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Sammanfattningsvis kan konstateras att i det svenska materialet finns inga ty
piska Ananinoyxor eller gjutformar till dessa framkomna vid sakkunnig under
sökning eller i anslutning till andra daterade artefakter samt att i Finland visser
ligen finns Ananinoformar frän sakkunniga undersökningar eller i anslutning lill 
andra daterade artefakter men att boplatserna där tycks ha blandat innehåll. 
Efter ett sådant konstaterande skulle måhända en komplettering kunna ske med 
ryskt material liksom att kulturgruppens datering närmare skulle kunna behand
las med hjälp av sådant jämförelsematerial. Meinander har dock i sitt nämnda 
nyutkomna arbete beaktat den sistnämnda aspekten.29 De härvid konstaterade 
svårigheterna behöver därför knappast ytterligare behandlas i detta korta medde
lande. 

Kjell Lundholm 

Summary 

A mould from Keppanniemi, Torne älv, parish of Pajala, Norrbotten, is presented 
in this report. The mould is of soapstone and was made to east thin axes of tlie 
so-called Ananino type, dealt with earlier in finds of axes and moulds from Fin
land, the Swedish provinces of Lapland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, 
Uppland and other places. A critical scrutiny of the reliability of the reports of 
the finds of these objects has revealed that, like the mould from Keppanniemi, 
most of the specimens are isolated finds or, in some cases, from settlements with 
mixed material. It has not, therefore, been possible to demonstrate any certain 
dated Scandinavian find combinations. 

Translated by Albert Read 

En sörmländsk hällkista 

Då Montelius en gäng gjorde sin översiktskarta över megalitiska gravar i Sverige1 

gick en absolut nordgräns för deras uppträdande i Närke—Östergötland. Sedan 
dess har emellertid enstaka företeelser kunnat knytas an till den megalitiska tra
ditionen även ganska långt mot norr utefter ostkusten. Här kan t. ex. nämnas 
den av Hallström 1916 undersökta hällkistan i Lagmansören, Indals socken, 
Medelpad- samt kistan vid Äland i Säbrå socken, Ångermanland.' Dessa kistor 
som saknar omgivande och täckande fyllning, torde dock närmast kunna hän
föras till den s. k. Jäkärlä-typen,4 med östlig utbredning. 

Av särskilt stort intresse i detta sammanhang är givetvis den väl publicerade 
hällkistan vid Dragby, Uppland.1 Ytterligare nägra hällkistor av denna karaktär 
har emellertid under 50- och 60-talen kunnat noteras i Mälardalsomrädet i sam-

1 Montelius, 1876. 
2 Hallström, 1924. 
' Raä.s inv. för ek. kartan. 
1 Edgren, 1966. 
5 Jaanusson-Silvén, 1962. 

. . . _ 
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Fig. 1. Hällkista, Salems soc
ken, under utgrävning. Till 
höger 0111 kistan svns en härd 
från stenåldern som cn mörk-
färgning i den ljusa sanden. 
Foto mot SV. — Stone cist 
from Salem in the course of 
exeavation, to tlie right traces 
of a Stone Age hcarth. 

band med fornminnesinventer ingen för ekonomiska kar tan, därav en i Upp land , 

Ti l l inge socken samt flera i Väs tmanland i H u b b o , M u n k t o r p och Skedvi sock

nar . 6 Dessutom framkom den av H . Jaanusson publicerade hällkistan vid Bjur

hovda i samband med undersökningar inom Västerås stadsomräde.7 Numera för

svunna Stensättningar med en inre konst rukt ion av hällkislkaraktär har ocksä 

iakttagits och avbildats av Hermel in i Södermanland, dels i Salems socken vid 

torpet Verandan, dels i det nordligaste av gravfälten pä Lillön, Ekerö socken.8 

I samband med en genomgång av fornlämningarna i Salem som jag gjorde i 

anna t sammanhang framstod det som synnerligen värdefullt att fä en da te r ing 

av denna fornlämningstyp. I sydvästra delen av socknen hade nämligen redan vid 

den av W. Holmqvist företagna inventer ingen pä 1940-talet iakttagits en sådan 

hällkista.9 Den var belägen i ett f. ö. mycket fornlämningsfattigt område under 

Söderby. Forn lämningen beskrevs som en enstaka, närmast r u n d stensättning, 7 m 

i diam. och 0,4 m hög, med en kantkedja av delvis resta klumpstenar , samt enstaka 

stenar synliga i ytan. I mi t ten kunde urskiljas en grop ca 2 x 1 m (NNO—SSV) dä r 

i N och N O tvä vinkelställda hällar syntes med överkanterna i p lan med sten

sätt ningens yta. Tack vare välvilligt t i l lmötesgående av Riksant ikvarieämbetet 

fick jag tillfälle att 1965 undersöka denna fornlämning i samband med igångsät

tande av byggnadsarbeten för Salemstaden. 

Vid undersökningen visade det sig att s tensät tningen anlagts kr ing en häll

kista ca 3 x i m (NNO-SSV) med ca 1 m djup. Utå t begränsades s tenpackningen 

av en krets av mer än meterhöga stenar och hällar, som pä uts idan stöddes av e t t 

" Raä:s inv. för ek. kartan. 
7 Jaanusson, 1969. 
* O. Hermelin, Ms i A T A. 
0 W. Holmqvist, Ms i A T A. 
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Fig. 2. Hällkistan i Salem med de karakteristiska »portstenarna» i kistans södra del. 
Restei av brättet har lämnats kvar som stöd för den lutande stenkretsen. Foto mol ö. 
— The megalithic cisi within its stone circle 

oregelbundet brätte av skärvig sten, med största utsträckning i hällkistans rikt
ning. Fornlämningens yttre mått blev därigenom ca 11 x 10 m. Flertalet av sten
kretsens hällar hade glidit nägot oeh liilaele- nu mer eller mindre utåt, med undan 
lag fiir tre stenar i NV. Kretsens stenar stod mycket tätt intill varandra utom i 
NO diir tydligen elt par stenar saknades; en av dessa återfanns emellertid under 
stenpackningen. 

Hällkistans norra gavel bildades av en mycket grov häll, I den östra långsidan 
fanns 5 hällar. 2 s;törre och 3 mindre, i den västra sidan fanns däremot endas) 
2 hällar. De- sydligaste mindre hällarna var grundare ställda och hade snarare 
karaktären av stolpar eller portstenar. Kistans norra del var ungefär meterdjup 
och ca 2 m läng. Den avgränsades från den södra, grundare av en mindre häll 
halvvägs ner i kistans fyllning. Längst i S, mellan kistan och stenkretsen läg en 
drygt meterstor, rödaktig häll. Dess läge utesluter inte möjligheten att den ur
sprungligen utgjort gavel eller tak i den södra delen. Nu överlagrades den dock 
av stenpackningen. Det är dock inte otänkbart att den lagts som flat häll i södra 
änden lör att tjäna som »offerbord» i samband med gravkullen. 

De ihre lagren av kistans fyllning bestod av samma grova grus som ocksä täckte 
Stensättningen, men med en svag inblandning av matjord. Enstaka decimeter-
stora stenar förekom, i några fall bitar av samma mörka glimmer-rika stenart 
som också fanns representerade i »tröskelstenen» och i ett par av sidohällarna. 
Ca 0,45 m ner i kistans fyllning förekom smärre kolbitar. Frän och med ca 0,35 
m över kistans bottenlager uppträdde i den norra delen felaktiga eller luckra 

lillllllllllllll_ 
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Fig. 3. Saleinskislan västra siela. som delvis bestod av på varandra staplade smähällar. 
Foto mot XO. — Western side of cist, with one stone missing. 

fläckar och strimmor. Genom hela fyllningen förekom ganska mycket kvarts 

bilar, varav en del togs till vara, alla dock utan spår av bearbetning. I kistans 

norra d jupare del anträffades en keramikskärva omedelbar t intill insipprat grus 

viel den del av västra väggen som saknade rest häll. 

Ytterligare keramik anträffades i kistans södra del intill kanten av den röd-

aktiga »sydhällen». Inom ett område ca 20 cm i sida och 30 cm djupt återfanns 

ett 10-tal keramikfragment. 

Själva stensät tningen bestod av normal t rösematerial, 0,2-0,4 m stora stenar, an

lagd i 2 skikt med ett jordlager emellan. Det undre skiktets stenar var i genom

snitt något grövre, 0,3—0,5 m stora. I s tenpackningen hade run t hällkistan sparals 

ut ett stenfritt område, ovalt och ca 4 x 2 m. Hällkistan hade grävts ned sä att häl

larna stod i härd mjäla medan omgivande s tenpackning vilade pä ett tämligen 

rent sandlager. Stensättningens yta hade jämnats av med grovt grus, som ocksä 

fyllde mel lanrummet mellan s tenpackning och kista. Utmed dennas hällar gick 

gruset ner lill betydligt större d jup iin i övrigt. 

Under stenpackiiingens västra del anträffades nere i den rena sanden en härd-

grop ca 1 x 0,6 m och 0,4 m djup med stråk av bränd sand och inslag av skärv sten. 

Kolprover som bestämts av ingenjör Åberg, Uppsala, visade sig härröra från tall. 

En C'4-datering1" har gjorts dels pä den ovannämnda kol inblandningen i kis

tans mellersta skikt, dels på härden under s tenpackningen. Tyvär r visade elet sig 

att ingetdera provet hade någon relevans för bedömningen av fornlämningens 

'" Laboratoriet för radioaktiv datering, St 2918-St 21119. 
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anläggningstid. Kolskiktel i kistan gav ett värde av 310+100 är, och vittnar 
därmed snarast om ingrepp i kistan, kanske rent av en plundring, under den 
period dä det angränsande torpet under Söderby gård bör ha odlats upp. 

Härden under stenpackningen kunde ä sin sida, med en åldersbeslämning lill 
5915+120 är, endast vittna om att platsen varit besökt någon gång under tidig
neolitisk tiel. Området fiir den nuvarande Salemsladen beir vid den tiden ha ut
gjort ett mindre, bergigt Öland i en kraftigt sönderskuren arkipelag, och marken 
där hällkistan sedan anlades på ca 47 m ö. h. låg då vid en sandstrand mot en 
havsvik. 

Keramiken, det enda påtagliga fyndet, är ganska enhetlig i sin karaktär och 
även den skärva som hittades längst i norr vid kistans botten kan mycket väl 
tänkas ha ingått i samma kärl som de övriga. Tjockleken i väggen varierar något, 
mellan 0,8 och 1,2 cm. Mynningen iir svagt utböjd, kärlets botten bildar närmast 
rät vinkel med den troligen helt raka kärlväggen. Färgen är genomgående ljust 
gulbrun, magringen grov och som enda ornering uppträder serier av nagelintryck 
(pä 4 skärvor). Samma lyp av keramik förekommer t. ex. i en hällkista i Tolg i 
Småland (undersökt av Kjellmark 1908, SHM 16885) tillsammans med ytterligare 
keramik och en del mindre flin t fynd. Med de småländska hällkistorna överhuvud 
taget har Söderby-kistan ocksä gemensam den rika förekomsten av kvarts, som 
i vissa av de småländska kan vara bearbetad. Ornering med nagelintryck är inle 
heller ovanlig i nordtyska keramikmateria] från äldre bronsålder.11 

Även om fynden är magra kan dock Söderby-kistan som fornlämningsiyp sägas 
ha en mycket nära släktskap med den megalitiska traditionen. Bland särskilt 
typiska drag kan nämnas läget i terrängen, kistans uitormning och dess förhåll
ande till stenpackningen. I motsats till bronsåldersrösenas karaktäristiska höjd-
lägen och dokumenterade förkärlek för fast berg som byggnadsiindeiiag är läget 
något neddraget i en svacka mellan två moränryggar, s. k. sadelläge. Kistan har en 
klar uppdelning i ett nordligt större utrymme som normalt torde ha använts som 
gravplats och en mindre sydlig del som emellanåt har visat sig tjäna som utrymme 
för grav- eller offergåvor. I detta sammanhang kan ocksä nämnas den av B. 
Stjernquist undersökta hällkistan vid Björkön, Skålleruds socken i Dalsland, där 
stora mängder keramik, flinta och benrester anträffades omedelbart S om kistan.v-

I denna keramikanbopning ingick också skärvor med nagelintryck i rader. 
Karaktäristisk är också fornlämningens lätt ovala form samt stenpackiiingens 

förhållande till kistan. I motsats till den i allmänhet markerat höga profilen i elt 
bronsäldersröse med hällkistan anlagd på marken har man hos en äldre typ av 
hällkistor eftersträvat en flackare överyta med kistrummet nedsänkt under natur
lig marknivå och dess överkant i nivå med fornlämningens överyta. Övergångs
former förekommer i fornlämniiigsiyper från äldre bronsålder utefter svenska 
Östersjökusten. 

De största likheterna med Söderby-kistan möter man emellertid i hällkistan vid 
Dragby, t. ex. avplaningen med grus och metoden att stadga kistans hällar genom 
att lämna ett mellanrum mellan stenpackning och kista och fylla detta med 

II Sprockhoff, 1930. 
u Stjernquist, 1950. 
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grus,1'1 Dragby-kistan har dock använts under en längre period och bär spär 
efter mänga ingrepp med åtföljande rika fyndmaterial, medan Söderby-kistans 
fynd iir synnerligen knappa. Vissa drag, t. ex. det faktum att en av stenkretsens 
hällar (iverlagrades av stenpackningen samt att stenpackningen delvis gav intryck 
av att ha varit byggd i tvä etapper skulle kunna tydas som bevis för olika bygg-
nadsperioder. Det är ocksä tänkbart att t. ex. bevaringsförliällandena i Söderby 
varit betydligt sämre vad gäller benmaterial, likaså att kistan i samband med 
faktiska ingrepp i sen tid varit utsatt för plundring; 

Trots de sparsamma fynden bör emellertid hällkistan i Söderby kunna betraktas 
som mycket nära avhängig av den svenska megalitgravstraditionen, även om dess 
anläggningstid i likhet med Dragby-kistans eventuellt bör tänkas infalla med en 
viss retardation. 

Lena Thålin 
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Summary 

A megalithic stone cist, measuring 3 x 1 m (NNO-SSW), was excavated at Söderby 
near Stockholm, in 1965. It was surrounded by a stonepacking, ca. 11 x 10 m, in 
which slooel a circle of closely-set stones or slabs 1 m high. The space immedialely 
outsicle the cist was filled with gravel. Gravel bad also been used to level the sur
face of the stonepacking. 

The only finds made were ot sherds of coarse yellow earthenware mixed with 
quartz and decorated with simple nail incisions. Sherds from rim, side and bottom 
show that lhe vessel was a plain cylindrical one. Such pottery has been found in 
Neolithie cists in southern Sweden, and is also known from Early Bronze Age 
finds in northern Germany. 

The Söderby cist bas purely Neolithie constructional features; a cleeper norlh-
ern part for an inbumation burial, and a southern part 011 a higher level with 

'-1 Jaanussein-Silvén, 1962, fig. 4 
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smaller stones, where most of the finds are usually made. The southern area seems 
to have served for grave goods or sacrifices. 

A hearth was found in the sand under the stonepacking west of the cist. Accord
ing to a C14-analysis, it was 5915+ 120 years old."' This can have 110 relation to 
the age of the grave, but must be remains of an earlier settlement on the site, 
which at that time, although now 47 m above sea-level, must have been a pleasani 
sandy beach in an archipelago of small stony Islands. 

Another C14-analysis was made 011 charcoal found in the middle layers of the 
cist. This, however, was only 310+ 100 years old,10 and brobably bears witness to 
the intensified cultivation during the 171b century. 

In this case the C14-analysis could not be used to determine the date of the 
building of the cist, which, however, 011 the evidence of typical constrnctional 
details, must have been erected during the late Neolithie or Early Bronze Age, 
i. e. in the middle or towards the end of the second millenium B. C. 

Translated by Albert Read 

Knivar från Helgo och Birka 
Under de är dä jag var sysselsatt med bearbetning av materialet frän Helgo fick 
jag tillfälle att katalogisera ett mycket stort antal föremål och det var naturligt, 
att jag varefter min kännedom om materialet utökades försökte fä fram en form 
för systematisering av katalogiseringen. Jag gjorde ganska långt gående förarbeten 
för en dylik systematisering av materialet, där mitt huvudmål var att med hjälp 
av vissa lätticlentifierade karakteristika fä fram en differentiering ocksä av det 
enklare materialet. Det var härvid av betydelse att få fram karakteristika som var 
sä påtagliga, att de kunde iakttagas av biträdespersonal. En redovisning av denna 
typ av katalogisering finns i Helgo del II under kapitlet Keramik1 och det var 
min avsikt att fortsätta med järnföremälen i nästkommande del. En redogörelse 
för förarbetena till detta finns i årsrapporten frän Helgo 1966 (stene. upplaga). 
Beträffande järnföremälen finns det vissa direkta svårigheter, då det gäller karak
teristiken av föremålen. Föremålen är nämligen i regel täckta av ett tjockt rost
lager. Många egenskaper som utmärker föremålen mäste man därför mer eller 
mindre gissa sig till, då de inte går att klart iakttaga. Ett exempel är hiir frågan 
om ett tvärsnitt är rektangulärt, oregelbundet, fyrsidigt, runt eller kvadratiskt, 
som ibland t. o. m. kan vara svårt att avgöra med röntgen. Grundtanken vid den 
systematisering som jag har redovisat i årsrapporten Helgi) var att utarbeta be-
stämningstabeller uppsatta i ett flexibelt system, där man under bearbetningens 
gäng kan tillägga ytterligare egenskaper. Det visade sig nämligen mycket snart. 

1 W. Holmqvist and B. Arrhenius, Excavations al Helgo, II, Stockholm 1964 sid. 260 ff. 
Föremålens egenskaper är oberoende typologiska element, jfr M. P. Malmer, jungneo-
litische Studien, Lund 1962. Malmers arbete har varit en viktig inspirationskälla viel 
Utarbetandet av den här redovisade bestämningstabellen för knivar. 


