessing 1945:211) velat påvisa hur skifferknivarnas stora 
variationsrikedom borde göra dem svåra att dela in i typer, så är det just typologier 
som har upptagit merparten av den litteratur som behandlar dessa knivar. 

Typologier har utarbetats av bl.a Rygh ( 1902), Br.egger ( 1909), Bagge ( 1923 ), 
Montelius (1917), Gjessing (1942), S0borg (1986). Eliasson & Joelsson (1989) 
behandlar skifferknivar och skifferspetsar i Västerbotten, utifrån en typologisk 
indelning, i sin C~uppsats. 
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När det gäller de enskilda typerna är det nog dolkarna med djurbuvudskaft som ägnats 
störst intresse, se bl.a (Meinander 1965, Santesson 1941, Simonsen 1955, Almgren 
1907, Meschke 1967). 

Det är inte många skrifter som mer grundligt tar upp skifferknivarna ur andra aspek-
ter, trots att typologier endast behandlar en liten del av knivarnas del i förhistorien. 
Några av dessa har jag stött på. 

Ss;roorg (1986), ägnar visserligen tid åt att dela in knivarna i olika grupper, men tar 
även upp andra aspekter kring dessa, som tex förekomster, utbredning, etnografiska 
kopplingar och exempel på praktiska försök med skifferknivar. Gjessing (1942) visar 
på tänkbara användningsområden för olika skifferknivar, bl.a utifrån ett flertal etno-
grafiska nedteckningar från Nordamerika och Grönland. Sandström (1985) prövar 
bruksskadeanalysmetoden på lerskiffer, genom experimentella försök med knivar och 
T-formade redskap. Dessutom finns ett par skrifter som tar upp skifferknivarna från 
en mer praktisk utgångsvinkel. Här finns en artikel av Gustavsson (1978:60fl) som 
med praktiska försök visar hur skifferknivar kan ha använts vid sälslakt och fiskrens-
ning, och en skrift av Persson (1986) där ett får slaktas med hjälp av skifferkniv och 
kvartsitavslag. t 

.\ 
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4. DE FÖRHISTORISKA SKIFFERKNIV ARNA 

"Om de tego, skulle stenarna ropa" 
Lukas 19:40 

Här ska uppmärksamheten ägnas åt de förhistoriska skifferknivarna, och då framför 
allt de fynd av knivar som gjorts i landskapen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och 
Härjedalen, och funderingar kring dessa. 

Men innan vi tittar närmare på dessa skifferknivsfynd, är det kanske på sin plats att 
först reda ut vad som kännetecknar en kniv, och vad som kan vara orsakerna till att 
knivar också skiljer sig åt. 

4.1. Kniv som kniv 

Kniven är kanske det allra viktigaste redskapet som brukats under mänsklighetens 
historia. Den har använts, och används än idag, både i dagligt bruk, och för olika spe-
cialändamål. Den skärande eggen har varit, och är en livsnödvändighet. 

En kniv kan definieras som ett "kort, och mycket använbart redskap". Den bör ha ett skaft, 
samt ett blad med egg, som vanligen avslutas med en spets (Kulturhistoriskt lexikon 
1981:586). Dolken betecknar också en typ av kniv, och kännetecknas av att den är 
symmetrisk och dubbeleggad (Norstedts Uppslagsbok 1995:273). 

Gemensamt för alla knivar tycks alltså vara ett blad med egg, samt ett skaft. 

överför vi denna definition på skifferknivarna, så går de allra flesta utan tvekan in 
under den definition som kännetecknar en kniv, men det finns även skifferknivar som 
på sätt och vis hamnar utanför. Som de knivar som inte har en särskilt utformad 
skaftdel, utan där .knivbladet ligger direkt i handen, men där funktionen är den av en 
kniv i övrigt. Därför skulle jag vilja lägga extra tyngdvikt på bladet, och själva eggen 
vid en knivdefinition. 
Utöver denna grunddefinition kan en kniv vara utformad på en mängd olika sätt. 
Tittar vi ,enbart på de förhistoriska skifferknivarna, så är de i sig kända för sin varia-
tionsrikedom i form, där det knappt finns två knivar som helt liknar varandra 
(Gjessing 1945:211). 

Skillnader i utformning kan höra ihop med en knivs olika ändamål och använd-
ningsområden, dess funktion. Men andra orsaker, som råmaterialtillgång, personlig 
anpassning, utsmycknad m.m., har säkert också spelat stor roll för en knivs slutgiltiga 
form. 

När det gäller de förhistoriska skifferknivarna, så tycker jag att det är mycket som 
tyder på att många av dem fått en väldigt personlig utformning, där säkert en mängd 
olika orsaker har spelat in för att göra varje skifferkniv unik. 

Vill man då ta reda på varför skifferknivar har fått olika utformning, med hänsyn till 
dessa orsaker, har jag svårt att se meningen av en noggrann, typologisk indelning av 
dem. Detta skulle antagligen bara ge en ohanterlig mängd av olika knivtyper, om det 
ens vore möjligt. Utförliga typologier kan vara tänkbara vid andra tillfällen, somt.ex 
vid försök att kronologisera knivarna, men med en funktionell imiktning är de till 
föga hjälp. Här kan man istället behöva titta närmare på varje kniv för sig. 

Trots detta tror jag ändå att det kan finnas intresse av att, i vissa sammanhang, dela 
in knivarna i några huvudgrupper, men detta ska jag gå närmare in på lite längre fram. 
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4.2. Skifferknivar från fyra landskap 

Uppgifterna om de knivar som beskrivs här, är till största delen hämtade ifrån Riks-
antikvarieämbetets (Raä:s) sockenindelade fomlämningsregister. En del uppgifter 
kommer även ifrån olika museer, och en och annan utgrävhingsrapport, m.m. Jag har 
dock valt att inte beröra de privata samlingar som finns i området. 

När uppgifter finns att hämta från annat håll än Raä:s fornlämningsregister står det-
ta omnämnt, annars inte. De olika museerna förkortas enligt följande: 

DM: Dalarnas Museum, Falun 
GM: Gävleborgs länsmuseum, Gävle 
HM: Hälsinglands museum, Hudiksvall 
JM: Jämtlands länsmuseum, Jamtli, Östersund 
SHM: Statens Historiska Museum, Stockholm 

Själva förteckningen av knivarna har jag valt att göra i löpande text, och hoppas att 
det kan vara till hjälp att ha ritningen, där sådan finns tillgänglig, i anslutning till kni-
ven. Ritningarna har jag gjort utifrån knivfynden, förutom i ett par fall då jag ritat av 
dem från R.aä:s fornlämningsregister, men då står detta omnämnt. 

Uppgifterna för varje kniv följer en viss bestämd ordning, som inte skrivs ut varen-
da gång: 

Exempel: SOCKEN: Jäma; FYNDPLATS: Skamhed, vid Västerdalälven; RAÅ NR: 
134; FYNDOMSTÄNDIGHET: Lösfynd; BENÄMNING: dolk; MÅTT (i mm): 
LÄNGD: 202/BREDD; 49ff JOCKLEK; 2; ÖVRIGA UPPGIFTER: Välarbetad 
och välbevarad, endast smärre eggskador. 

4. 2. 1. Dalarna 

Knivarna funna i Dalarna presenteras även på karta (fig.8). 

1. Jäma; Skamhed, vid Västerdalälven; 134; lösfynd; dolk; 202/49/2; välarbetad och 
välbevarad, endast smärre eggskador. 

2. Malung; på södra stranden av sjön Kvien; ---; dolk; lösfynd; 201/24/15; välbevarad 
med ornering, tillverkad i rödbrun/beige bandad skiffer, DM 118. 

3. Mora; Kråkberg; 391; boplatsfynd; fragment av kniv;---/---/---;---. 

4. Mora; Fämäs by; --; lösfynd; kniv/dolk; 83/26/6; dolk med rundad spets, tillverkad 
i svart lerskiffer, funnen instucken mellan två stockar i ett häbre, skaftad i horn och 
nitad med metallnit. 

5. Mora; Östnor; ---; ---; dolk; ---/---/---; DM:43 

6. Ore; Wangsjöns västra strand; 60; lösfynd; kniv/dolk; 144/34/7; dolk med rundad 
spets, antydan till avsats mellan blad och skaft, välanvänd, tillverkad i röd/grön ban-
dad skiffer, DM 128. Ritning fig. 7. 
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Fig. 7. Kniv nr:6. Skala 1: I. 
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Fig. 8. Fynd av skifferknivar i Dalarna. Delar av landskapet har utelämnats. 
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7. Ore; Oresjöns norra strand; 203; boplatsfynd; fragment, skaftdel av kniv/dolk; 
140/40/10; tveeggad, med inslipade hak i skaftet, tillverkad av röd/beige bandad 
skiffer, Lannebro nr:3894. Ritning fig. 9. 

... 
Fig. 9. Kniv nr:7. Skala 1:2. 

\ 
\ 

8. Orsa; Ojurviken i Skattungen; 234:a; boplatsfynd; dolk; 187/37/7; inslipningar i 
skaftdelen, mittränna, tillverkad i grågrön skiffer, SHM:18 610. Ritning fig. 10. 

tZ!!E 
Fig. JO. Kniv nr:8. Skala 1:2. 

9. Orsa;Djurviken i Skattungen; 234:f; boplatsfynd; k:rumkniv; 92/18/5; eneggad med 
skaft, tillverkad i brun skiffer; Lannebro:5679. Ritning fig. 11. 

Fig. 1 I. Kniv nr:9. Skala 1: 1. 

10. Orsa; Sjön Jässen; 504; lösfynd; fragment av dolk; 78/30/6; återfunnen i 3 delar, 
blodränna, lerskiffer. 

11. Rättvik; öster om ån vid Österä.ngarna; 71; lösfynd; dolk;---/---/---; tveeggad, rak, 
med avsats mellan skaft och blad, vid skaftändan två rundade flikar, SHM:20 818. 

12. Torsång; Tyllahagen vid Holmsjön; 76; lösfynd; eggslipad skifferbit; 51/51/11; ---. 
,\ . 

13. Transtrand; Sörsjön, Fuluälven; 211; lösfynd; dolk; 190/36/9; lancettformigt blad. 

14. Skifferdolk, förvarad utan fynduppgifter på Rots Skans. 
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4.2. 2. Gästrikland r 

Knivarna funna i Gastrikland presenteras även på karta (fig.12). 

Fig. 12. Fynd av Skifferknivar 
i Gästrikland. 

15. Valbo; gården Skuggan, Åsbygge by; 86; boplatsfynd; djurhuvuddolk; 303/53/---; 
stor dolk med älghuvudsskaft, i två delar, ihoplimmad, tillverkad.av röd/beige bandad 
skiffer, SHM:26989. Ritning fig. 13. 

Fig. 13. Knivnr:15. Skala 1:2. 

16. Valbo; södra Mårtsbo; 397; boplatsfynd; fragment av kniv; 70/34/5; spetsdelen av 
eneggad,böjd kniv, tillverkad av gråbrun skiffer. 

. . . 
17. Valbo; södra Mårtsbo; 397; boplatsfynd; fragment av kniv; 68/28/4; spetsdelen till 
eneggad, böjd kniv, tillverkad i gråbrun skiffer. ' 

18. Valbo; Fräkenrönn.ingen; 399; boplatsfynd; stövelformad kniv; 102/45/4, skaftet: 
95/33/4; eneggad kniv med vinkelställt skaft, i 2 delar, avfasade kanter på knivryggen, 
tillslipad knopp vid skaftslutet, välanvänd, tillverkad i rödbrun skiffer. Denna kniv är 
en av de fyra knivar som rekonstruerades inför testen i denna uppsats. Ritning se fig. 36. 
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19. Österfämebo; Nordanåkers gård; 50; bananformad kniv; 214/23/12; dubbeleggad, 
något böjd kniv, 2 knoppar i skaftslutet, tillverkad i ljust rödbrun skiffer, SHM: 11459. 
Ritning fig. 14. 

.. . -<;., :\,• .. ', : '.· ·.-: · .. :·, . :: .. _;_·.:.': .=.,,·i;. .•. • ~-;•få;·.·.•.,.. ;·~&'Vr";,·:-: .. .:,.,+•:,:,;:-'..r;:,11:-..,.-.. ,;..,.,,.:.•:.;• .. iw.---

Fig. 14. Kniv nr: 19. Skala 1 :2. 

4.2.3. Härjedalen 

Knivarna funna i Härjedalen presenteras även på karta fig. 15. 
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Fig. 15. Fynd av skiffer~nivar i Härjedalen. 
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20. Lillhärdal; Omnosjöns östra strand; 82; lösfynd; ämne till kniv; 115/35/-; 
knivämne med bearbetningsspår, av mörkgrå skiffer. Ritning tig. 16. 

Fig. 16. Kniv nr:20. Skala 1:1. 

• 21. Tännäs; Lossen; -; boplatstfynd; fragment av kniv;---/--/--; ett fragment av 
knivliknande föremål; SHM: 26 037. 

22. Ålvros; vid Ljusnan; 1; boplatsfynd; krumkniv; 116/25/7~ krumkniv, skaftändan 
avslagen och ej återfunnen, 2 hak vid övergängen skaft/blad. Ritning fig. 17 {Raå:s 
fomlämningsregister ). 

Fig. 17. Kniv nr:22. Skala 1:1. 

4.2.4. Hälsingland 

Knivarna funna i Hälsingland presenteras även på karta fig. 19. 

23. Alfta; Eksholmen vid Lillbofjärden; 52; boplatsfynd; kniv;---/---/---;-~-. 

24. Arbrå; Iste; 70; lösfynd; krumkniv; 102/32/---; eneggad, tillverkad i gråbrun 
skiffer, SHM:26 382. 

25. Arbrå; Iste; 70; boplatsfynd; ämne till dolk; 162/36/---; svallat ämne till dolk. 
Ritning fig. 18. 

---
r-" 

Fig. 18. Kniv nr:25. Skala I :2. 
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Fig. 19. Fynd av skifferknivar i Hälsingland. 
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26. Bergsjö; Trösten; 38; lösfynd; dolk;---/---/---; omerad dolk, svagt inslipat fii~te vid 
skaftslut,-hak markerar övergång mellan blad och skaft. Ritning fig. 20 (Raä:s fomläm 
ningsregister ). 

ii{ N•jfil6M(tr'-,\-"~~lii,.,;.;.....,·1:., . .-;,;;~ 
•.~f:?.,~;.:,-}•·,,~ ·., M,, .. .t .. •• 

Fig. 20. Kniv nr:26. Skala 1 :2. 

27. Bergsjö; Kitte; 343; lösfynd; dolk; 144/28/6; omerad dolk i två delar, ihoplimmad, 
avsats mellan skaft och blad, välarbetad och välanvänd, tillverkad av röd/beige 
bandad skiffer, HM: 7506. Denna dolk är en av de fyra knivar som rekonstruerades 
inför testen i denna uppsats. Ritning fig. 35. 
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28. Bollnäs; Ovanåker prästbord; 46; lösfynd; kniv; 108/24/9; välslipad, delvis 
fragmenterad kniv, tillverkad av grå skiffer. Ritning fig. 21. 

Fig. 21. Knivnr:28. Skala 1:1. 

29. Bollnäs; Röstebo; 108; lösfynd; dolk; 208/40/11; dolk i två delar, avsats mellan 
skaft och blad, svagt utböjt skaftslut, skadade eggar och spets, tillverkad av grå 
skiffer. Ritning fig. 22. 

C3 
Fig. 22. Kniv nr:29. Skala 1:2. 

30. Delsbo; norra Sannäs, södra stranden av Dellensjön; 112; lösfynd; djurhuvuddolk; 
146/34/11 ; dolk med älghuvudskaft, mycket välarbetad och välbevarad, tillverkad i 
grå skiffer, SHM: 10469. Denna dolk är en av de fyra knivar som rekonstruerades 
inför testen i denna uppsats. Ritning fig. 35. 

31: Enånger; Hedningahällan; 68; boplatsfynd; kniv; 68/28/7; avslagen kniv, eggarna 
väldigt skadade eller nedslipade, SHM:32 651, HM:9303. 

32. Enånger; myr vid Böle by;---; lösfynd; fragment av djurhuvud kniv/dolk; 
101/33/4; fragment av kniv/dolk med älghuvudskaft, HM:7509a. 

33. Enånger; myr vid Böle by;---; lösfynd; krumkniv/stövelformad kniv; 102/80/4; 
eneggad, böjd kniv med vinkelställt skaft, kort, möjligen avbrutet skaft, skadad spets, 
tillverkad av grå skiffer, HM:7509b. 

34. Enånger; bortom källan i Enånger; ---; lösfynd; fragment av bananformad kniv; 
109/28/10; fragment av böjd, bananformad kniv med rombiskt snitt, 2 hak på vardera 
sida vid övergången skaft/blad, tillverkad av grå skiffer, HM:7515. 

35. Enånger; Lindefallet;---; lösfynd; fragment av krumformad kniv; 128/38/6; 
fragment av böjd kniv med brett eneggat blad, bladet avbrutet, kort, avsmalnande 
skaft, två hak i underkant, smärre eggskador, HM:9585. 

36. Forsa; Flatmo, Stavåker; 377; lösfynd; bananformad kniv; 170/23/10; lätt böjd, 
bananformad, dubbeleggad kniv, rundat genomsnitt, två hak markerar övergången 
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skaft/blad, inslipat hak vid skaftslut, välarbetad och välbevarad, tillverkad i 
violett/grön bandad skiffer, HM:20180. 

37. Forsa; prästgården i Hedsta; 411; lösfynd; fragment av kniv; 130/25/7; fragment 
av kniv, troligtvis skaftet, skaftet något böjt, hak markerar övergången skaft/blad, lätt 
välvda bredsidor, raka långsidor, blad och egg skadade, tillverkad av rödbrun skiffer, 
HM:17849. 

38. Forsa; i Bäck, vid Mörks på Hedsta bys mark;---; lösfynd; bananformad kniv; 
166/30/8; bananformad, lätt böjd kniv, delvis fragmenterad i skaftslut och spets, 
rundat genomsnitt, hak markerar övergånen mellan skaft och blad, flera mindre 
inslipade hak på var sida om bladet i anslutning till skaftet, välslipad, tillverkad av 
brungrön skiffer, HM:20179. Denna kniv är en av de fyra knivar som rekonstruerades 
inför testen i denna uppsats. Ritning fig. 35. 

39. Hanebo; Hallen 12:1; 123; lösfynd; kni·vliknande föremål; 162/44/12; eneggat, 
knivliknande föremål med spår efter symmetrisk tillformning, tillverkad av brun 
skiffer. Ritning fig. 23. 

\',,~) ( 
Fig. 23. Kniv nr:39. Skala 1:2. 

40. Hög; Dalkvamsbäcken; 155; boplatsfynd; kniv: 88/34/10; eneggad kniv, inslipade 
hak vid knivbladets slut, kort tånge, tillverkad i grå skiffer (Holm 1995c, Hällström 
n.d.). 

41. Jättendal; Lindsta; 112; boplatsfynd; fragment av kniv; 9/28/4; fragmentarisk 
eneggad kniv med böjt blad, skaftet avslaget, runt om gående ränna, tilfverkad av 
rödbrun skiffer, HM:17755 a. 

42. Jättendal: Håcksta; 127; boplatsfynd; fragmentarisk kniv; 112/32/8; eneggad lätt 
böjd kniv i två delar, yttersta spetsen saknas, skaftet något vinkelställt, eggen skadad, 
mycket välanvänd, tillverkad av grå skiffer (Holm 1995a, 1995b). Ritning fig. 24. 

I 
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Fig. 24. Kniv nr:42. Skala l :2. 
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43. Jättendal; Håcksta; 127; boplatsfynd; fragment av kniv; 64/23/10; skaftdel till 
kniv, rombiskt snitt med tillslipade långsidor, flera inslipade hak på vardera sida om 
skaftslutet, tillverkad av gråsvart skiffer (Holm 1995a, 1995b). 

44. Jättendat Håcksta; 127; boplatsfynd; fragment av kniv; 18/32/4; fragment av 
eneggad kniv, tillverkad av rödskiffer, fyndnr:75 (Hällström n.d.). 

45. Jättendal; Håcksta; .127; boplatsfynd; 60/27/3; tillverkad av röd skiffer, fyndnr:96 
(Hällström n.d. ). 

46. Jättendal; Böle by; 235; lösfynd; kniv;--/--/---; tillverkad av grå skiffer. 

47. Jättendal; Böle by; 236; boplatsfynd; del av kniv eller dolk;---/---/---; djurhuvud-
skaft, tillverkad av brun skiffer (Holmstedt 1985). 

48. L-Os; Kolarsjön; ---; boplatsfynd; knivliknande föremål;---/---/---; grovt tillformad, 
knivliknande föremål med egg, tillverkad av gulbrun skiffer, SHM:29 449. Ritning. 
tig. 25. 

Fig. 25. Kniv nr:48. Skalat: 1. 

49. Trönö; Berge; 23; lösfynd; fragmentarisk dolk; 113/29/---; dolk med fragmenta-
riskt skaft. 

50. Trönö; Berge; 24; lösfynd; fragmentarisk kniv;---/---/---; endast skaftdelen 
återfunnen. 

51. Ytterhogdal; vid Ljusnan, Storströmmens kraftverk; ---; boplatsfynd, fragment av 
kniv;--/---/--; bakre delen av dubbeleggad kniv, kort skaft, osymmetrisk, 
ändknoppar, SHM:26 544 

52. Okänd fyndplats, ---; lösfynd; fragment av kniv; 108/23/11; del av dubbeleggad, 
böjd kniv med fyrsidigt rombiskt snitt, avslagen i båda ändar, 10 st tvärgående hak 
inslipade på vardera eggsidan vid nuvarande änden. 

4.3. Skifferknivarnas spridningsbild 

I det område som innefattar de fyra landskapen Dalarna, Hälsingland, Härjedalen och 
Gästrikland, har ett femtiotal skifferknivar återfunnits. Här ska vi se närmare på sprid-
ningen av knivarna i detta område, med huvudsaklig inriktning på skillnaderna mellan 
kust och inland. 

35 



Givetvis ställs vi då inför det faktum att det kan finnas en rad omständigheter som 
komplicerar det hela, och som kan ge en haltande bild av knivarnas spridning ,i områ-
det. Som att vi antagligen endast återfunnit en bråkdel av alla knivar som tillverkats 
och använts här under förhistorien, samt att det t.ex kan råda en ojämn fördelning av 
arkeologiska undersökningar i olika delar av området. Många gånger kan ju även år-
hundraden, och t.o.m årtusenden, skilja knivarna åt. Omständigheterna kring att de 
hamnade i jorden i första rum spelar också roll, antagligen hart.ex vissa regioner varit 
mer tätbefolkade än andra. 

Den spridningsbild som vi kan fä ut av det vi har att gå efter idag, behöver med an-
dra ord inte spegla en absolut verklighet, men trots allt så kan det finnas en viss verk-
lighetsanknytning bakom denna bild, och jag tycker att det kan vara av intresse att här 
ägna den lite uppmärksamhet. 

4.3. l. Kust och inland 
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Fig. 26. Spridning av skifferknivarna i södra Norrland, dvs Dalarna, Gästrikland, 
Härjedalen och Hälsingland. 
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Skillnader i skifferbruket diskuteras många gånger i termer av kust och inland, och 
sarnmanknippas ofta med en kustanpassning, dvs till en maritim jakt- och fiskeför-
sörjning, medan skiffer anses ha varit brukat i mindre grad i inlandsområdet (Fitzhugh 
1975:339, Olsen 1992:51,96, S0borg 1986:). Olsen (1992:84,96) anser även att ett 
mer utsträckt skifferbruk kan ha varit socialt definierande för kustgrupper, till skill-
nad från grupper boende i inlandet. 

Med en granskning av skifferknivarnas spridningsbild i södra Norrland, dvs Dalar-
na, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen, syns en ganska god spridning i både 
kust- och inlandsområden. 26 skifferknivar i anslutning till den senneolitiska kustlin-
jen, och 26 för inlandsområdet ( fig. 26). 

I stora drag, så verkar skillnaderna mellan kust och inland i detta område inte vara så 
märkbart tydliga. Åtminstone inte när det gäller det allmänna bruket av skifferknivar. 
Om än utspritt, så har fynd av knivarna påträffats på många håll i området, där även 
ett par exemplar från fjällregionen finns representerade. Med andra ord, har skiffer-
knivar uppenbarligen tillverkats och använts i stora delar av detta område. Med en 
viss övervikt för Hälsingekusten, och möjligen Siljanområdet i Dalarna. 

Denna spridningsbild gäller alltså bruket av skifferknivar i allmänhet, men vad händer 
då om vi tittar närmare på spridningen av nå&>Ta olika typer av knivar? 

Jag har här valt att skilja ut tre huvudtyper av skifferknivar, för att titta närmare på 
deras spridningsbild i området. Dessa tre typer är; dolkar, bananformade (böjda, tve-
eggade) knivar, samt eneggade knivar. Anledningen till detta är att jag i stora drag 
tycker mig kunna se tre typer av funktion, och kanske då även användningsområden, 
i dessa olika former av knivar. Dessutom upplevde jag det som om dessa tre huvud-
former gav sig själva när jag arbetade med fyndmaterialet, dels med tanke på deras 
utformning, men också i fråga om deras spridning. 

Förutom dessa fanns det även fem knivar, som på grund av för få tillgängliga upp-
gifter inte gick att säkerställa (nr: 12, 23, 31, 46, 47). Två knivar hade säregna utform-
ningar, som inte gick in under någon av typerna (nr:3, 28), samt fyra knivfragment 
(nr:21, 43, 45, 50) som var obestämbara. Dessa tas inte med här. 

4.3.2. Dolkar 

Av de 52 knivar som återfunnits i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen~ 
var 19 st dolkar, dvs dubbeleggade, symmetriskt utformade skifferknivar. I jämförelse 
med de andra två huvudtyperna av knivar, är dolkarna flest till antalet. 

Den huvudsakliga skillnaden dessa olika dolkar emellan sitter i skaften, som är lite 
olika långa, ~ller har en något varierande utformning. Här finns raka tångeskaft, skaft 
med ändknoppar, djurhuvudformade skaft, m.fl. Tre av dolkarna har även en lite run-
dad spets. I övrigt påminner dolkarna mycket om varandra, utom möjligen dolken 
med älghuvudskaft från Åsbygge (nr: 15) som sticker ut med sin enorma storlek, så 
jag har valt att låta dem tillhöra en och samma grupp. 

Spridningen av dolkarna i området är synnerligen intressant. 13 dolkar från inlands-
området, varav en från fjällregionen, samt 6 dolkar från kustområdet (fig. 27). De tre 
dolkarna med djurhuvudformad skaftdel, alla i form av ett älghuvud, fanns samtliga i 
anslutning till den förhistoriska kustlinjen. 
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Fig. 27. Spridning av skifferdolkar i södra Norrland, dvs Dalarna, Gästrikland, Härjedalen 
och Hälsingland. 

Om det så är av ekonomiska, sociala, eller andra definierande orsaker, så tycks alltså 
dolkar av olika slag ha använts i både kust- och inlandsregionerna i södra Norrlaild, 
med en relativt stor övervikt för fynden från inlandet, medan just dolkarna med djur-
huvudskaft här är en kustföreteelse. 

I Joelssons studie av skifferknivar i Västerbotten (Eliasson & Joelsson 1989:47f), 
kan som jämförelse nämnas att dolkarna från Västerbotten också tycks ha en utbred-
ning som innefattar både kust och inland, något som här även gällde dolkarna med 
djurhuvudskaft. 

4. 3. 3. Bananformade knivar 

De böjda, tveeggade skifferknivarna, kallas genialt nog även för bananformade 
skifferknivar, efter Br.0gger (1909:62). Precis som för dolkarna i detta område, så 
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finns en viss skillnad i utformningen av skaften, samt en variation i storlek, mellan de 
olika bananformade knivarna. Den gemensamma nämnaren, det böjåa, tveeggade bla-
det, går dock igen hos dem alla. 

Sju exemplar har återfunnits i södra Norrland,,varav en av dessa saknar fyndplats 
och finns därför inte med på kartan över spridningen av dessa knivar. Av de återståen-
de sex fynden kommer fyra från mellersta Hälsinglands dåtida kustområde, samt två 
från inlandet, närmare bestämt en kniv från nordvästligaste Hälsingland, och en från 
södra Gästrikland (fig. 28). Vi kan se en antydan av en kustanpassning, och då speci-
fikt till Hälsinglands kustregion, men skifferknivar av detta slag har även förekommit 
f inlandet. 
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Fig. 28. Spridning av bananfonnade skifferknivar i södra Norrland, dvs Dalarna, 
Gästrikland, Härjedalen och Hälsingland. 

Om man jämför med de förhållanden som råder i Västerbotten, så tycks banan.for-
made knivar här också ha en koncentration till kustområdet (Eliasson & Joelsson 
1989:81). 
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4.3.4. Eneggade skifferknivar 
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Fig. 29. Spridning av eneggade skifferknivar i södra Norrland, dvs Dalarna, Gästrikland, 
Härjedalen och Hälsingland. 

Den mest varierade gruppen av knivar, av de här nämnda, är denna grupp av eneggade 
skifferknivar med böjd eggform. Dessa kallas på många ställen även för krumknivar, 
men detta begrepp innefattar ibland även de bananformade knivarna, och används 
därför inte här. 

Bland dessa eneggade knivar, finns en del skillnader i både utformning och storlek. 
Skillnaderna är dock sådana, att i det närmaste var och en av knivarna skulle kunna 
bilda en egen grupp, om de delades in mer noggrant. Skillnaderna gäller framför allt 
skaften, som är av olika längd och form, samt har olika vinkel i förhållande till bladet. 
Jag har dock valt att här låta dessa tillhöra samma huvudgrupp, då den gemensamma 
nämnaren är det eneggade knivbladet, med böjd eggform. I ett annat sammanhang 
kanske det kan vara av intresse att dela in dem ytterligare. Den skillnad i form som 
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jag dock tycker kan vara värd att nämna här, är de knivar som skiljer sig ifrån de 
andra då de har ett direkt vinkelställt skaft i förhållande till knivbladet. De sk stövel-
formade skifferknivarna, återigen en lysande benämning efter Brogger (1909 :68). 
Sådana finns det två urskiljbara exemplar av i detta område. 

Det har återfunnits 13 eneggade knivar från området. Bortsett från tre exemplar, en 
från östra Härjedalen, en från västra Hälsingland, och en från de mer centrala delarna 
av Dalarna, så kommer dessa knivar från kustområdet. 7 från hälsingekusten, och tre 
från Gästriklands kustregion. De två med säkerhet stövelforn1ade skifferknivarna 
kommer båda från kustområdet, den ena från mellersta Hälsingland, och den andra 
från Gästrikland (fig. 29). 

Ett par exemplar visar att eneggade skifferknivar, funnits och antagligen även bru-
kats i inlandet, men i övrigt är det en ganska stor övervikt för kustområdet, när det 
gäller spridningen i område. 

I Västerbotten tycks det också finnas en viss antydan till en kustanpassning för en-
eggade skifferknivar, med böjd eggform, men övervikten är inte lika tydlig som i sö-
dra Norrland, då det även finns en hel del knivar av detta slag i det västerbottniska 
inlands-området (Eliasson & Joelsson 1989:81). 

4.3.5. Spridningbildens betydelse 

Bruket av skifferknivar i allmänna drag, med de uppgifter vi har att gå efter idag, vi-
sade sig vara både en kust- och en inlandsföretee]se, med möjligen en liten övervikt 
på kustregionen. Men vid en närmare granskning av de tre olika huvudtyperna av 
knivar, och deras spridningsmönster i området, visar det sig att det trots allt verkar 
finnas en viss skillnad mellan just kust och inland. 

Dolkar har återfunnits i båda områdena, men med en relativt stor övervikt för in-
landsområdet, medan eneggade och bananformade skifferknivar företrädelsevis åter-
funnits i kustområdet. • , 

Vad innebär då denna skillnad? 
Orsakerna, och fallgroparna kan säkert göras många. Kanske kan det vara så att 

olika knivtyper har varit socialt definierade förplika områden. Kanske är det en ren 
slump att spridningsbilden ser ut som den gör. • 

Jag tror dock att varierande funktion och användningsområden för de olika knivar" 
na, kan vara en tänkbar orsak för att det ska uppstå skillnader i spridningsbilden av 
dem. 
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·'5. ETNOGRAFI 

"Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid" 
Predikaren 3:5 

Om vi vill hitta etnografiska paralleller till bruket av skifferknivar, är det säkrast att 
söka hos folkgrupper som levt och verkat i de arktiska och subarktiska områdena i 
Nordamerika och på Grönland (S.eborg 1986:115). 

Under tiden kring sekelskiftet gick otaliga expeditioner till just dessa områden, där 
upptäcksresanden och forskare av olika slag besökte folkgrupper, som levde på 
traditionellt vis, med rötter långt tillbaka i tiden. Här samlade man på sig en mängd 
olika föremål, och observationer av varierande slag tecknades ned. 

Idag, när många av dessa folkgrupper, av olika orsaker, förlorat sitt traditionella 
levnadssätt, är naturligtvis dessa nedteckningar och samlingar enormt värdefulla. 
Samtidigt får vi nog lov att läsa dem med lite urskiljning då kvaliten på dem nog kan 
vara varierande. 

Från två av dessa nedteckningar har jag hämtat uppgifter. Först och främst ur 
Murdoch (1892) från hans resa till Point Barrow eskimoerna i nordligaste Alaska 
1887-8, och därtill även delar från nedteckningar om angmagsalik, en eskimogrupp 
från sydöstra Grönland, ur Thalbitzer (1914). 

5. 1. Dolkar 

Fig. 30. Dolkar från Point Barrow, i 
nordligaste Alaska. Dolken till vänster 

. med ett skaft av tall säkrad med sena 
11 och valben. Dolkeo till höger med ett 

skaft av cotton wood säkrad med sena. 
,.._________________ (efterMurdoch 1892:151). Skala 1:2. ------------------
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Tveeggade, raka dolkar i skiffer tycks ha förekommit på många ställen i det arktiska 
området, och de har ofta brukats somjaktknivar (Gjessing 1944:123). 

Bland Point Barrow eskimoerna i Alaska, ansåg man att skiffer varit bland det van• 
ligaste materialet för knivar innan.järnet kom. Dolkarna användes här för att sticka 
med, men också för att skära späck. De kallades för "whaling knifes". 

Från Point Barrow kommer de två skaftade skifferdolkarna som finns avtecknade i 
figur 30. Dolken till vänster har ett skaft av tall, och skaftet är säkrat med tvinnad se• 
na bak, och en bit valben fram. Dolken till höger har ett skaft av cottonwood. Skaftet 
är delat i två längsgående halvor, och hålls samman av tvinnade senor (Murdoch 
1892:151ff). 

Även bland eskimoer på Grönland har dolkar använts, men här verkar ben vara ett 
favoriserat material. Dessa bendolkar är smalare än dolkarna från Point Barrow. Det 
finns dock även exempel på skifferdolkar. Bland annat den dolk med träskaft, som 
kommer från Ammassal ik på Grönlands sydostkust ( fig. 31). 

Dolkarna kallades av angmagsalikeskimoerna för mansknivar (Thalbitzer 1914: 
494ft) . 

. ' t 

••Jt/J. r,.•. 

Fig. 31. Skifferdolk från Ammassalik på Grönland, 
"~kaftad i trä (efter Thalbitzer 1914:497). Skala 1 :2. 

5.2. Eneggade skifferknivar ;-· 

Eneggade knivar av skiffer verkar vara ganska ovanliga i Alaska och på Grönland, om 
man bortser från ulokniven (se nedan), men några exemplar finns det. Bl.a en kniv 
(fig. 32), från Point Barrow, Alaska. Denna eneggade skifferkniv sitter inkilad i ena 
sidan av ett benskaft, och är fastsurrad med en rem av sälskinn. Den har antagligen 
använts för att skära upp mat (Murdoch 1892:153). 

--·. ____ .. , 
i 
I 
I 

. 
.____ ______ ., .. _ _I 
Fig. 32. Eneggad skifferkniv från Point Barrow, 
Alaska. Skaftad med ben, fastsurrad med sena 
(efter Murdoch 1892:153). Skala 1:4. 

Eneggade knivar i ben är desto vanligare förekomman~e· ho~ olika grupper av 
eskimoer. Enligt Gjessing (1944:26) har dessa haft varierande funktion i olika 
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områden. De tycks framför allt ha använts till fiskrensning, men även vid skinn-
beredning, och sömnadsarbeten, mm. 

En annan typ av eneggad kniv, som är mycket vanligt förekommande i det arktiska 
området, är ulokniven (fig. 33), eller sakke som den kallas på östra Grönland. Av 
denna knivtyp finns det en mängd exemplar i skiffer. Dessa sammanknippas ibland 
med de sk stövelformade skifferknivarna (Gjessing 1.944:29). 

Ulon kan närmast liknas vid ett universalredskap. Den har bl.a använts till att flå 
skinnet av djur, vid skinnberedning, samt för att skära ut mönsterdelar vid kläd-
sömnad. Ulon kallas på många håll även för kvinnokniv, då den används mest av 
kvinnor (Murdoch 1892:161rt: Gjessing 1944:3lfl). Murdoch skriver följande om 
ulon; "It is not necessary to specify the various pur poses for which these knives are used. Whenever a 
woman wishes to cut anything, from her food to a thread in her sewing, she uses an ulu in preference to 
anything else" (1892:161). 

Figur 33 visar två olika skifferulos från Point Barrow, Alaska. De har båda ett skaft 
av valben.(Murdoch 1892: l 62f). 

Fig. 33. Skifforulos från Point Barrow, Alaska. 
Skaftade med valben (efter Murdoch 1892: 121). 
Skala 1:3. 

r·~---
1 

.-.-.. ---------' 

Fig. 34. Skiffernlo från Ammassalik 
på Grönland. Skaftad med trä och ben 
(efterThalbitzer 1914:508). Skala 1:2. 

Det finns även en typ av ulo där skaft och blad hålls ihop av två armar. Denna typ 
verkar vara begränsade till Grönland. Här nedan ser vi ett sådant exemplar i skiffer, 
med skaft av trä och armar av ben, från Ammassalik på sydöstra Grö.nland (fig. 34) 
(Thalbitzer 1914:508). 

5.3. Kopplingen till de förhistoriska skifferknivarna 

De etnografiska samlingar och nedteckningar om skifferknivar, som jag använt som 
exempel här, är förstås vitt skilda, både i tid och rum, från de förhistoriska knivarna 
som återfunnits i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Tusentals mil 
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skiljer dessa knivar åt, för att inte tala om år. Dessutom har knivarna antagligen brn-
kats i miljöer med olika ekologiska, ekonomiska och kulturella betingelser. 

Trots detta tror jag att det går att få ett och annat uppslag om användningen av de 
förhistoriska skifferknivarna, genom att ta del av de uppgifter som finns att hämta ur 
de etnografiska skildringarna. Genom att läsa om hur människor med en nedärvd kun-
skap har använt dem, kan vi få en bild av vad knivarna kan vara lämpade till. 
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6. SKJFFERKNIV AR I PRAKTIKEN 

"Man kan inte pressa blod ur sten" 
Danskt ordspråk 

Här följer ytterligare funderingar kring skifferknivarnas användning. Framför allt i 
form av några praktiskt utförda test av fyra knivar, som jag tillverkade inför denna 
uppsats. Knivarna är kopior av fynd från södra Norrland, och de användes vid slakt 
och styckning av tar, skrapning av säl- och fiskskinn, rensning av fisk, samt ett mind-
re försök på näver. 

Jag vill även visa på grunderna för hur man kan gå tillväga för att tillverka en 
skifferkniv. 

6.1. Skifferknivarnas användning 

Den förhistoriska människan hade stor kunskap om en rad olika råmaterial i sin om-
givning, och deras olika egenskaper. De visste att nyttja sig av dessa varierande ma-
terialegenskaper på en mängd olika sätt. Det var ett måste för deras överlevnad. 

Att skiffer brukats till knivar under förhistorien, är därför ingen slump. Skiffer som 
råmaterial har egenskaper som är mycket användbara vid redskapstillverkning. Egen-
skaper som även gör knivarna extremt lämpade till vissa ändamål. 

Detta har människor på vitt skilda platser haft kunskaper om, genom kontakter och 
handelsvägar, men även oberoende av dessa. 

Ett kännetecken för de förhistoriska skifferknivarna är att de har en stor formrike-
dom. Och på samma sätt som det har funnits goda anledningar till att skiffer använts 
till knivar i förhistorisk tid, är det inte heller en tillfällighet att dessa dessutom har fatt 
olika utformning. 

Jag har tidigare tagit upp en del tänkbara orsaker som kan påverka utformningen av 
en skifferkniv, och hur flera av dessa kan samverka för den slutgiltiga formen. Men 
funktionen, dvs det tilltänkta användningsområdet, måste ha spelat en avgörande roll i 
utformningen. Därför kan det finnas vissa huvuddrag som skiljer olika knivar åt. En 
väl fungerande form kan ha varit beprövad över generationer. 

Därav följer att vi kan anta, att en dolk har egenskaper som skiljer den från tex en 
bananformad kniv, och att den därmed har en delvis annan funktion än denna. över-
satt till dagens språkbruk kan man likna det med att en morakniv skiljer sig från t. ex 
en brödkniv. I slutändan, skulle vi ändå behöva studera varje kniv för sig, för att få 
reda på dess egenskaper och funktion, i olika sammanhang, och i olika miljöer. 

Det finns alltid faktorer som leder till att vi, med dagens ögon, missar att ta hänsyn till 
en mängd saker när vi försöker närma oss bruket av de förhistoriska skifferknivarna. 
T.ex att vi fastnar i alltför teoretiska tankebanor, då tillverkningen, och användningen 
av knivarna, har varit ett synnerligen praktiskt göromål, långt ifrån dagens skrivbord. 
Om vi vill veta vad dessa knivar använts till, måste vi även använda oss av dem. 

Visserligen ställs vi inför en del svårigheter, om vi idag ska använda oss av knivar 
som brukats i en verklighet, som är så långt ifrån våran egen, och att på detta sätt 
dessutom försöka lära oss något om denna verklighet. Som en vän till mig uttryckte 
sig i frågan: "Människan överträffade vetenskapen för länge sedan". 
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Så fallgroparna är säkert många, men jag vill hellre att vi ser fördelarna som den 
praktiska användningen kan ge. Genom att ta en skifferkniv i handen, och lära oss att 
hantera den, kan vi öppna upp andra tankar och möjligheter kring deras användning, 
jämfört med ett enbart teoretiskt synsätt. 

6.2. Tillverkning av skifferknivar 
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Fig. 35. Till vänster dolken (nr:27), i mitten älgdolken (nr:30), och till höger banan.kniven (nr:38). 
Skala l: 1. 

Bearbetning av skiffer för att tillverka ett redskap, kan gå till på lite olika sätt, inte 
minst idag med den uppsjö av verktyg och maskiner som vi har att välja på. Här 
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tänker jag visa på några metoder som jag själv prövat på, och bl.a brukade vid till-
verkningen av de fyra skifferknivar, som användes till de test som visas senare. 

Skifferbearbetning beskrivs även i "Experimentella studier av skifferpilspetsar" 
(Johansson 1977), samt i "An example oftechnological change in prehistory: the 
origin of a regional ground slate industry in south-central coastal Alaska" (Clark 
1982). 

Innan vi går vidare ska jag dock presentera de fyra testknivarna. 

6.2.1. Urval 

När jag skul1e välja vilka knivar som skulle användas i testen, var jag intresserad av 
att pröva några olika former, för att se om det gick att upptäcka någon skillnad dem 
emellan, och om de lämpade sig för olika ändamål. 

Jag bestämde mig för följande fyra knivar, dels för att originalen fanns lättillgäng-
liga, och för att deras former var representativa för det övriga fyndmaterialet. 

1. Skifferdolk, nr:27 (fig. 35). 
2. Skifferdolk med älghuvudskaft och rundad spets, nr:30 (fig. 35). 
3. Bananformad skifferkniv, nr:38 (fig. 35). 
4. Eneggad, stövelformad skifferkniv, nr:18 (fig. 36). 

' 

~Sd. q 

Fig. 3 6. Stövelkniven ( nr. l 8). Skala 1: 1. 
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6.2.2. Metoder för skifferbearbetning 

Att tillverka en skifferkniv kan, som sagt, gå till på flera vis, beroende på vilka red-
skap man har till sin hjälp. Vid tillverkningen av de fyra testknivarna, använde jag 
mig till största delen av moderna hjälpmedel, som bågfil, samt raspar och filar av 
olika slag. 

Man kan även komma långt med mer förhistoriska medel, som exempelvis med 
flinta- eller kvartsitavslag, och sandsten, och många gånger kan dessa i ärlighetens 
namn även bespara dig både tid och humör. De modernare redskapen har en för-
måga att vara effektiva, men också att knäcka knivämnen om man inte är försiktig. 

Vilka redskap man än väljer, är den grundläggande processen dock ungetlr densam-
ma. 

Först väljer man ut ett råämne. Om detta är stort och otympligt, måste det klyvas till 
mindre bitar. När det är hanterbart, skall kniven grovformas, och detta 'kan ske genom 
sågnings-, eller sk huggningsteknik, tillsammans med slipning. Därefter kommer slip-
momente~ som många gånger är det mest tidskrävande. Här går man från grövre, mer 
utformande slipningsarbete, till allt finare, som exempelvis den avslutande 
uppslipningen av eggen. 

När det gäller klyvningen, så finns det vissa saker att ta fasta på-innan man börjar 
klyva ett ämne. Ett bra ämne som har tydliga, och parallella spaltningsytor, dvs sk~kt, 
är att föredra. Detta bör sedan klyvas på mitten, i linje med avspaltningsytoma. Är 
ämnet stort klyver man det flera gånger, då risken är större att klyvningen går snett 
om man håller till på ena kanten. Som hjllp vid-klyvningen fungerar en slö morakniv 
bra, tillsammans med en knacksten (fig. 37). Arbeta utefter hela ämnet. 

., .. 
Fig. 37. Klyvning av skiffer med 
hjälp av morakniv och knacksten. 

Alla skifferklumpar är inte direkt klyvbara, om man inte har tillgång till t.ex en bryn-
såg, eller sågar ut ett ämne med bågfil. 

Underlaget är också ganska viktigt, då det inte bör vara för stumt, eller för mjukt. 
Träunderlag brukar fungera bra... /. ' ... , 

• •,i,~{ •• ~·./1-._\-

När ämnet är hanterbart, ska kniven grovformas tvådimensionellt. Lämpligast görs 
detta med sågningsteknik. Antingen genom att använda en bågfil, eller genom ristning 
med hårt och vasst material (fig. 38), som exempelvis ett flint- eller kvartsitavslag, 
eller en skaftad spik. Man kan även "hugga" till en grov form, t.ex med en knacksten, 
men detta är mer riskabelt. Om ämnet redan från början är snarlikt knivens tänkta 
form, går det med llirdel att slipa fram den tvådimensionella formen direkt. 

Det underlättar fortsatt arbete om knivämnet har rätt längd, bredd och tjocklek, 
innan den tredimensionella utformningen. 
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J;"ig. 38. Grovformning av slcifferkniv. 
Ristning med vasst föremål, somt.ex 
avslag av flinta eller kvartsit. 

Den tredimensionella utfonnningen görs genom slipning. Här kan man använda sig av 
exempelvis slipsten, eller raspar och filar av olika s]ag. Det är även effektivt att slipa 
knivämnet mot en hårdare, och grövre bergart, tillsammans med vatten eller saliv. 
T.ex sandsten av olika grovlek fungerar bra, men en slät berghäll, gärna då intill vat-
ten, är också mycket effektivt. För ett bra resultat bör man gå från grövre till mer fin-
korniga material (fig. 39). 

Fig. 39. Tvådimensionell utformning av 
skifferkniv. Slipning av knivämnet mot en 
slät berghäll, med tillfört vatten. 

Den slutgiltiga slipningen för att skärpa eggen, är mycket effektivt med en annan slät 
skifferbit. Ett vanligt skifferbryne med andra ord (fig. 40). 

~-·:;;.•~•,. 

H-.' 
, 

Fig. 40. Hängbryne i skiffer från Raä 127, Jättendal sn, Gävleborgs län. Brynet är 
endast 5 cm långt och 7 mm brett. Foto: Tom Sandstedt, Länsmnseet Gävleborg. 
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Uppslipningen av eggen, är i slutändan det allra viktigaste momentet. Ju smalare egg-
vinkel kniven har,' desto skarpare, men också skörare egg rar den. 

En skifferknivsegg uppnår aldrig en skärpa motsvarig den av en stålkniv eller-'ett 
flintavslag, vilket den inte heller behöver göra, då skiffrets egenskaper har en annan 
funktion. Trots detta är det viktigt att man noggrannt skärper skifferknivens egg, om 
man vill ha en väl fungerande kniv. 

6.3. Skifferknivarna i test 

Här följer nu en sammanställning av de test som utfördes inför denna uppsats, med de 
fyra skifferknivarna som presenterades tidigare. 

Dessa test är inte av strikt vetenskapligt, experimentell karaktär. Testen har snarare 
varit ett sätt att lära sig hantera dessa fyra knivar, samt att försöka närma sig deras an-
vändningsområden. Jag har valt att använda knivarna vid slakt av får, skrapning av 
säl- och fiskskinn, rensning av fisk, samt ett mindre försök på näver. 

Fårslakten utfördes tillsammans med 12 elever från kursen för forntida teknik, MNT 
(Människa-Natur-Teknik), på Bäckedals folkhögskola i Sveg. I februari 1996 hölls på 
denna kurs en veckas undervisning i slakt och omhändertagande av de olika delarna 
på ett djur. Tre får skulle slaktas med hjälp av stenredskap, under ledning av Aja 
Pettersson. Under de olika slaktmomenten användes de fyra skifferknivarna, och som 
jämförelse fanns även avslag av kvartsit och flinta tillgängliga. 

När det gäller själva handlaget med skifferknivar, skiljer sig detta avsevärt från sättet 
att t.ex hantera stålknivar, vilket innebär att det behövs tid och erfarenhet för att lära 
sig hantera en skifferkniv effektivt. Dels kan skifferknivarna ha en utformning som är 
ny (t.ex stövelformade skifferknivar), men framför allt har skiffer egenskaper som 
skiljer sig från t.ex stålet. I jämförelse med stålknivens vassa egg, är skifferknivens 
egg relativt "slö". Tittar man i mikroskop på en skifferknivsegg ser den närmast ut 
som en såg. 

d.c t s-k~-Vit t 'IP. t J V. 7 
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Detta innebär att skifferkniven ger ett annat arbetssätt, en annan funktion, och ett 
annat resultat än material med vassare egg. Skiffer snarare delar på hinnorna mellan 
kött och skinn på ett djur, där tex stålet istället skär igenom dessa, osv. 

Under testens gång föll det sig naturligt att ge de olika skifferknivarna namn, då det 
underlättade arbetet, och dessa tänkte jag även använda mig av här, för enkelhetens 
skull. Hädanefter kallas alltså knivarna för; dolken (nr:27), älgdolken (nr:30), banan-
kniven (nr:38) och stövelkniven (nr:18). 

Dolken skaftades inför testen med ett skaft av björk, som delades i två längsgående 
halvor, formades efter dolkens tånge, samt lindades fast med skinnremmar. De övriga 
tre knivarna valde jag att enbart linda med skinnremmar, för greppvänlighet. 

6.3.1. Fårslakt 

Får har inte utgjort något byte i Norrland under neolitikum. Men eftersom tillfälle 
gavs att delta i slakt och styckning av tre flr, tillsammans med 12 elever från kursen 
för forntida teknik, på Bäckedals folkhögskola, gav detta en möjlighet för en bred och 
mångsidig inblick i knivarnas användningsområden då det gäller slakt i allmänhet. 

Fåren slaktades liggande på marken, och arbetets gång var i stora drag som följer: 
1. Öppning av fårpälsen. 
2. A vpälsning. 
3. Öppning av djuret in till bukhålan. 
4. Tömning av buk.hålan, samt hantering av inälvor m.m. 
5. Styckning. 

1. Öppning av flrpälsen. 
I detta moment var avslagen av kvartsit och flinta mer effektiva jämfört med 

skifterknivarna. En nackdel med de vassa avslagen var dock att man lätt skar för långt 
med dessa. På så sätt var skifferknivarna att föredra, då man med dessa fick en större 
kontroll i arbetet 

För själva öppnandet av pälsen fungerade dolken bäst av knivarna, med dess relativt 
vassa spets, men det gick även bra att att skära ett öppnande snitt, och komma in un-
der pälsen på fåren, med hjälp av älgdolken och banankniven. Detta gällde både över 
buken och runt klövarna. Stövelkniven var dock oanvändbar här. 

Vid uppsprättningen av pälsen över buken, samt ned efter benen på fåren, visade sig 
banankniven ha en fördel gentemot de två dolkarna. Ovansidans egg på denna läm-
pade sig nämligen väl för detta ändamål, då den genom sin lite uppböjda utformning 
gav ett bättre grepp om skinnet, som därmed inte gled av kniven så lätt. Även dolken 
och älgdolken fungerade dock väldigt bra vid detta moment, medan stövelkniven var 
direkt olämplig. 

Med de två dolkarna brukades två olika fattningar: 
1. Med kniven i ena handen, instucken under pälsen, och andra handens fingrar 
instuckna under kniven, som skydd för bukhinnan och inälvorna ( fig. 41 ). 
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Fig. 41. Bukhinnan på ett får 
sprattas upp med hjtilp av 
algdolken. Dolken hålls i ena 
handen, och den andra handens 
fingrar ligger under som skydd 
fiJr magstickar och tarmar. 
Foto: Åsa Wi/helmsson. 

b. Med kniven meilan pekfingret och långfingret i ena handen, instuckna under pälsen 
samtidigt (fig. 42). 

Fördelen med den andra typen av fattning, var att andra handen blev fri, och kunde 
användas för att spänna ut skinnet, vilket underlättade arbetet. 

.: ., 
{;~ -~ i 
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2. Avpälsning. 

Fig. 42. Älgdolken fattas 
mellan epa handens pek- och 
långfinger. Därefter kan päls, 
och bukhinna sprättas upp med 
ena handen. Andra handen är 
fii att t. ex spänna ut pälsen. 
Foto: Åsa Wilhelmsson. 

Avpälsningen, dvs att flå av pälsen från djurkroppen, var ett moment där skiffer-
knivarna fungerade mycket bra, och de var här överlägsna de vassa avslagen. 

Till skillnad från vassa avslag, och även stålkniv, som lätt gör hål, eller lämnar 
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onödigt mycket fett och kött kvar på pälsen, gick det att arbeta kraftigt och bestämt, 
och väldigt snabbt med skifferknivarna, och ändå fä en välflådd päls utan hål. 

överlägset bäst för att flå pälsen av faren, var stövelkniven. Den rundade eggf orm-
en löpte mycket bra, och var väl lämpad för detta ändamål. Vid arbetet användes 
mest en fattning, där eggen låg som förlängning av handens undersida (fig. 43). 

r, 
l.Jf. '" 

Fig. 43. Effektiv fattning av stövelkniven vid 
avpälsning m.m. Eggen ligger som förlängning 
av handens undersida. 

Stövelknivens vinkelräta skaft var mycket positivt vid detta moment. Kraften bakom 
varje tag förmedlades med hjälp av detta skaft direkt ut till eggen, och gav även god 
kontroll över arbetet, samt en god arbetsställning. Skaft och hand var dessutom inte i 
vägen för arbetet med eggen. 

Skaften på dolken, älgdolken och banankniven, begränsade dessa knivars 
möjligheter vid avpälsningen. Med denna skaftutformning var skaft och hand ibland i 
vägen för arbetet med eggen, vilket gjorde dessa knivar mindre lämpade att flå med, i 
jämförelse med stövelkniven 

Trots detta fungerade dolken, älgdolken samt banankniven mycket bra vid avpäls-
ningen, med en viss fördel för bananknivens undre egg, och även dessa knivar var att 
föredra både mot vassa avslag och stålkniv, men detta berodde nog i slutändan mer på 
skiffrets goda egenskaper vid flåmomentet, snarare än dessa knivars utformning. 

3. Öppning av bukhålan. 
Att öppna upp bukhinnan, in till bukhålan, är ett delvis riskabelt moment. Det är 

viktigt att inte sticka eller skära hål på magsäckar eller tarmar på djuren, då innehållet 
ej bör komma i kontakt med kött och inälvor som skall bli mat. 

Även här var knivarna till fördel gentemot de vassa avslagen, då de gav större kon-
roll i arbetet. Dolken och älgdolken fungerade bäst. Älgdolken visade sig ha den för-
delen, att den avtrubbade spetsen i princip gjorde det omöjligt att av olyckshändelse 
sticka hål på magsäckar och tarmar. 

Banankniven användes också med viss framgång, där ovansidans egg om igen visa-
de sig användbar, medan stövelkniven var direkt olämplig för detta ändamål. 

4. Tömning av bukhålan, samt hantering av inälvor m.m. 
Vid tömning av bukhålan, uppdelning av inälvor och att skära av senor och liknan-

de, var dolken mycket användbar, med sin smala eggvinkel och därmed relativt vassa 
egg. 

De andra knivarna fungerade dock också väl till detta. Även stövelkniven, som med 
en omvänd fattning, där eggen ligger i förlängning av handens ovansida, visade sig 
vara användbar för att bl.a skära av senor (fig. 44). 
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Fig. 44. Senor o.dyl. skArs av 
med hjälp av stövelkniven. Kniven 
fattas med eggen som förlän~ng 
av handens ovansida. Foto: Asa 
Wilhelmsson. 

Fig. 45. Styckning av tlr med hjälp 
av dolken. Foto: Åsa Wilhelmsson. 



5. Styckning. 
Till styckningen fungerade dolken, och i viss mån även älgdolken, bäst (tig. 45). 

Banankniven och stövelkniven visade sig olämpliga för detta ändamål. 
Visserligen var det ett tålamodsprövande test att stycka med dolkarna, med tanke på 

vår vana att använda stålknivar, men dolkarna hade en fördel gentemot avslagen, då 
de senare gärna trasade sönder köttet en aning. 

6.3 .2. Sälskinnsskrapning 

Då det visade sig svårt att få tag på en hel säl, valde jag att istället använda mig av 
skifferknivarna för att skrapa ett sälskinn. Skinnet som kom från en norsk vikaresäl. 
• När ett sälskinn skrapas, handlar det egentligen mer om en skärteknik. Man måste 
nämligen skära bort en del av läderhuden på skinnet, om det inte ska bli alltför tjockt 
och otympligt att hantera, och därmed svårt att mjukgöra. 

Bland eskimoer har man långt in i historisk tid använt sig av uloknivar för denna typ 
av skärteknik. Den rundade eggformen, samt den "sågande" rörelsen som är typisk för 
uloknivarna, är ett väl utprövat och ett väl fungerande arbetssätt för att skrapa säl-
skinn (Film: Hartman & Rahme; Inuiternas sätt att bereda säl- och renskinn 1989). 

Dolken, med sin relativt vassa egg, skar väldigt bra i läderhuden, men trots detta var 
den inte lämplig att använda. Den var otymplig att hålla i, och framför allt skaftet 
ofördelaktigt, då det bl.a gav en dålig arbetsställning. 

Trots att helhetsintrycket redan från början tydde på att även älgdolken haft andra 
användningsområden än sälskinnsskrapning, kanske inte minst i utformningen av älg-
huvudskaftet, så hade denna dolk ändå en egenskap som visade sig användbar vid 
detta test. Förutom att den skar relativt bra i läderhuden, så var älgdolkens eggvinkel, 
samt dess relativt långa eggfas, till stor hjälp för att hålla en jämn nivå i läderhuden, 
dvs för att göra det möjligt att skära till ett jämntjockt skinn ( tig. 46). 

r. 

Fig. 46. Skrapning av sälskinn 
med ~alp av llgdolken. Foto: 

, Annika wtten. 
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Några av nackdelarna var att skaftet kändes för kort för detta ändamål, samt att man 
endast kunde använda sig av den främre delen av knivbladet, vilket var ofördelaktigt. 

Banankniven fungerade till viss del bättre än de två dolkarna för detta ändamål. Den . 
har en mer rundad och löpande eggf orm, i stil med ulokniven, vilket gav ett mer ef-
fektivt arbetssätt. I likhet med de två dolkarna, var dock banankniven lite svår att an-
vända, på grund av sin skaftutformning. Dessutom fanns en tendens till att man gång 
på gång skar lite för djupt i läderhuden med denna kniv, på grund av dess helt rundad 
eggfas. 

Stövelkniven var den bäst lämpade för sälskinnskrapning av dessa fyra knivar, vil-
ket inte var särskilt överraskande. Man kunde använda sig av hela eggen på denna 
kniv, och på grund av det vinkelräta skaftet kunde man fä ett bättre tryck bakom skä-
ren, samt en bekvämare arbetsställning. 

6.3.3. Fiskrensning 

Vid detta test användes de fyra skifferknivarna för att rensa två abborrar och två sikar, 
som vägde mellan 2 och 3 hg vardera. Dessutom skrapades ett laxskinn: 

Alla fyra knivarna visade sig vara mycket effektiva att fjälla fiskarna med. Framför 
allt bananknivens ovansida var utmärkt för detta ändamål. 

För att fläka upp fiskarna, var alla knivarna en aning stora och otympliga, men då 
var också fiskarna vid detta test relativt små. Banankniven fungerade bäst vid detta 
moment (tig. 47), framför allt ovansidans egg var lämpad för detta. Även dolken och 
älgdolken fungerade bra för detta, medan stövelkniven var oanvändbar. 

/./· 

i\. 

Fig. 47. En sik har fjällats och rensats med hjälp av banankniven. Foto: Åsa 

Wilhelmsson. 

Fiskskinnshantering kan också vara av intresse då det gäller användning av skif-
ferknivar. Hantverket att bereda fiskskinn har varit en vanlig företeelse på många • 
platser i det arktiska området långt in i historisk tid, och har troligen anor långt till-
baka i förhistorien. Genom att bereda skinnet från fiskarter som är lämpade för 
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detta, som exempelvis laxfiskar, kan man få väldigt slitstarka och vattentåliga skinn, 
som är användbara till en rad olika ändamål (Hatt 1914:214). 

Isse Israelsson och Ann Hagström, har flerårig erfarenhet från beredning av fisk-
skinn av olika slag. Båda använder sig uteslutande av skifferknivar för att flå skinnet 
från fisk, och menar att dessa knivar är överlägset bättre än något annat de prövat för 
detta ändamål (Israelsson och Hagström: muntlig uppgift). 

De två dolkarna var mindre lämpade i detta sammanhang, på grund av deras relativt 
raka eggform. De fungerade ändå bra vid detta test, men om igen torde detta snarare 
bero på skiffereggens mycket goda egenskaper för detta ändamål, än på dolkarnas 
utformning. 

Den böjda eggformen som kännetecknar både stövelkniven, och bananknivens un-
dersida, löpte mycket bättre för detta ändamål, och fiskskinnet skrapades snabbt och 
enkelt, och med ett gott resultat, med dessa knivar. 

6.3.4. Näver 

De försök med skifferknivarna som jag gjorde på näver, f'ar nog snarare räknas som 
en slags observationer, med enda avsikt att få. reda på om knivarna överhuvudtaget 
fungerade på detta material. Här finns med andra ord stort utrymme för ytterligare 
tester. Anledningen till att dessa blygsamma försök tas upp här, beror på att de fak-
tiskt gick bättre än jag hade förväntat mig, samt att de kanske kan ge en vidare syn på 
tänkbara användningsområden för skifferknivar, utöver slakt och omhändertagande av 
olika delar från djur. 

Med innerbarken uppåt, på ett färskt näverflak:, och med ett underlag av trä, prövade 
jag att skära ut bitar ur nävret med hjälp av skifferknivarna. 

Skärpan på skifferknivseggen verkade vara av mindre vikt, vid dessa försök, för även 
om kniven inte skar helt igenom nävret, lämnade den ändå en tydlig anvisning på var 
nävret skulle delas, vilket gjorde det lätt att i efterhand vika och dela på nävret efter 
detta spår. Detta fungerade bäst i nävrets fiberriktning, men fungerade även tvärs 
emot denna. 

Alla fyra knivarna visade sig vara mycket användbara för detta ändamål. Stö-
velkniven hade dock den fördelen gentemot de andra knivarna, då det vinkelräta 
skaftet gav en fattning med stadga åt handen, vilket i sin tur gav större kontroll över 
skären. 

6.3.5. Övrigt 

Under arbetet med de olika testen, var det vissa saker som visade sig viktiga i an-
vändandet av knivarna, och som jag vill förmedla här. 

Det tog tid att lära sig hantera varje enskild kniv. En kniv som till en början syntes 
fungera dåligt för ett ändamål, kunde fungera mycket bättre med t.ex ett annorlunda 
handlag. 

Olika skifferknivar kan komplettera varandra vid ett moment, precis som att andra 
material och redskap kan komplettera en skifferkniv. 

Omslipning visade sig vara mycket viktig, för trots att en skifferkniv kan verka 
"slö", är den skärpa som man kan få på eggen avgörande om kniven ska fungera bra. 
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Skiffer har inte lika stor hållbarhet, somt.ex stål. Om man bryter, eller på annat sätt 
påfrestar skifferkniven i sidled, är risken stor att den går av. Detta är viktigt att tänka 
på om man tex vill sticka med dolken. 

Skaftningen av skifferknivarna är också viktig. Den träskaftade dolken upplevdes 
ibland som otymplig, vilket möjligen skulle kunna avhjälpas med en annorlunda 
skaftning. Överlag var lindningen med skinnremmar mycket användbar. Skinnrem
mama gav ett gott grepp om knivarna, även när dessa blev blodiga och feta under 
arbetets gång, och knivarna var mycket bekväma att hålla i. Detta kräver dock att 
knivskaftets utformning passar att lindas. 

6.3. 6. Sammanfattning 

Avsikten med de test som har utförts här, med fyra olika skifferknivar, var att fa en 
möjlighet att lära sig hantera dessa knivar, samt att försöka besvara frågor kring deras 
funktion, och tänkbara användningsområden. 

Antagligen har frågorna kring bruket av dessa knivar blivit fler under arbetets gång, 
än vad de var från början, vilket kanske inte är så konstigt. Det finns förstås ett stort 
utrymme för fler försök. 

Trots allt har ·det blivit en del svar på funderingarna kring knivarnas användnings
områden, genom arbetet med dem. En del fördelar, och några nackdelar hos de olika 
knivarna, har konstaterats. Det har även varit möjligt att se vad varje kniv har varit 
mer eller mindre lämpad till vid de olika momenten. 

Dolken hade den fördelen, i jämförelse med de tre övriga knivarna, att den var relativt 
vass, på grund av den smala eggvinkeln. Detta gjorde att dolken var synnerligen läm
pad för att t.ex skära av senor, sticka hål på farens päls och bukhinnor samt att sprätta 
upp dessa. Den lämpade sig även bra till att stycka med, att fläka upp fisk, samt att 
skära i näver. Dolken var däremot mindre lämpad fört.ex avpälsning, samt skrapning 

. av säl- och fiskskinn, då dess utformning var både obekväm och ineffektiv vid dessa 
moment. 

Älgdolken påminde förstås mycket om dolken (se ovan), men det fanns även en del 
skillnader. Älgdolken hart.ex en lite rundad spets, vilket var en fördel vid uppsprätt
ningen av bukhinnan på faren, då man på grund av detta inte behövde riskera att stic
ka hål på matsäckar, och tarmar vid detta moment. 

Banankniven var den mest mångsidiga av knivarna. Bl.a var ovansidans egg på denna 
mycket användbar, tex vid uppsprättningen av farens pälsar och bukhinnor, samt att 
fjälla, och sprätta fisk med. Undersidans egg var i sin tur användbar vid avpä]sning, 
samt säl- och fiskskinnsskrapning. Visserligen hade banan.kniven en del begräns
ningar för dessa ändamål, då skaftets förhållande till knivbladet gav en lite obekväm 
arbetsställning, samt att den helt rundade eggfasen t.ex gjorde det lite svårt att hålla 
en jämn nivå vid nedskärningen av sälskinnet, men som helhet fungerade den ändå 
bra vid dessa moment. 

Bäst var den dock vid fjällning, och rensning av fisk, där den överträffade de övriga 
tre knivarna, och gav ett mycket gott resultat. 

Även stövelkniven var mycket användbar till olika moment, men den var också direkt 
olämplig för vissa ändamål. 
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När det gällde att t.ex att sprätta upp fårens pälsar och bukhinnor, att fläka upp fis
karna, samt att stycka, var den i det närmaste oanvändbar. Desto bättre fungerade den 
istället för andra moment, som bl.a att flå av pälsen på fåren, och att skrapa säl- och 
fiskskinnet. Den rundade eggformen löpte mycket bra för dessa ändamål. 

överlag var det nog utformningen, med det vinkelräta skaftet som var stövelknivens 
stora särställning. Detta skaft gav en väldig fördel vid exempelvis avpälsningen, och 
skrapningen av säl- och fiskskinnet, då man med hjälp av detta skaft bl.a fick kraft 
bakom tagen, kontroll i arbetet, samt en god arbetsställning. Även vid testet att skära 
i näver, så hade stövelkniven med sitt vinkelräta skaft den fördelen mot de andra kni
varna, att den gav stadga åt handen, samt större kontroll över skären. 
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7. SAMMANFATTNING 

Avsikten med uppsatsen var att lära sig mer om de förhistoriska skifferknivarna, före
komster, utbredning och användningsområden. Dessutom var jag intresserad av att ta 
reda på mer om skiffer som bergart; vad som kännetecknar god redskapsskiffer; och 
var sådan förekommer. 

Skiffer är ett samlingsnamn för en rad olika bergarter, som kan vara av både sedimen
tär, metamorf och magmatisk karaktär. De magmatiska är dock underordnade. Skiffer 
för redskapstillverkning finner man bland de sedimentära, och metamorfa skifferberg
arterna, och då framför allt hos de sedimentära lerskiffrarna. Skiffer lämpad för att 
tillverka redskap förekommer bl.a i Tåsjön i Jämtland, Ryggskog i Hälsingland, Vika 
by i Dalarna, samt Grythyttan i Västmanland (fig. 2). 

I den tidigare forskningen kring det förhistoriska skifferbruket, visas att spår av 
detta bruk återfunnits på många håll i det cirkumpolära området, bl.a i Skandinavien 
Ryssland, Kina, Alaska, och på Grönland. I Finland, Norge och Sverige finns ett rikt 
utbud av skifferföremål från förhistorisk tid, bl.a knivar, pil- och spjutspetsar, brynen, 
yxor, mejslar m.m. I tid, tycks skifferbruket i Skandinavien ha sin största utbredning 
och mångfald för mellan 5000-3500 år sedan. 

I det område som har behandlats mer ingående i denna uppsats, dvs södra Norrland 
(Dalarna, Gästrikland, Härjedalen och Hälsingland), så har ett femtiotal skifferknivar 
återfunnits. De finns spridda i både inlands- och kustområden. Närmare bestämt 26 
knivar frän kusten, och 26 från inlandet. 

Med en nännare granskning av tre huvudtyper av knivar från detta område; dolkar, 
bananformade (böjda, tveeggade), och eneggade knivar, syns en intressant spridning 
av dessa. Dolkarna har en klar övervikt för inlandet, medan bananknivar och eneg
gade knivar företrädelsevis återfunnits i kustområdet. Detta kan bl.a bero på att kni
varna har haft olika funktion och användningsområden. 

Genom att titta på etnografiskt material kan man få en bild om vad skifferknivarna 
kan vara lämpade att användas till. I de två etnografiska reseskildringar som jag häm
tat uppgifter från, visas att bl.a dolkar och eneggade skifferknivar av olika slag, bru
kats på Grönland och i Alaska långt in i historisk tid. Dolkarna användes bl.a till att 
sticka med, och att skära späck. De kallades för mansknivar, och "whaling knifes". 
Eneggade skifferknivar, framför allt ulon, användes bl.a till att flå, och skrapa skinn 
med, samt vid fiskrensning och sömnadsarbeten. De kallades bland eskimoer för 
kvinnoknivar. 

För att fä kunskap om vad de förhistoriska skifferknivarna har använts till, är det 
en förutsättning att också pröva använda dem. För detta syfte valde jag ut fyra knivar 
med olika utformning från södra Norrland, rekonstruerade dessa, samt testade dem 
vid fårslakt, säl- och fiskskinnsskrapning, fiskrensning, samt på näver. Knivarna var 
som följer; dolk (dolken), dolk med älghuvudskaft och rundad spets (älgdolken), ba
nanformad kniv (banankniven), och eneggad kniv med vinkelrätt skaft (stövelkniven). 

Dolkarna lämpade sig bäst till att skära av senor o.dyl., och att sprätta upp fårpäls 
och bukhinnor m.m. Banankniven var mycket allsidig, men var framför allt mycket 
effektiv vid fjällning och rensning av fisk. Stövelkniven var väl lämpad till att flå päl
sen av får, samt att skrapa säl- och fiskskinnet. Alla fyra knivarna fungerade till att 
dela, och skära i näver. 
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