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»TJAUTJERFYNDET» I VÄSTERBOTTEN 
OCH NÅGRA PARALLELLER TILL DE DÄRI 

INGÅENDE FÖREMÅLEN 

Av Andreas Oldeberg 

Ar 1924 påträffades i Tjautjersjön inom Piteå landsförsamling, 
Västerbotten, en samling träföremål, vilka visade sig vara av be
tydande intresse ocli senare tillfördes Statens historiska museum. 
Tjautjersjön med sina sumpiga stränder är en mycket liten sjö 
eller tjärn, som står i förbindelse med Metträsk, vilket i sin tur 
får sitt vatten från Grålräsket. Från Tjautjersjön rinner vattnet 
genom en bäck eller kanal i nordvästra delen till Lilla Lappträs
ket. Över denna kanal går landsvägen till byn Gråträsk. Dr 
Gustaf Hallström besökte fyndplatsen 1927 och gjorde därvid 
iakttagelser rörande platsens topografi samt erhöll en del fynd
uppgifter. Enligt Hallström sänktes Tjautjersjön på 1890-talet 
omkring en meter samt 1925 en och en halv meter. Vid Mikaeli 
brukar vattnet dämmas upp för att stå till våren. En andra upp
dämning sker kring midsommar och varar omkring 14 dagar. 
Allt delta sker till förmån dels för gräsväxten, dels för en såg, 
som ligger vid landsvägsbron över utloppsbäcken. Fallhöjden här 
är omkring fem meter (17 fot). Innan dammen gjordes började 
fallet ett stycke ovan bron. De flesta fynden synas enligt uppgift 
ha anträffats under arbete fiir dammen, ca 120 meter ovan bron, 
ungefär där sjön börjar övergå i bäcken. Föremålen hittades på 
samma plats, ungefär mitt i bäckrännan, ca en meter under vat
tenytan, inbäddade i gyttja. Här går en fast och låg bank i rikt
ning NO—SV, vilken når fram till den gamla bäcken ungefär 
där fynden gjordes. Hallström anser, att denna bank möjligen 
bildat en tröskel i bäckbottnen, mot vilken bråte av allt slag 
hopats. Det kan nämnas, att vid Tjautjersjöns södra ände påträf
fades det kända offerfyndet från Gråträsk, daterat till övergångs-
liden mellan yngsta järnålder och medeltid. Enligt uppgift av 
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Hallström har sjön sedan gammalt även ett annat mera hemligt 
namn, nämligen Sajvo, som bland annat betecknar en helig sjö.1 

Det är ganska troligt att sjön sedan långt tillbaka varit en 
offerplats. Intendenten Ernst Manker har emellertid meddelat 
mig, att de nutida lapparna ha för vana att endast offra smycke-
föremål, pilspetsar, björnklor och tänder, däremot icke föremål 
för enbart praktiskt bruk. De här nedan beskrivna träföremålen 
torde väl därför med stor sannolikhet få betraktas såsom tappade 
eller bortkastade. Vidare få vi nog anse det säsom ganska säkert, 
att de icke utgöra ett slutet fynd. Särskilt de vid bäckmynningen 
funna kunna av strömmar, orsakade av det relativt starka ut
flödet, ha förts från den ursprungliga nedläggningsplatsen till 
fyndplatsen, där de fastnat vid den där befintliga tröskeln. 

De vid bäckmynningen anhopade föremålen äro följande: Fig. 1 
visar tre fragment av en slädmede, därav två ihophörande, för
färdigad av furu. Ett fragment har en avslutad, tillspetsad ända. 
De två ihophörande fragmenten ha en längd av 149 cm medan 
det andra fragmentet är 89 cm. Medens största bredd synes ha 
varit 20,5 cm och största tjockleken är 2,5 cm. Den avslutade 
delen har främst vid spetsen två avlånga genomgående hål, vilka 
på undersidan äro förenade med en ränna. Genom dessa hål har 
sannolikt gått en rem, som genom rännan blivit insänkt i träet 
och sålunda skyddats mot nötning. Bakom dessa hål finnas på 
medens översida två större avlånga, icke genomgående hål med 
en storlek av 2 x 4,5 cm. Troligen utgöra dessa hål fästen för stån
dare. Milt på översidan finnes en längsgående 5 cm bred och 
6 mm djup ränna med en låg rygg mitt i botten. Vid rännans 
kanter finnas svagt upphöjda lister. På ömse sidor om rännan 
finnas på regelbundna avstånd dels några större avlånga, mot
ställda hål, synbarligen för ståndare, dels mellan varje par stån-
darhål två par mindre remhål, likaledes motställda och placerade 
så, atl varje hål går snett genom rännans kanter, eller rättare 
sagt genom de omnämnda vallarna. Det kan nämnas, att ståndar-
hålen icke äro absolut vertikala utan synas ha en svag lutning 
utåt, särskilt är detta fallet med hålens ytterkanter. Givetvis har 
rännan tillkommit för att möjliggöra remhålen. 

1 G. Hallström i Arkeologiska Studier t i l lägnade H. K. H. Kronprins Gustaf 
Adolf (1932) s. 120 f. 
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Pig. 1—5. 1. Slädmede, 2. Detalj av ackja fig. 10, 3. Detal j av spant, Tjautjer
sjön. 4. Båge, Vibbymyren. 5 a—b. Fragment av troligen slädmede, Tjautjer
sjön. — 1. Schlillenkufe, 2. Detail von einer Kufe der Ackja Abb. 10, 
3. Detail von einem Spant, Tjautjer-See. 4. Bogen, aus dem Moor Vibby
myren. 5 a—b. Fragment vermutlich uon einer Schlillenkufe, Tjautjer-See. 
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En detalj av rännan avbildas i fig. 6, på vilken vi ganska tydligt 
kunna urskilja bearbetningsspåren. Man kan ha gått tillväga på 
följande sätt för att åstadkomma rännan. Med en hålmejsel med 
något rundad egg och med en bredd motsvarande ungefär halva 
rännan har man gröpt ur först ena sidan av rännan sedan den 
andra. Man fick då som kvarstående rest den i rännans botten 
befintliga ryggen. Medens undersida är tämligen flat med avrun
dade kanter. 

I fig. 5:a avbildas ett fragment, spetspartiet av ett skidliknande 
föremål, möjligen av gran. Skidan har varit ganska kraftigt ryg
gad på översidan, med något skålade sidor. Själva spelspartiet är 
utdraget till en knopp. Omkring 18 cm från spetsen och i närhe
ten av kanterna finnas två ovala, genomgående hål med en stor
lek av 2,2 x 1 cm. Hålen uppvisa runt kanterna ganska kraftiga 
nötningsspär. På undersidan finnes ett avsatt parti, som börjar 
strax framför de båda hålen. Avsatsens tjocklek är omkring 
7 mm, fig. 5:b. Nospartiet är sålunda avsevärt tjockare, ca 2 cm, 
vid spetsen 2,8 cm, än skidan i övrigt. Nedanför avsatsen är tjock
leken vid kanten 1,4 cm men tunnar av nedåt ännu mera och är 
vid det fragmentariska ändpartiet endast 0,5 cm. Skidans ena 
kant är bortbruten men den ursprungliga bredden torde ha varit 
omkring 20,5 cm. Det bör nämnas, att skidans undersida nedan
för avsatsen är lätt skrovlig och icke uppvisar några nötningsspår, 
men dylika finnas ovanför avsatsen, på själva kanten. 

Det i fig. 8 avbildade föremålet utgöres av en smal något böjd 
träslör, troligen förfärdigad av något lövträ, möjligen björk, till
spetsad i ena änden och avbruten i den andra. Tvärsnittet är rek 
tangulärt med rundade hörn. På en sida löper en längsgående kil-
formig ränna omfattande ca två tredjedelar av föremålet, räknat 
från den avbrutna änden. I brottytan därstädes finnes märke efter 
ett snett borrat, rundovalt hål med en största diam. av 5 mm. 
Stören har en längd av 73,5 cm; bredden är vid brottet 1,6 cm 
och tjockleken 1,4 cm. Den kilformade rännan har en största 
bredd av 5 mm och ett djup av ca 7 mm. Jag har tolkat föremålet 
som ett fragment av en båge, och därtill en sammansatt dylik. 

I fig. 13 avbildas två trinda ringar, förfärdigade av ihopböjda 
grenar av en, med en tjocklek av 7—8 mm. Ringarna ha tydligen 
till större delen varit lindade med näverremmar, och på bägge 
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Fig. 6. Detal j au slädmede fig. 1, 
Tjautjersjön, — Detail uon der 
Srlililtenktife Abb. 1, Tjautjer-See. 

Fig. 7. Fragmentar isk slädmede, 
sjön Västra .Xipiscn. — Fragmenta-
rischt Schlillenkufe, Västra Nga-

sen-See. 

har på insidan varit fästad en sten, inklädd med näver. Diametern 
lör den större ringen har varit 16 x 12 cm, för den mindre 14 x l l , 5 
cm. Enligl uppgift lär ytterligare 6—7 dylika ringar lia påträffats, 
men ej blivit tillvaratagna. Med största sannolikhet torde dessa 
ringar ha utgjort sänkcn lill något fiskedon, antagligen nät. 

På samma plats hittades enligt uppgift av Hallström ett 3-kloal 
redskap av trä, ca 45 cm långt. Del var skuret i ett stycke som en 
treudd med ett smalt skaft. Spetsarna voro avspetsade i ändan och 
dessutom inskurna mit I på. Möjligen har föremålet varit ett slags 
ljuster. Det synes ej ha blivit tillvarataget. 

På ett helt annat ställe vid stranden av Tjautjersjön hittades 
det i fig. 14 avbildade föremålet, synbarligen förfärdigat av ett 
ganska tätt träslag, möjligen myrgran. Det består av en 1,4 cm 
tjock skiva, formad som en månskära, med spetsarna utdragna i 
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form av långa snibbar. Längden mellan snibbarna utgör 66 cm 
och föremålets största bredd vid mittpartiet torde ursprungligen 
ha varit omkring 13,5 cm. Kanterna eller smalsidorna hos mitt
partiet äro nämligen något skadade. Ytan uppvisar en ganska 
stark sprickbildning. Ena bredsidans mittparti prydes av ett in
skuret, snedställt, enkelt bandflätningsornament, begränsat av 
vertikala linjer, jfr fig. 3. Även längs föremålets kanter i övrigt 
löpa inskurna, fina ornamentlinjer och vid spetsarna förenas 
dessa med tvärslällda streck. På den konvexa kanten finnas på 
vardera sidan om mittpartiet två halvrunda urtagningar och ovan
för var och en av dessa ett oregelbundet hål samt några mindre 
hål, delvis utfyllda med träpluggar. Vidare finnas vid den kon
kava kanten inom det trasiga mittpartiet och intill bandflälnings-
ornamentet rester efter två ovala, ganska stora hål, som torde ha 
haft en storlek av 2,2 x 1,4 cm. Som Hallström framhållit i sin 
rapport utgör föremålet med största sannolikhet ett s. k. stam
drag, d. v. s. ett skott eller spant, som avskiljer stävrummel från 
sittrummet i en bordbyggd båt. 

Slutligen hittades den i fig. 2 och 10 avbildade meden långt ute 
i Tjautjersjön. Den synes vara förfärdigad av furu och har en 
längd av 218,5 cm, bredden är 13,2 cm och tjockleken är omkring 
3 cm. Änden är snett avfasad och den tillspetsade fören är ganska 
kraftigt uppåtböjd. Såväl över- som undersidan är svagt välvd och 
kanterna äro avrundade. Meden är försedd med sex par mot
ställda, genomgående, runda, knappt decimeterstora slåndarhål, 
som äro tämligen vertikalt ställda och ha en diam. av omkring 
1 cm. Det obetydligt skadade nosparliet har två likartade, verti
kala hål, det ena placerat bakom det andra. Ett stycke längre ned 
på det skadade partiet finnas rester efter dels elt tvärgående runt 
hål med en diam. av 1,5 cm dels ett större, avlångt likaledes tvär
gående hål med en bredd av 4,5 cm samt slutligen två från kan
terna något snett borrade hål med en diam. av 0,9 cm och vilka 
synas mötas i mitten, jfr detaljen fig. 2. 

De här uppräknade föremålen äro av ett betydande intresse och 
vi skola undersöka några motsvarigheter från andra håll. 

Såväl i Norrland som framförallt i Finland ha i mossar och 
myrar påträffats medar av trä till slädar från förhistorisk lid, och 
såväl svenska som finska forskare ha gjort undersökningar rö-
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Fig. 8—11. S. Fragment au troligen sammansa t t båge, Tjautjersjön. 9. Frag
mentarisk, troligen sammansa t t båge, Slkån. 10. Mede till ackja, Tjautjer
sjön. 11. Detalj uu båge, Asby. — 8. Fragment von einem vermutlich znsam-
mengesetzten Bogen, Tjautjer-See. 9. Fragmentar i ieher vermutlich zusam-
mengesetzter Bogen, aus dem Buch Sikån. 10. Kufe einer Ackja, Tjautjer-See. 

11. Detail uon einem Bogen, Åsbg. 

rande dessa fynd.2 Man har kunnat indela dessa medar i två hu
vudgrupper dels sådana som tillhört enmedade slädar eller släpor, 
där lasten legat direkt på meden och omslutits och sammanhål
lit» av remmar eller vidjor, vilka varit fastade i hål på inedens 
översida, dels sådana som tillhör! tvåmedade slädar, där lasten 

- G. Berg, Sledgcs and wheeled vehicles (1935) s. 16 ff. G. Berg i Nordisk 
Kultur XVI (1933) s. 266 ff. T. I. I tkonen i Suomen Museo (1930) s. 83 ff. 
(1934) s. 1 ff. (1936) s. 68 ff. (1938) s. 13 ff. (1941) s. 31 ff. (1942) s. 28 ff. 
(1946) s. 47 ff. V. Luho i Acta Archaeologica (1948) s. 231 ff. V. Luho i 
Suomen Museo (1949) s. 1 ff. fi. T. Sirelius i P. W. Schmidt - - Fcstschrift 
(1928) s. 949 ff. 
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legat på ett särskilt underrede, som på olika sätt uppburits och 
säkrats av ståndare och remmar, fastade i medarna. 

De enmedade slädarna torde väl i de flesta fall ha dragits av 
.människor, närmast jägare för att frakta hem jaktbytet. Närbe
släktade slädtyper ha ända in i sen tid kommit till användning i 
vissa trakter. En relativt oskadad ca 243 cm lång mede med elva 
par remhål tillhörande denna huvudgrupp har anträffats under 
dikesgrävning vid Sävholm i Delsbo socken, Hälsingland, fig. 12. 
Undersidan är kraftigt välvd. Gösta Berg har genom statsgeologen 
Erik Granlund låtit utföra en pollenanalys av prov från fynd
platsen, och enligt denna undersökning skulle fyndet kunna date
ras till bronsåldern.3 Ett fragment av en mede tillhörande samma 
huvudgrupp påträffades 1937 vid sjön Västra Nyasen i Ovan
åkers socken, Hälsingland, liggande på 60—70 cm djup i dy och 
lera, fig. 7 a—b. Fragmentet tillhör bakre hälften av en mede för
färdigad av gran. Undersidan är välvd, översidan har cn längs
gående ca 5 cm bred och 1—1,5 cm djup mittränna med en svagt 
markerad rygg mitt i botten. Invid den lätt rundade bakändan 
finnas två vertikala hål för ståndare. De rännan omgivande 
sidorna äro snett avfasade för alt man lättare skulle kunna åstad
komma de sexton par remhål som något oregelbundet äro place
rade på hela det bevarade fragmentet. Denna mede synes sålunda 
lill skillnad från Delsbomeden ha haft remhål i hela sin längd. 
Som framgår av detaljbilden fig. 7: b, synes man vid uthugg-
ningen av rännan ha gått till väga på samma sätt som ifråga om 
meden från Tjautjersjön fig. 6. Fragmentet har en längd av 162 
cm, en bredd av 13 cm och en tjocklek av 4,2 cm. En pollcnana
lytisk undersökning av Granlund har daterat fyndet till över
gångstiden mellan sten- och bronsåldern. Ett fragment av ytter
ligare en mede av alldeles samma typ har påträffats vid Storfor
sen i Ragunda socken, Jämtland, genom en av Granlund utförd 
pollenanalytisk undersökning daterad till yngre stenåldern.4 

De tvåmedade slädarna synas som regel ha varit avsevärt 
längre än de enmedade, och troligen också tyngre, varför man 
får antaga, att de dragits av hundar eller renar. En del helt be
varade finska medar ha en längd av omkring 4 m. Berg, som gjort 

3 G. Berg, Sledges and wheeled vehicles, s. 16, fig. 2. 
* G. Berg, a. a., s. 16, fig. 1. 
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12 

Fig. 12—IS. 12. Slädmede, Säuholm. 13. Nälsänken, 14. Spant, Tjautjersjön. 
15. Spant, Storbäck. — 12. Schlillenkufe, Säuholm, 13. Netzsenker, 14. Spunt, 

Tjautjer-See. 15. Spant, Storbäck. 
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en utredning främst angående de svenska slädmedarna, har, san
nolikt med rätta, hänfört meden från Tjautjersjön, fig. 1, till de 
tvåmedade slädarnas grupp under jämförelse framför allt med ett 
finskt fynd från Kuorlane. Tjauljermeden är visserligen avsevärt 
bredare än motsvarande finska medar, men utgå vi från, att den 
bevarade ändan av Tjauljermeden är bakändan, så är slåndar-
hålens och remhålens placering väl överensstämmande med de 
finska medarna och med den av Itkonen utförda rekonstruktionen 
av en dylik släde, som Berg åberopar.5 Möjligen skulle på denna 
rekonstruktion avståndet mellan de parvis stående ståndarnas 
fästen i överdelens bräder kunna ha varit avsevärt större. Stån
darna skulle i så fall ha fått en större bärande yta och därmed 
skulle de i ineden befintliga ståndarhålcns något sneda lutning 
utåt få sin förklaring. Även de tvåmedade slädarna synas atl döma 
av pollenanalytiska undersökningar beträffande de finska fynden 
börja uppträda mycket tidigt under stenåldern. Berg uppger, alt 
Granlund gjort cn pollcnanalytisk undersökning även av Tjauljer
meden fig. 1, visande att meden skulle kunna dateras till över
gångstiden mellan sten- och bronsålder. Dateringen på grundval 
av den pollenanalyliska undersökningen bör emellertid i detla 
fall betraktas med en viss försiktighet, då — såsom ovan antytts 
— del ingalunda är säkert, att fyndplatsen är identisk med den 
ursprungliga nedläg^niiigsplalsen. Men givetvis kan den ha sill 
värde, om provet är tagel från någon på meden befintlig hålighet 
med från den plats där fyndet först nedlades härrörande pollen
material, vilket kunnat bevaras trots att meden sedermera genom 
strömdrag transporterats till annan plats. 

De lill järnåldern daterade medarna, särskilt de lill tvåmedade 
slädar hörande, synas i allmänhet vara smalare och ha en annan 
form. Jag kan här icke gå in på en närmare beskrivning av släd
medarna över huvud lägel och deras typologiska sammanhang. 
Materialet har under de senaste 20 åren ökat avsevärt, och pro
blemet är av den art och räckvidd, att det förtjänar en särskild 
behandling. Jag skall här endast nämna några ord om den andra 
i Tjautjersjön funna meden fig. 2 och 10. Någon pollenanalytisk 
undersökning av densamma har icke gjorts. Den avviker ifråga 
om sin form och hålens placering helt från övriga svenska släd-

5 G. Berg, a. a., s. 35 ff., lig. 11—12, 14. 
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Fig. 16—jf7. 7"i;å skedar av hen, Sig
tuna. — Zwei Löffel aus Knochen, 
Sigtuna. 

medar. Med största sannolikhet utgör den en mede till en ackja.1' 
Intendent Manker har benäget visat mig Nordiska Museels mate
rial av ackjor, och det är uppenbart, att genom de utmed inedens 
kanter befintliga hälen gått tränitar, som fasthållit de tvärställda 
spant eller strävor, vilka i sin tur tjänat som fäslen för bordplan
korna, vilka bildat väggarna. De tvärgående runda och ovala 
hålen i fören torde ha tjänat som fästen för de remmar som snört 
ihop bordplankorna; möjligen ha även draglinorna varit an
bringade här. Däremot torde genom de vertikala, runda hålen 
längst fram i spetsen ha gått dymlingar, som fästat den relativt 
höga påbyggnad, vilken brukar förekomma på atkjornas nosparti. 

Även de relativt talrika fynden av förhistoriska skidor av trä 
äro gjorda inom de nordligare delarna av Skandinavien. De här
röra från såväl sten- som brons- och järnåldern. Gösla Berg, som 
gjort en undersökning av förhistoriska skidor i Sverige, har kun
nat indela dem i olika typer. Bland de äldsla fynden kan nämnas 
en skida från Kalvträsk i Burträsks socken, Västerbot (en, genom 
pollenanalys daterad till stenåldern och enligt Berg tillhörande 
den arktiska typen. Etl annat exemplar tillhörande Bergs bottniska 
typ från Fäbot jälen i samma socken kan daleras till bronsåldern. 
Andra skidor och fragment av dylika med myckel rikl utskurna 
bandflätnings- och kantomament kunna daleras till järnåldern 
eller senare.7 Det i fig 5: a—b avbildade skidfragnientct från 

0 Såväl intendent Ernst Manker som fil. kand. Erik Wahlberg, som kom
mer att publicera ett nyligen gjort fynd av en ackja från Norrland, äro ense 
med mig ifråga om denna tolkning. 

7 G. Berg i Finds of Skis from prehistoric t ime in swedish marshes (1941) 
s. 18 ff.; jfr s. 110, Pl. VI : 2, s. 114, Pl . VII—VIII. G. Berg i »På skidor» 
(1933) s. 143 ff. P. Fjel lström i »Norrbotten» (1952) s. 56, fig. (i. 
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Tjautjersjön har av Hallström tolkats såsom tillhörande cn skid-
typ beklädd med skinn på undersidan.8 Hålen på skidan skulle i 
så fall få tolkas som remhål för skinntampar eller remmar avsedda 
atl fastbinda skinnet. Del kan emellertid synas vara onödigt all 
binda fast skinnet, då en limning torde ha varit tillfyllest. Man 
vet nämligen att skinnet i de fall man använt skinnbeklädda 
skidor hos osljaker och voguler vanligen limmades fast vid 
skidan, och på deras skidor finnas inga hål för eventuella rem
mar. Eller också kunde man låta skinnet gå över skidans kanter 
för att sammansnöras på översidan.9 Vårt fragment kan icke hel
ler gärna ha tillhört en snösko, eftersom längden på föremålet 
synes ha varit ganska avsevärd. Att det pä undersidan haft cn be
klädnad sannolikt av skinn torde nog vara ganska troligt pä 
grund av den förefintliga avsatsen. Intendent Manker och rust-
mästare Oskar Andersson på Nordiska Museet, med vilka jag 
diskuterat problemet, ha framhållit, att man skulle kunna tänka 
sig den möjligheten, alt fragmentet tillhört elt slags primitiv två-
medad släde eller kälke med en limmad skinnbeklädnad pä 
undersidan. Genom de båda ovala hålen nära spetsen skulle i så 
fall ha löpt en rem för alt fasthålla den på medarna vilande över
byggnaden eller s. k. banken, som uppburit lasten. Givetvis måste 
dessa medar då också ha haft ytterligare elt par remhål vid bak
ändan. Medarna torde inbördes ha förankrats genom att tvärgå
ende bräder eller störar surrats fast vid medarna, eftersom inga 
tvärgående häl för dylika stag finnas hos fragmentet. En släde 
av här antydd konstruktion är givetvis möjlig men torde dock ha 
blivit ganska instabil, och jag känner icke någon liknande typ. 
Tillsvidare torde sålunda frågan få lämnas öppen, vilket slag av 
färdmedel det här i fråga varande fragmentet tillhört. 

De i fig. 13 avbildade nätsänkena utgöra av allt att döma vittnes
börd om ett östligt inflytande. Jag känner inga liknande från 
Sverige men i Uralområdet förekomma analoga sänken i boplat
ser frän bronsåldern och längre österut uppträda de i till senare 
tid daterade fynd.10 

8 Rapport av Gustaf Hallström i A. T. A. Gustaf Schröder, Om skidor och 
skidlöpning (1900) s. 15 fig. 8—9. 

• G. Berg i »På skidor» (1933) s. 156 ff. 
10 N .A. Dimitrieu i Materialy i Issledovanija po Archeologii SSR nr 21, 
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Fig. 18 a—c. Paddelåra , Källmyren. — 
Paddelruder, aus dem Moor Källmyren. 

Fig. 19. Fragment dv pil
båge, Margreteberg. — 
Fragment eines Pfeil-

bogens, Margreteberg. 

Det har gjorts en hel del fynd av båtar eller rester av sådana 
från förhistorisk tid. Delta är helt naturligt, eftersom båtarna 
sedan de blivit förbrukade eller övergivna kvarlämnades i sjö
arna, där de så småningom sjönko till botten och överslammades 
samt på så sätt konserverades och bevarades åt eftervärlden. Tal
rikast bland båtarna äro kanoterna, varmed här förstås farkoster, 
urholkade ur en enda trädstam. Många dylika av olika storlek 
och genom pollenanalys daterade till olika skeden av vår för
historia ha bevarats till eftervärlden. En sådan kanot är funnen 
under dikesgrävning på omkring 105 cm djup i den s. k. Tapp-
nästjärn vid Sparreholm i Hyltinge socken, Södermanland. Den 
423 cm långa kanoten är numera rätt skadad. Insidan visar hugg-
spår efter ett troligen håleggat verktyg. Vid upptagandet ur mos-

Moskva 1951, s. 48, fig. 2 : 20. R. Indreko har benäget gjort mig uppmärksam 
på detta arbete. 
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sen voro långa trästänger fastade vid kanotens yttersidor medelst 
dymlingar. Med största sannolikhet tjänade denna anordning till 
att bättre stabilisera kanolen. Den framgrävdes under (iverin
seende av .statsgeologen Erik Granlund. Enligt Granlund låg fynd
platsen ca 30 m över havet och bör således ha kommit över havs
ytan någon gång under den yngre stenålderns tidigare hälft. Pol
lenprov tagna frän bålen och fyndplatsen ha vid undersökning 
av Granlund visat en säker datering till bronsåldern. Under detta 
skede har sälunda på platsen funnits en insjö. Intressanta äro 
några i Svänö kärr vid Fiholm i Ryttern socken, Västmanland till
varatagna rester av en ekstock, urholkad ur en enda ekstam. På 
insidan finnas rader av utsparade klackar med tvärgående hål. 
Dessa klackar torde ha varit fäslen för spant. Väggen hos denna 
farkost är avsevärt tunnare, omkring 4 cm, än vad som brukar 
vara fallet med kanoterna. Fyndet gjordes på 1870-talet och 
någon pollenanalytisk datering har ej kunnat göras. Typen visar 
emellertid en intressant övergångsform.11 Ännu mer avancerad 
som typ är en farkost, som hittades vid dikesgrävning i ett kärr 
nära Vreta gård på Värmdön, Uppland. Den är gjord i två delar 
av urholkade furustammar ihopfogade med dymlingar och tvär
slåar och faller sålunda under beteckningen stockeka. Botten ä r 
flat och sidorna svagt välvda. Längden är ca 5 m. Den framgräv
des av E. Granlund, och enligt av honom gjord pollenanalys torde 
den fä dateras till yngre folkvandringstid. Farkoster av denna typ 
kunde åtminstone göras mera stabila än kanoterna i egentlig 
mening. 

Mera rymliga samt framför allt mera lätthanterliga blevo far
kosterna då de erhöllo särskilda bord av lösa plankor, som fästes 
på en bred boltenstock, eller kanske på cn ekstock. Bordplan
korna kunde ihopfästas på flera sätt men det anses, att ett av de 
iildsta var aft binda eller sy ihop dem med remmar eller t rådar 
av senor, läder eller bast. När denna uppfinning gjordes veta vi 
icke, men tekniken med sydda bord har bibehållit sig hos lap
parna in i våra dagar.12 Alt man här i Norden kunnat förfärdiga 

11 5. Lindqvist, Båten från Fiholm, Västmanland, Fornvännen (1924) 
s. 224, fig. 1. 

12 JV. E. Hammars tedt i Fa taburen (1908) s. 149 ff. G. Hallström i Fa ta
buren (1909) s. 85 ff. 
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mycket stora farkoster redan under bronsäldern synes framgå av 
hällristningarnas skeppsbilder. Av vilken art dessa farkoster varit 
är emellertid icke så lätt att avgöra. Men det är möjligt, till och 
med ganska troligt, som marindirektör G. Halldin jämte flera 
forskare velat göra gällande, att åtminstone en del av de fram
förallt äldre bildernas skepp i själva verket utgjort elt slags stock-
flottar med påbyggd för och akter.13 De senare ristningarnas skepp 
kunna möjligen ha varit av samma slag som I. ex. den ca 15 m 
långa båten från Hjortspring på ön Als i Danmark, daterad till 
förromersk tid och vars bordplankor varit på ett konslmässigt 
sätt ihopbundna eller »ihopsydda» med snören och tätade med 
s. k. harpix, en blandning av kåda, vax m. m.14 Till denna grupp 
av bålar torde väl även höra en nyligen upptagen båt från en grav 
vid Tuna i Badelunda, nära Västerås, vars bord ihopfästats med 
vidjor15, samt likaledes ett möjligen till yngre järnåldern daterat 
fynd från Valkijärvi, Vittangi i Jukkasjärvi socken, Lappland, 
med rester efter en båt, vars delar åtminstone delvis varit ihop
sydda.16 Det är troligt, att även det i fig. 14 avbildade stamdraget 
eller spantet tillhört en båt med sydda bord. Sannolikt ha de halv
runda urtagningarna på den konvexa kanten varit avpassade fiir 
på bordens innersidor befintliga klackar av samma form. Dessa 
klackar ha varit försedda med hål och genom dessa samt mot
svarande små hål hos spantet har man trätt senor eller vidjor 
för att hålla spantet i läge. Genom de ovala hålen nära spantets 
konkava kant torde ha gått spjälor eller vidjor för att ytterligare 
förankra spantet. Bandflätningsmönsler på trä och ben äro svära 
att dalera, eftersom denna orneringsstil bibehållit sig långt in i 
sen tid. Rune Norberg har benäget gjort mig uppmärksam på att 
den ornamentik, som uppträder på en del benföremål under 1000-
och 1100-talet, uppvisar vissa likheter med del på spantet inskurna 
bandmönstret, fig. 3 och 14. Detta ornament, med sina små fält 

13 G. Halldin i Föreningen Sveriges Sjöfartsmuscum i Stockholm årsbok 
(1949) s. 17 ff. G. Halldin i Sjöhistorisk Årsbok (1950) s. 13 ff., (1952) s. 13 ff. 
och där cit. l i tt . 

" G. Rosenberg, Hjortspringsfundet, s. 81 ff., fig. 54—55. 
15 B. Schönbäck, Gravfynd från Tuna i Badelunda vid Västerås, Fynd och 

föremål från Västmanland 1 Historiska Museet. Tillfällig uts täl lning, (1955). 
10 / / . Arbman i Acta Archaeologica (1940) s. 82, fig. 43. 

239 



A N D R E A S O L D E B E R G 

fyllda med rutmönster, överensstämmer ganska väl med motsva
rande på en platta från Sigtuna med en kristusbild17 samt på några 
skedar av ben från samma plats, fig. 16—17.18 Det är därför myc
ket möjligt, att spantet från Tjautjersjön kan härröra från samma 
tid. Ytterligare några spant av liknande art ha anträffats, t. ex. det 
i fig. 15 avbildade, funnet pä 1,5 m djup i en mosse vid Stor
bäck i Dorotea socken, Lappland. Ett annat oornerat exemp
lar med ändarna utdragna i form av länga flikar är funnet i en 
torvmosse vid Halvträsksjön, nära Siksele i Lycksele socken, 
Lappland. I förbigående kan nämnas, att alla de här uppräknade 
fyndplatserna ligga i Central- och Sydlappland, där flälmönstret 
sedan yngsta järnåldern varit en omtyckt stildetalj.19 

Även enstaka fynd av paddelåror och båtspant kunna ge en an
tydan om samfärdsmedlens art. Jag vill här nämna elt fynd från 
Källmyren vid Kroknäs i Bureå sn, Västerbotten, utgörande en 
dubbelåra förfärdigad av lövträ, ganska väl arbetad, tyvärr ska
dad i båda ändarna, med en nuvarande längd av nära 1 m och 
försedd med ett inskuret enkelt ornament, fig 18, beslående av 
radvis ställda vågformade grunda insnitl. Enligt elt uttalande av-
konstnären Olle Homman på Nordiska Museets Etnologiska 
undersökning är tillskärningstekniken, som använts på åran 
mycket ålderdomlig och tyder på, att man använt sig av ett primi
tivt redskap, t. ex. en flintkniv. Särskilt karaktäristisk ansåg han 
orneringen vara och jämförde såväl denna som tekniken med 
motsvarande hos de förhistoriska skidorna. Enligt pollenanalys 
av R. Sandegren har åran daterats till yngsta stenåldern, eller 
äldsta bronsåldern. 

Pilbågen har säkerligen varit ett relativt vanligt vapen under 
förhistorisk tid, framför allt under stenålder och järnålder om vi 
få döma av antalet påträffade pilspetsar av sten, flinta och järn. 
Fynd av bevarade bågar och pilskaft av trä äro emellertid icke 

17 E. Fläderns i Acta Archaeologica I (1930) s. 105, fig. 7. 
18 I Statens hist . mus. finnas ytterl igare två skedar frän 1000- eller 1100-

talet förfärdigade av ben, den ena från Sigtuna med nr. 18229, den andra 
från Gotland med nr. 2976, vilka båda uppvisa en f lätbandsornering, som 
påminner om den på spantet från Tjautjersjön inskurna dekoren. 

• W. Holmquist i Acta Archaeologica V (1934—5) s. 265 ff. P. Fjel ls t röm 
i »Norrbotten» (1952) s. 51 ff. 
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vanliga. Inom det nordiska kulturområdet har sålunda påträffats 
ett mindre antal pilskaft av trä av olika typer, vilka kunnat date
ras till såväl mesolitisk tid som till yngre stenålder, och från järn
åldern härröra några vackert ornerade pilskaft funna i de danska 
mossarna samt i de svenska båtgravarna från Valsgärde. Även 
enstaka fynd av bågar ha gjorts såväl i Danmark som i Sverige.20 

Från det sistnämnda landet föreligger ett 15,2 cm långt fragment, 
brutet i två delar, tillhörande ena änden av en väl arbetad båge, 
funnen vid grävning i jorden på en plats kallad Sandflyget be
lägen ca 150 m SO om Margretebergs sjukhem norr om Höganäs 
i Skåne, fig. 19. Bågen, som är förfärdigad av gran, har en bredd 
av 2,2 cm och en genomsnittlig tjocklek av 1,1 cm. Ändarna äro 
kraftigt förtjockade med inskurna hak för bågsträngens fästande. 
Bågens framsida är endast svagt välvd medan baksidan är nästan 
halvrund. Enligt en pollcnanalytisk undersökning utförd av 
E. Mohrén skulle bågen kunna dateras till bronsåldern. Ett annat 
fynd av cn träbåge gjordes vid ägrävning omkring 1 m under 
markytan och en halv meter under själva äbotlen nära Asby gård 
i Stigtomta socken, Södermanland, fig. 11.21 Bågen är förfärdigad 
av gran och blev vid fyndtillfället avhuggen i två delar. Ändarna 
äro försedda med två skåror på vardera sidan för bågsträngens 
fastsittande. Bagen är bredast vid mitten, ca 5,3 cm och avsmal
nar något mot ändarna, där bredden är 3,7 cm, tjockleken vid 
mitten är 3,1 cm, vid ändarna ca 2,1 cm. Bågens insida är täm
ligen plan, medan utsidan däremot är kraftigt välvd. Bitarnas 
sammanlagda längd utgör 114 cm. Enligt en pollenanalytisk 

w A . P . Madsen, Afbildninger af Danske Oldsager I (1868) Pl . 22 :19 . 
C.J . Becker i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark (1945) s. 65 ff., fig. 3—5. 
.4. Rut t , Die alt- und miltelstcinzcit l ichen Funde von Stellmoor (1943) s. 
188 ff., Taf. 91—98. C.J. Becker i Acta Archaeologica (1945) s. 160 f., fig. 8. 
Th. Mathiassen, Danske Oldsager I (1948) fig. 104. Th. Mathiassen, M. De-
gerh0l och J. Troels Smith, Dyrholmen (1942) s. 28. Af. Petersson i Medd. 
från Lunds Univ. Hist. Mus. (1951) s. 123 ff., fig. 1. G. Gjessing, Norges 
Stcinalder (1945) s. 250, fig. 59. Signaturen D. C. i Naturen (1915) s. 157. 
.S. Muller i Aarb0ger (1917) s. 148 ff., fig. 1. G. Arwidsson i Nordisk Kultur 
XIV, Teknisk Kultur III (1953) s. 12. G. Arwidsson, Valsgärde 6 (1942) s. 53, 
Taf. 17. G. Arwidsson, Valsgärde 8 (1954) s. 68, Taf. 22. G. Engelhardt , Ny
dam Mosefund (1865) P. XII, XV. 

21 Jfr / . Schnell i »Sörmlandsbygden» (1941) s. 144. 
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undersökning utförd av R. Sandegren torde bågen få dateras lill 
tiden 500—1000 e. Kr. I Backe mosse eller Bredmossen i Backe 
socken, Dalsland, gjordes vid torvupptagning för några år sedan 
på 1,5 m djup ett fynd av en tämligen grovt utformad båge, syn
barligen av ek. Bågen blev vid fyndtillfället avhuggen. Ena änden 
är bortvittrad, vid den andra änden finnes pä vardera sidan en 
skåra för bågsträngens fästande. Bredden vid mitten är 4,5 cm 
och tjockleken 2,5 cm. Ena bredsidan är tämligen plan, den andra 
kraftigt välvd. Bitarnas sammanlagda längd utgör 62 cm. Enligt 
en av C. Larsson utförd pollenanalys kan bågen möjligen dateras 
till järnåldern. Alla de tre här beskrivna bågarna utgöra enkla 
bågar och exemplaren från Asby och Bredmossen äro av sådan 
grovlek, att de snarare kunna ha tillhört jaktfällor, s.k. »själv-
skott», än handbågar. 

Det i fig. 8 avbildade fragmentet från Tjaulersjön skulle emel
lertid enligt min mening kunna ha tillhört en sammansatt båge. 
Närmast skulle det ha utgjort en del av den skena som frän skyt
tens sida var vänd utåt. Den inre skenan, som sannolikt varit av 
annat träslag och som möjligen kan ha varit större än den beva
rade, måste ha haft en kilformig ås, som passat in i den motsva
rande skåran, och båda skenorna torde ursprungligen ha varit 
ihoplimmade. Ett fragment av en troligen sammansatt båge, för
färdigad möjligen av tjurgran, har påträffats i den s. k. Vibby-
myren i överluleå socken, Västerbotten.22 Den är av en från 
Tjautjer-bågen mera avvikande och av en mera flat typ samt 
beslår av den mot strängen och skytten vända skenan, fig. 4. 
Den sida av skenan, som varit ihoplimmad med den nu för
komna skenan, är svagt skålad. Den andra sidan är svagt kull-
rig. Skenan är elegant utformad med en urtagning i mitten och 
avsmalnar så småningom mot ändarna, som båda äro avbrutna. 
Denna sida har ett smakfullt inskuret ornament bestående av 
kantlinjer, vilka löpa utefter hela skenan; på mittpartiet fin
nes ett primitivt bandornament och på ändpartierna ett egen
artat grenliknande mönster. Såväl fältindelning som detaljer 
erinra i hög grad om motsvarande pä de lapska trolltrum-

M H. Arbman—G. Arwidsson, Mossfynd, Riksant ikvarieämbetets handled
ningar II (1940) fig. 7. 
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morna — bl. a. deras handtag — och andra föremål tillhö
rande lappkulturen.23 Både Manker och jag själv anse, att 
fragmentet med största sannolikhet tillhört en lapsk båge. Någon 
pollenanalys ifråga om detta fynd är ej gjord, och icke heller äro 
några närmare fyndomständigheler kända. Man vet endast, att 
fyndel skulle vara gjort i en mosse och atl det överlämnades som 
gåva till Statens historiska museum 1921. Det är emellertid san
nolikt, att fyndet har en avsevärd ålder. Det framgår av J. Alms 
utredning av lapparnas bågar, till vilka även anses höra en i 
örbyhus rustkammare förvarad oornerad båge, som ej är senare 
än från 1700-talet, att den sammansatta bågen är karaktäristisk 
för lapparna och att denna typ varit känd av dem sedan läng lid 
tillbaka. Lapparna brukade förfärdiga sina bågar av två skenor 
av olika träslag, vanligen björk och tjurgran, vilka limmades ihop. 
Det anses, att lapparna lånat den sammansatta bågen från finska 
och finsk-ugriska stammar, till vilka den kommit från nordasia-
liska folk.24 Märkligt nog föreligger ytterligare ett fynd av ett båg-
liknande föremål av trä funnet i en myr vid Sikåns utlopp i 
Vargisån i Jokkmokks socken, Norrbotten, fig. 9. Endast ena 
änden är bevarad och har en tvär avslutning. Den största bredden 
mot ändarna är 3,4 cm och störsla tjockleken vid del förhållande
vis smala mittpartiet är 1,3 cm. Framsidan är svagt välvd samt 
försedd med en enkel inskuren ornering. Baksidan är tämligen 
slät samt har några vårdslöst inskurna kanllinjer. Detta skulle 
kunna tyda på att vi här ha att göra med icke en sammansatt 
båge, utan en enkel dylik, som kan ha haft förstärkning vid 
ändarna.25 

I förbigående kan nämnas, att fragment av trinda bågar av trä 
med tillspetsade ändar, de flesta av ask, ha påträffats dels i en 
borganläggning vid Löhavare i Estland, daterad till järnåldern, 
dels i en bronsåldersboplats i en mosse vid Särnate i Lettland, där 

23 E. Manker, Die lappische Zaubertrommel I (1938) fig. 256—262, 315— 
321, 344, 503, 675, 681, 713. 

24 J. Alm i Ethnos (1936) s. 153 ff. J . Alm i »Livrustkammaren» V (1949— 
51) s. 187 ff. H. Balfour i The Journa l of the Anthropological Inst i tute of 
Oreat Britain and Ireland, XIX (1889—90) s. 220 ff. B. Adler i In ternat ionales 
Archiv fiir Ethnographie, XV (1902) s. 21 ff. 

25 Detta fynd kommer at t mera utförligt publiceras i Norrbotten 1956. 
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förutom andra träartefakler även funnos lämningar efter Irä-
konslruklioner av hus.26 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Andreas Oldeberg: Der »Tjautjerfund» in Västerbotten und einige 
Parallelen zu den in ihm vorkommenden Fundstiicken. 

Zu Anfang der 1920-er Jah re wurde im Tjautjer-See in der Gemeinde 
Piteå, Västerbotten, ein Fund von Holzgegenständen von bedeutendcm In
teresse gemacht. Die Mehrzahl wurde bei Dammbauarbei tcn angetroffen. Es 
handelt sich um die folgenden: Abb. 1 besteht aus drei Fragmenten einer 
Schlittenkufe aus Kiefcrnholz. Nach der Verteilung und dem Aussehen der 
Stånd- und Hiemenlöcher zu urtei len, durfte das Exemplar von einem 
doppelkufigen Schlitten hers tammen. Was die ziemlich bedcutende Anzahl 
in unserem Lande und vor allem in Finnland gefundenen Schlittcnkufen 
betrifft, so konnte man sie nämlich in zwei Hauptgruppen eintci len: solche, 
die einkufigen und solche, die zweikufigen Schlitten zugehört haben. Proben 
fiir cinkufige Schlitten haben wir in einem etwas beschädigten Exemplar 
von Sävholm im Ksp. Dclsbo, Hälsingland, Abb. 12, sowie in einem Frag
ment von V. Nyasen-See im Ksp. Ovanåker, Hälsingland, Abb. 7: a—b. Abb. 
5 : a—b zeigt ein Fragment aus dem Tjautjer-See, das dem Spitzenteil eines 
ski- oder schli t tenkufcnähnlichen Gerätes, vermutlich aus Tannenholz, zuge
hört hat, mit Grät auf der Oberseite, mit einer abgesetzten Partie auf der 
Unterseite und mit zwei durchgehenden ovalen Löchern. Das Fragment ist 
als Schlillenkufe, am ehestcn zu einem zweikufigen Schlitten gehörlg, 
gedeutet worden, die vermutlich auf der Unterseite mit Fell hekleidct gewe
sen is t ; die Löcher sollen zur Befestigung von Biemcn gedient haben, die 
einen auf dem Schlitten aufgesetzten Obcrbau festhielten. Der Typus ist 
ungewölmlich. Das in Abb. 8 abgebildete, ebenfalls dem Tjautjerfund ange-
hörende Fundstiick besteht aus einer schmalen, etwas gebogenen Holzstangc, 
die aus irgendeinem Laubholz verfertigt, am einen Ende zugespitzt und am 
anderen abgebrochen ist. Auf der einen Seite zeigt sie eine längsgehende 
keilförmige Rinne. Das Fundstiick ist als Teil eines zusammengesctzten 
Bogens gedeutet worden. Der Pfeilbogen war selbstrcdend eine gewöhnliche 
Waffe in vorgcschichtlieher Zeit, es liegt indessen in der Natur der Sache, 
dass Bestc von Pfeilen oder Pfeilbogen relativ seiten sind. Abb. 19 zeigt 
ein Fragment eines einfachen Handbogens aus Tannenholz von Margreteberg 
bei Höganäs in Schonen, das durch Pollenanalyse in die Bronzezeit datiert 
ist. Ein Fund eines anderen Bogenfragmentcs aus Tannenholz ist bei Asby 

x H. Moora i Muistsed asulad ja linnused, Eesti NSV Tcadustc Akadcemia 
(1955) s. 73 ff., Pl. XIII. /.. Vankina a. a., s. 138. B. Indreko har benäget gjort 
mig uppmärksam på dessa arbeten. 
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im Ksp. Stigtomta, Södermanland, Abb. 11 gemacht worden und ist durch 
Pollenanalyse in die jiingcre Eisenzeit datiert . Ein dri t ter Fund eines Bogens 
aus Eichenholz s tammt aus dem Moor Bredmosscn im Ksp. Backe, Dalsland. 
Die Exemplare von Asby und aus dem Bredmossen sind ziemlich grob und 
können Jagdfallen zugchört haben, aber alle drei hier zuletzt aufgcfiihrten 
gehörten zum Typus des einfachen Bogens. Die zusammengcsetzten Bogen, 
zu denen das Tjaut jcr-Excmplar zu gehören scheint, durften erst zu Ende 
der Eisenzeit oder zu Beginn des Mittelalters anfangen aufzutretcn. Ein 
schönes Beispiel eines solchen Bogens s tammt aus dem Moor Vibbymyrcn 
im Ksp. Överluleä, Västerbotten, Abb. 4, verfertigt aus Tannenholz, sowie 
ein ähnlicher aus dem Bach Sikån im Ksp. Jokkmokk, Västerbotten, Abb. 9. 
Abb. 13 gibt zwei rindenbckleidete Binge aus zusammengebogencn Wachol-
derzweigen aus dem Tjautjerfund wieder, auf deren Inncnseite ebenfalls 
mit Binde bekleidete Steine befestigt sind. Wahrscheinlich dienten sie als 
Netzsenkcr und sind, nach allem zu urtei len, Zeugnisse eines östlichen 
Einflusscs. An einer ganz anderen Stelle am Sirande des Tjautjer-Sees kam 
das Abb. 14 wiedergegebene Fundstiick ans Lidi t , vermutlich aus har tem 
Botholz verfertigt und einer Mondsiehel ähnlich, mit cingeritztem Flecht-
bandornament auf der einen Seite, Abb. 3. Das Fundstiick stellt eine Sprosse 
oder einen Spant zu einem aus Planken gebautcn Boot dar. Weitere Spanten 
ähnlicher Art, z. B. Abb. 15 aus Storbäck im Ksp. Dorotea, Lappland, sowie 
ein anderes unverzicrtes Exemplar aus dem Halvträsk-See bei Siksele im 
Ksp. Lycksele, Lappland. Die Löcher bei diesen Spanten deuten an, dass 
sie zu Booten gehört haben, bei denen sowohl Planken wie Spanten mit 
Sehnen oder diinncn Weidcnruten zusammengebunden, oder »zusammen-
genäht», gewesen sind. Die Vcrzierungen auf den Spanten vom Tjautjer-See 
und von Storbäck Abb. 3 und 15 er innern recht stark an entsprechende 
Ornamentierungen auf einigen Löffeln aus Knochen aus Sigtuna Abb. 16—17 
aus der Cbcrgangsperiode von der Wikingerzeit zum Mittelalter. In Bezug 
auf die Bootfunde sind auch vcreinzelle Funde von Budcrn von Interesse. 
Ich nenne einen Fund aus dem Moor Källmyren bei Kroknäs im Ksp. Bureå, 
Västerbotten, Abb. 18, der aus einem Doppelruder aus Laubholz besteht, 
mit einem eingekerbten Ornament von sehr aUertiimlichem Typ. Durch 
Pollenanalyse ist es in die friiheste Bronzezeit datiert worden. Schliesslich 
ist die in Abb. 2 und 10 wiedergegebene Kufe weit draussen im Tjautjer-See 
gefunden worden. Sie ist aus Kiefernholz hergestellt und hat an den Bän
dern 6 Paa r ziemlich kleine vertikale Löcher. In der zugespitzten Nasen-
partie finden sich Beste von einigen grossen horizontal laufenden Löchern 
sowie zwei vertikale. Diese Kufe weicht in Bezug auf ihre Form und die 
Placierung der Löcher recht wesentlich von den iibrigen schwedischen Schlit-
tenkufen ab. Sie durfte die Kufe einer Ackja, einer Art Benntierschli t tens 
dars te l len; durch die vertikalen Löcher gingen Holznieten, die die quer-
gestelltcn Spanten oder Streben festhielten, welche ihrcrseits zur Befestigung 
der Planken dienten, und durch die horizontalen Löcher in der Nasenparlie 
liefen Biemen, die die Planken zusammenschnurten. 
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