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Några iakttagelser beträffande oissa yxtyper 

från stenåldern. 

Av 

OTTO RYDBECK. 

anslutning till fynd förvarade i Lunds Universitets 
Historiska Museum1 vill förf. här nedan visa: 1) Att 
de typiska spetsnackiga flintyxorna med spetsoval 

genomskärning verkligen representera en första period inom 
yngre stenåldern, omedelbart före döstiden. 2) Alt omslagna 
yxor med spetsoval genomskärning förekomma under yngre 
stenålderns alla perioder, och att denna genomskärning, som 
kan iakttagas redan å yxor från äldre stenåldern, fortfor att 
existera, helt enkelt därför, att den utgjorde en naturlig följd 
av den bekvämaste skaftningstillhuggningen. 3) Att tunna, 
triangulära yxor med liknande genomskärning och rak egg 
(s. k. Viervitztyp) äro att finna även i Sverige, samtidigt med 
de hålslipade yxorna av samma typ. 4) Att skivyxor använts 
ej endast under äldre stenåldern utan även, såsom arbetsred
skap, under yngre stenålderns tidigare del. 

Den för några år sedan av Knut Stjerna i hans på nya 
uppslag och synpunkter rika arbete "Före hällkisttiden" fram
ställda åsikten, att den, enligt Montelius' benämning, första 
perioden av yngre nordiska stenåldern, den "spetsovala", eller 
med ett bättre namn, spetsnackiga flintyxans tid, om vars exsi-

1 Alla i uppsatsen avbildade yxor äro av flinta och funna i Skåne. 
Övers tycke t : tvä fåge l fo rmade bronsspönnon från Öland samt del af e t t bal tebeslag av si lver 

f rån Blekinge (yngre järnåldern) . 

Fornvännen 1916. 9 
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stens våra banbrytande nordiska arkeologer voro ense, ej ut
gjorde något självständigt tidsskede, enär alla flintyxor med 
spetsoval genomskärning härrörde frän dös- och i vissa fall 
gänggriftstiden, tyckes i allmänhet av hans lärjungar och andra 
yngre forskare hava modifierats i riktning mot den tidigare 
uppfattningen1. Också torde denna sistnämnda uppfattning, 
att yxorna ifråga böra i stort sett förläggas till tiden mellan 
äldre stenålderns slut och megalitgravarnas uppförande, vara 
i allo riktig. Man kan med full säkerhet fastslå, att den spets
nackiga yxan i egentlig mening, således den spetsnackiga, 
rundeggade, med starkt välvda bredsidor försedda flintyxan 
med spetsoval genomskärning, här i Norden utvecklats direkt 
ur den äldre stenålderns runt om slagna kärnyxa. Denna ut
veckling framgår av det faktum, att man inom ett relativt be
gränsat område, t. ex. Skåne, kan urskilja en jämn övergäng 
upptagande alla nyanser mellan den runt om slagna yxan och 
den spetsnackiga (jmfr fig. 1—5, inv. nr. 11192, 13262, 7691, 
19207 och 14129). Skillnaden mellan de olika typerna är stun
dom så obetydlig, att det kan vara svårt att avgöra, huruvida 
en yxa bör räknas till den ena eller den andra gruppen. 

En sådan övergång från kärnyxan till den spetsnackiga 
yxan förefaller självklar just därför, att dessa båda yxtyper stå 
varandra så nära. Vida större olikheter skilja den spetsnac
kiga yxan från den tunn-nackiga. Från en yxa med spets
oval genomskärning till en sådan med i det närmaste rek
tangulär är det givetvis ett långt språng. Emellertid kan man 

1 Detta framgår av yttranden i de mänga stenäldersundersökningar från 
olika landskap, som publicerats under de senare åren. Särskilt har Ekholm, 
i "Studier i Upplands bebyggelsehistoria", Uppsala 1915, ingående granskat 
Stjernas uppfattning av den spetsnackiga yxans tidsställning, varvid han med 
fog kritiserat dennes åsikter. Bl. a. har han påvisat felaktigheten av Stjernas 
slutsatser i fråga om niväförhällandcna ä fyndplatser för yxor frän äldre sten
åldern och döstiden (s. 76 f.). På grund av bristande kännedom om flint-
yxmatcrialet anser emellertid Ekholm "att den första perioden med mindre 
tydlighet kan urskiljas" pä de områden, där flintkulturen är förhärskande, 
medan den "med den största tydlighet är markerad" inom det skandinaviska 
grönstensomrädet. 
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sammanföra även dessa sinsemellan olikartade yxtyper genom 
vackra övergängsserier, vilka visa, att även denna utveckling 
måste ägt rum inom landet. 

Syftet med ifrågavarande förändring av yxtypen torde från 
början hava varit att åstadkomma förbättrade skaftningsför-
hållanden, då det är givet, att en yxa, vars bredsidor mötas i 
vassa kanter, lättare kan komma skaftet att klyvas än en med 
smalsidor försedd; särskilt gäller detta de slipade yxorna, vilka 
skulle fått knivskarpa kanter, om dessa ej avtrubbats genom 
de börjande smalsidorna. Därtill kommer, att man erhöll ett 
med rak, relativt tunn egg försett vapen, vilket både som strids-
och arbetsyxa var lämpligare än den kullriga rundeggade yxan 
med spetsig nacke. Att den spetsnackiga yxan hade rundad 
egg, medan den tunnackiga fick en relativt rak sådan, var 
emellertid en nödvändig följd av den olika teknik, som till
slagningen av de båda yxtyperna fordrade. De skarpa sido
kanter, vilka karaktärisera den äldre typen, övergå utan avbrott 
i den likaledes skarpa, halvcirkelformiga eggen, medan den 
yngre typens smalsidor nästan med nödvändighet framtvinga 
utpräglade hörn på de båda punkter, där dessa sidor sluta och 
eggen vidtager. 

Man kan i det skånska materialet i Lund särskilja en 
mängd övergångsformer mellan den spetsnackiga och tunnacki
ga yxan. De vanligast förekommande äro dels sådana, mer 
eller mindre spetsnackiga, oslipade yxor, vilka å större delen 
av yxkroppen äro spetsovala i genomskärning och å enstaka 
ställen tre- eller fyrsidiga (fig. 6, inv. nr 9527) — som slipade 
erhålla dessa en antydan till smalsida — och dels sådana, i regel 
slipade, vilka med ganska tydligt framträdande smalsidor förena 
en utpräglat spetsig nacke (fig. 8, inv. nr. 13346). Sannolikt 
är att dessa båda grupper delvis böra sammanslås, enär slip-
ningen å smalsidorna ofta döljer oregelbundenheterna vid till
slagningen. Dessutom förekomma även, ehuru mera sällan, 
yxor med utpräglat tresidig genomskärning, således med en
dast en smalsida, medan åt motsatta hållet bredsidorna mötas i 
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en skarp kant (fig. 7, inv. nr. 592). Slutligen finnas många 
exempel på i genomskärning något så när fyrsidiga, i regel 
oslipade yxor, å vilkas smalsidor en eller två av kanterna äro 
rundade i st. f. skarpa (således delvis i saknad av "kantsöm
mar") och vilka måste tillhöra dösarnas tid. Huruvida ifråga
varande yxor böra förklaras som övergångsformer eller om den 
osymmetriska tillslagningen endast har sin grund i en förenk
ling av tillverkningsmetoden, vars brister med lätthet kunde 
döljas genom slipningen, är ofta svårt att avgöra. En dylik 
förenkling kan sålunda iakttagas på ett slutet fynd från Kråke
holm, Oxie hd, varest två av yxorna äro slipade, alla de öv
riga oregelbundet tillslagna (fig. 9, inv. nr. 176211). Sanno
likt tillhöra de förra hälvten av döstiden. Fig. 10 (inv. nr. 
12788) visar ett vackert slutet fynd från samma period, på
träffat i Borgeby, Harjagers hd, omfattande fyra oslipade, tunn-
nackiga yxor, av vilka de tvä förete en ren typ, medan å de 
två övriga sidorna mötas i tre skarpa och en rundad kant. 

Man kan således påvisa en mängd former mellan den ty
piskt spetsnackiga och den typiskt tunnackiga yxan, och dessa 
olika former, av vilka några här avbildas, bidraga till att fast
slå de båda yxtyperna ifråga såsom representanter för olika 
tidsperioder, varjämte av den följande statistiken framgår, att de 
utgöra resultatet av en inom landet försiggången utveckling. 

Såsom ett av skälen, varför den spetsnackiga yxan skulle 
tillhöra dösarnas tid, har framhållits, att antalet kända yxor 
av ifrågavarande typ är allt för litet för att kunna motsvara 
en självständig tidsperiod. De spetsnackiga yxor av ren typ, 
vilka förvaras i Lunds Universitets Historiska Museum och vilka 
samtliga måste anses vara funna i Skåne, uppgå emellertid till 
133 stycken och i denna summa äro icke medräknade 20 frag
mentariska sådana. Man bör emellertid ej glömma, att till 
dessa sammanlagt 153 spetsnackiga yxor av ren typ (111 sli-

i Yxorna påträffades med eggarna åt norr, i tre lag, ovanpå den även
ledes avbildade flata stenen, och bredvid denna låg det lilla halvmänformiga 
stenföremälet. 
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pade och 42 oslipade) kunna läggas 102 spetsnackiga yxor 
med påbörjade smalsidor (68 slipade och 34 oslipade, varav 
14 fragmentariska) samt 59 spetsnackiga yxor med tresidig ge
nomskärning, alla oslipade. Dessa 161 yxor utgöra övergångs
former mellan den rena, spetsnackiga typen och den tunnacki
ga, men samtliga äro otvivelaktigt äldre än våra stendösar. 
Till denna kategori räknas således ej oregelbundet slagna 
yxor av den typ, som Kråkeholmsfyndet, fig. 9, visar. 

Fig. 10. Slutet fynd från Borgeby. (Längsta yxan 35,4 cm.) 

Till första perioden måste alltså hänföras omkr. 314 yxor1, 
varav 34 äro fragmentariska. Mot detta antal svarar i samma 
museum från den följande perioden, döstiden, 142 döstidsyxor 
av tidig form med relativt spetsig nacke, samt 1,295 tunnac
kiga yxor av vanlig typ, alltså sammanlagt 1,437 stycken. Enär 
inga fragment av tunnackiga yxor äro medräknade blir pro
portionen mellan de båda periodernas yxor 280 spetsnackiga 

i Om man till dessa 314 lägger i Malmö och Helsingborgs museer samt 
i Statens Hist. Museum i Stockholm exponerade c. 150 spetsnackiga yxor, 
alla funna i Skåne, sä uppgår summan av första periodens yxor i detta land
skap till inemot 500, ett försvarligt antal, vilket likväl givetvis ej får anses 
innefatta alla skånska fynd av ifrågavarande art. 
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mot 1,437 tunnackiga. I stort sett kommer det således ungefär 
en spe tsnackigyxa på fem tunnackiga. Av det följande fram
går emellertid, att denna jämförelse ej alltför mycket utfaller till 
de tunnackiga yxornas favör. Man måste nämligen komma ihåg, 
att befolkningen efter allt att döma varit mera fåtalig under 
den spetsnackiga yxans tid än under de följande perioderna. 
Dessutom måste hänsyn tagas till den omständigheten, att dessa 
spetsnackiga yxor, de första prydliga och svårgjorda samt till 
följd därav synnerligen värdefulla flintvapnen, vilka jämförda med 
de äldre oslipade yxorna måste betraktas som verkliga dyr
barheter, i möjligaste grad sparats och skyddats vid använd
ningen samt till följd därav tillverkats i relativt mindre antal 
än de följande periodernas vapen. Vidare det hittills obeak
tade förhållandet, att man tvivelsutan i ganska vidsträckt grad 
ännu använde de äldre yxformerna, särskilt skivyxorna 
till arbetsredskap. Härmed skulle det faktum överensstämma, 
att, åtminstone i Danmark, under äldre stenåldern kärnyxorna, 
föregångarna till de spetsnackiga, voro långt mindre vanliga 
än skivyxorna1. 

Att skivyxan uppträder i sä stor myckenhet förklaras 
dels av ifrågavarande yxas stora användbarhet, beroende på 
dess raka skarpa egg, och dels därav, att den utgör det enk
last möjliga huggredskap, förfärdigat av en vanlig, stor flint
skärva, vars huvudsakliga bearbetning inskränker sig till den 
nödvändiga skaftningstillslagningen. 

Skivyxan är sälunda ett synnerligen effektivt redskap, som 
kan tillformas med de enklaste medel och på mycket kort tid, ana
logt med den äldre stenålderns ur ett flintspån förfärdigade, tvär
eggade pilspets, en pilspetsform, vilken, liksom säkerligen skiv
yxan, hållit sig långt in i yngre stenåldern. Härtill kommer, att 
man vid många förrättningar, t. ex. vid avhuggandet även tjock 
gren, styckandet av ett djur e. d. hade föga användning för en 
spetsnackig yxa på grund av dennas högkullriga form och 
cirkelrunda egg, som hade svårt att bita sig fast i träet, eller 

i Sophus Muller, Vor Oldtid. Kjbhvn 1897, s. 36. 



128 Otto Rydbeek. 

sönderdela muskler och senor; för ett sådant ändamål var den 
knivskarpa, rakeggade skivyxan vida bättre än den spetsnac
kiga vapenyxan. Man måste därför antaga — ett förhållande 
vartill vi längre fram skola återkomma — att den förra ej 
kunde utträngas som arbetsredskap förrän allra tidigast av dös-
tidens skarpa, rakeggade flintyxor. En verklig ersättning fick 
skivyxan först i den av metalltyper påverkade tunnbladiga yxan 
eller i den håleggade yxan, vars tillkomst och' existens endast 
kan förklaras därav, att man genom en dylik slipningsmetod 
hade möjlighet att åt ett i övrigt tungt och kraftigt vapen 
giva en synnerligen tunn och bitande, men genom sin kon
struktion likväl ganska hållfast egg1. 

Den omständigheten, att de spetsnackiga flintyxorna i mel
lersta Sverige äro mycket sällsynta i förhållande till de tunn-
nackiga, (från Östergötland äro dock åtminstone ett tjugutal 
kända- och från Vestergötland trettiosju, av vilka likväl några 
äro osäkra3) har med orätt ansetts utgöra skäl för, att den förra 
typen ej kan betraktas som representerande en tidsperiod för sig. 

i Att yxornas hålegg ursprungligen uppstått genom ensidig slipning 
av yxeggen är givet. Lättast och fortast måste den hava uppträtt hos sten
yxan med rund genomskärning. Man skulle vara böjd för att anse de ur 
dessa ensidigt slipade yxor uppkomna, hälslipade trindyxformerna ungefär sam
tidiga med eller obetydligt äldre än de längre fram beskrivna, hälslipade 
flintyxorna med spetsoval genomskärning. Dessa i sin ordning tyckas till
höra gånggriftstidens förra del i motsats till de vanliga håleggade flintyx
orna, som härröra frän senare delen av samma period. I och med dessa be
stämningar dateras även de "lärbensformadc" slipstenarna. Genom iaktta
gelser ä med hälslipning försedda yxor av flinta och framför allt av grönstcn 
finner man nämligen, att hå l s l ipn ingen av en yxa t i l lgå t t pä sä sätt, 
att en rad av refflor, utförda med dylika ' l ä r b e n s f o r m a d e ' slip
stenar, samm ans l ipa t s . S l ips tenarna ifråga to rde så ledes i regel 
vara att hänföra till gänggr i f t s t iden . 

2 Jmfr B. Nerman, Östergötlands stenålder, s. 16 (Ur Meddelanden 
från Östergötlands fornminnesförening 1911). Nerman medtager emellertid 
endast materialet frän Statens Historiska Museum, men anser detta vara "den 
fullständigt dominerande parten av östgötska stenåldersmaterialet". 

3 K. E. Sahlström, Om Västergötlands stenåldersbebyggelse, Sthlm 
1915, s. 36. 
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Även om det i Bohuslän endast påträffats en enda spets
nackig flintyxa1, medan däremot "den tunnackade och tjock
nackade yxans perioder äro över måttan talrikt representerade", 
så bevisar detta ingalunda, att den spetsnackiga yxans period 
icke existerat. Ty om den sistnämnda yxtypen uteslutande här
rörde frän döstiden, så förefaller det tvärtom ganska märkligt, 
att bland mängden av tunnackiga yxor i Bohuslän endast en 
enda av de enligt Stjernas åsikt samtidiga, spetsnackiga yxorna 
påträffats. Ifrågavarande faktum antyder i stället, att den spets
nackiga yxan inom flintkulturen representerar en period för 
sig, tidigare än döstiden, och att kolonister från denna tidiga 
period endast undantagsvis nått så långt upp som till Bohus
län. Det är visserligen sant, att slagna yxor av äldre typer 
ej äro ovanliga i dessa bygder, men Stjerna tyckes själv ej 
vara säker på, om dessa verkligen härröra från äldre stenål
dern ("af oslipade" spetsnackiga yxor påträffas "endast sådana 
som till storleken motsvara Ertebölletypens yxor och äfven 
blifvit funna å Ertebölleboplatser"). Men även om alla dessa 
yxor av äldre typ verkligen tillhöra äldre stenåldern, sä hind
rar detta icke, att yxorna från den yngre stenålderns äldsta pe
riod ej hunnit dit upp frän det avlägsna Danmark och Skåne. Ty 
om nybyggare från sistnämnda trakter under äldre stenåldern 
bildat kolonier i Bohuslän, så följer därav ingalunda, att dessa 
kolonier stått i ständig kontakt med kulturen i söder. Den lucka, 
som härigenom tyckes uppstå i fornsaksserierna, utfylles san
nolikt genom äldre flinttyper, vilka existerat längre i dessa 
trakter än söderut och genom grönstenskulturens tidiga red
skapsformer. 

Det finnes sålunda intet som helst hinder för, att dylika 
kolonier varit fullständigt isolerade från flintkulturens centrum 
under längre tid och att kontakten med detta centrum ej åter
vunnits förr än under den tunnackiga yxans period. Sahlströms 
undersökningar i Västergötland visa f. ö. tillfullo, att de 30 ä 

i Stjerna, anf. arb. s. 58. Jmfr dock härmed Ekholm, anf. arb. s. 74, 
not. 1. 



130 Otto Rydbeek. 

40 fynden av spetsnackiga yxor uteslutande äro gjorda i den 
äldsta bygden, medan de tunnackiga dessutom hava påträffats 
betydligt längre i öster. De spetsnackiga yxorna därstädes måste 
alltså i varje fall företräda en äldre period än de tunnackiga 
som helhet. 

Ett annat felslut föreligger ifråga om fynden från de i 
"Affaldsdynger" beskrivna kjökkenmöddingarna. Som bevis för, 
att någon den spetsnackiga yxans period icke existerat, anföres,1 

att i boplatserna vid Ertebölle, Havnö, Klintesö, Örum och 
bland de föga tillförlitliga fynden från Signalbacken vid Aal-
borg hava påträffats sammanlagt 29 yxor och yxfragment av 
flinta och sten från yngre stenåldern, men bland dessa fanns 
ingen enda av spetsnackig typ. Om vi antaga, att yxfragmen-
ten representera hela yxor, så skulle resultatet bliva, att på 
mindre än 29 yxor—alla dessa voro f. ö. ej av flinta — från 
yngre stenåldern funnes ingen enda spetsnackig. Men samme 
förf. har framhållit (s. 57), att danska Nationalmuseets samling 
av spetsnackiga flintyxor är till antalet betydligt mindre än 
hundradedelen av flintyxorna från andra perioder2. Då rela
tionen dem emellan icke ens är en till hundra, kan man knap
past begära, att någon spetsnackig yxa skulle påträffas bland 
ovannämnda antal av mindre än 29 yxor, ej heller får man därav 
draga den slutsatsen, att "detta utesluter för de norddanska bo
platsernas räkning tillvaron av en period med spetsovala yxor 
utan samtida fyrsidiga". Förutsättningarna för en dylik slut
sats äro emellertid ej heller riktiga, enär det, enligt Ekholm", 
verkligen finnes en spetsnackig yxa från Ertebölle. 

Av det relativt ringa antalet spetsnackiga yxor, som på
träffats, kan man med säkerhet endast sluta sig till, att dessa i 
förhållande till sina föregångare utmärkt väl gjorda redskap ej 
varit så vanliga under den tid de existerade som de olika 

1 Stjerna, anf. arb. s. 59 ff. 
2 En dylik jämförelse är ej tillfyllest. Det riktiga är atl taga reda pä 

relationen mellan första periodens yxor och andra periodens (döstiden). 

3 Anf. arb. s. 75 not 2. 
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yxtyperna under de yngre perioderna1. Däremot har man ej 
rättighet att fastslå, att den spetsnackiga yxans period haft 
mycket kort utsträckning i tiden, ty den betydande skillnad 
ifråga om typ och tillverkningssätt, som existerar mellan den 
spets- och den tunnackiga yxan, tyder på en lång utvecklings
period2 och denna måste, sedd i belysningen av fyndmateria
let från stendösarna, sammanfalla med tiden före uppträdandet 
av denna gravform. Därtill kommer, att man, såsom redan fram
hållits, även inom den rena spetsnackiga yxtypen kan påträffa en 
hel liten utvecklingsserie (jmfr fig. 3—5), vilken även denna 
förutsätter, att yngre stenålderns första period varit ganska lång. 

Vad de spetsnackiga yxornas ringa antal beträffar, är f. ö. 
den möjligheten icke utesluten, att de, analogt med de båt-
formiga yxorna, till större delen äro att finna i gravarna. 
Och om dessa "första periods"-gravar, liksom ofta gång
griftstidens enmansgravar, äro belägna på så stort djup, att 
de ej rubbas av plogen, utan vanligen upptäckas tillfälligtvis 
vid dikning eller grustäkt, så kan häri ligga en av orsakerna 
till, att de ej äro kända i större antal än nu är fallet3. Om 
man dessutom besinnar, att gånggriftstidens enmansgravar för 
ett par år sedan voro så gott som okända, medan man efter 
de senaste fynden kan påvisa, att de åtminstone i Skåne 
måste vara ganska vanliga — och då därjämte fynd av mark
gravar (två stycken) från döstiden bragts i dagen i närhe
ten av Rudkjöbing på Langeland4 — så torde man ej behöva 

i Man måste f. ö. taga med i räkningen att det för upphittaren är svå
rare att iakttaga de spetsnackiga yxorna pä grund av deras enklare yttre än 
de yngre periodernas yxor med deras sorgfälliga utförande och fyrsidiga form. 

2 Detta under den givna och riktiga förutsättningen, att utvecklingen 
ägt rum inom landet. Men även om någon skulle framkasta, att den tunn-
nackiga yxan importerats hit, står det likväl klart, att den spetsnackiga måste 
representera en period för sig, liksom de samtidiga grönstensyxorna norrut. 

3 Enmansgravarna röjas dock stundom av det täckande stenröset, vilket 
emellanåt tangerar ploggängen. Något dylikt finnes måhända ej över de ti
digare markgravarna. 

4 Detta fynd kommer att publiceras av amanuensen F. Hansen i Forn
vännen innevarande är. 



132 



Nägra iakttagelser beträffande vissa yxtyper frän stenåldern. 133 

misströsta om, att även gravar med spetsnackiga yxor skola 
påträffas, så att serien av markgravar frän yngre stenåldern 
blir fullständig. 

Ett annat huvudskäl mot antagandet av den spetsnackiga 
yxans period skulle vara, att denna redskapstyp ej påträffats 
i självständiga boplatser. Härtill kan genmälas att självstän
diga boplatser från dös- och även från hällkisttid, trots mäng
den av yxor från dessa perioder, äro sällsynta. Man har emel
lertid all anledning att hoppas, att såväl dessa perioder som 
den spetsnackiga yxans snart nog skola bliva bättre represen
terade även ifråga om boplatsfynd1. 

Gentemot det anmärkta förhållandet, att från denna första 
period av yngre stenåldern icke existerat ett enda "slutet fynd 
af någon art"2, kan framhållas, att Lunds Universitets Histo
riska Museum numera äger flera dylika. Dessa utgöras av: 
1) två typiska, oslipade spetsnackiga yxor från Hammelens 
gård, Bara hd (fig. 11, inv. nr. 17611); 2) tvenne knappast fullt 
färdiga, oslipade yxor av, såvitt man kan se, samma typ från 
Stora Råby, Torna hd (fig. 12, inv. nr. 12728); 3) en slipsten 
och en slipad, vacker, spetsnackig yxa från Lilla Svedala bo-

1 Förutsättningen för verkliga boplatsavlagringar är naturligtvis, att ett 
eller flera hushåll under längre tid vistats på samma ställe. De ä strand
vallarna hopade avlagringarna frän äldre stenåldern visa sålunda, att den då
tida befolkningen haft sina bostäder invid vattnet, varifrån den till väsent
lig del hämtade sin föda. Då denna befolkning övergav sitt ursprungliga 
näringsfång och i stället koncentrerade sig på jakten, så torde härav hava 
följt, att man lämnat "byarna" och familjevis dragit ut pä jakt, ett yrke som 
knappast uppmuntrade till större sammanslutningar, enär villebrädet dä kunde 
skrämmas bort. Först det överhandtagande åkerbruket med de fasta bo
platserna, varom uppträdandet av de stora stengravarna även bära vittne, 
förde äter folket tillsamman. Denna boplatskultur tyckes emellertid hava 
haft sin egentliga blomstringstid först under gänggriftstiden. Man måste 
f. ö. vid skärskådandet av de olika periodernas boplatser taga med i be
traktande, att de från äldre stenåldern härrörande kulturlagren å strandvallar 
och stränder med mager grusig jordmån varit betydligt mindre utsatta för 
skadegörelse genom odling o. d. än den bördiga jorden längre in i landet, 
dit åkerbruksfolket förlagt sina boplatser. 

2 Stjerna, anf. arb. s. 61. 
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ställe, Oxie hd (fig 14, inv. nr. 18075) samt 4) tvenne med 
börjande smalsidor försedda, slipade yxor från Borgeby, Torna 
hd (fig. 13, inv. nr. 15923), vilka emellertid torde stå på grän
sen till döstiden. Huruvida det slutna fyndet fig. 15, inv. nr. 
16951, bestående av sju i Limhamn påträffade yxämnen, även 
tillhör "första perioden" är svårt att med bestämdhet avgöra. 
De likna emellertid närmast förarbeten till spetsnackiga yxor. 

Den ovan skildrade, spetsnackiga yxan har säkerligen ej 
använts längre än till döstidens början, i varje fall påträffas 
inga dylika som gravgods i dösarna1. Otvivelaktigt härröra, 

Fig. 15. Slutet fynd frän Limhamn. (Längsta yxämnet 20 cm.) 

såsom redan framhållits, även de äldre och flesta övergångs
formerna mellan den spets- och tunnackiga yxan frän tiden 
före megalitgravarnas uppträdande. Att parallellisera den i 
egentlig mening spetsnackiga flintyxan med den relativt tunna, 
i regel hälslipade, rakeggade yxa (eller mejsel) med spetsoval 
genomskärning, vilken påträffats i slutna fynd från gånggrifts
tidens förra del, är däremot felaktigt2. Den enda egentliga 
likheten dem emellan är, att smalsidor saknas. De utgöra, såsom 
vi skola finna, tvenne fullständigt olikartade typer. 

Ej heller är den åsikten riktig, att man blott kan "ha 
omhuggit tunnackade yxor till sådana med spetsovalt tvär
snitt i en tid, då dessa senare tillhörde en livskraftig typ". 

1 Jmfr Sophus Muller, anf. arb. s. 48. 
2 Stjerna, anf. arb. s. 51. 
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Att draga en dylik slutsats av det förhållandet, att skadade 
tunnackiga yxor omhuggits så, att de erhållit en mer eller 
mindre spetsoval genomskärning, är mycket förhastat. Detta 
framgår särskilt därav, att liknande omhuggningar företagits 
(jmfr fig. 17—22) ej blott med tunnackiga yxor (fig. 17—18, 
inv. nr. 8230 och 14376), utan även med tjocknackiga sådana 
från gånggriftstidens början (fig. 19, inv. nr 17574) samt med 
hälslipade från dess senare del (fig. 21, inv. nr. 19013 h) och 
slutligen även med tunnbladiga yxor (fig. 20, inv. nr 16475) 
och yxor med utsvängd egg från både gånggrifts- och häll-
kisttid (fig. 22, inv. nr 6434). Liksom i Danmark (jmfr av
bildning i Stjernas ofta anf. arb. s. 56) finnas dessutom även 
i Skåne exempel på helt nyslagna yxor med spetsoval genom
skärning, vilkas eggparti är utsvängt (fig. 23, inv. nr 17360) 
alldeles som å metallyxor av tidig typ. 

Den omständigheten, att söndriga yxor från yngre sten
ålderns samtliga perioder omslagits, så att de fått spetsoval 
genomskärning, kan givetvis icke bevisa, att den spetsnackiga 
yxan levat kvar under alla dessa perioder. Den visar endast, 
att man vid tillfällig omslagning av skadade yxor tillgripit 
det enklaste sättet att ånyo giva dem den för skattning mest 
lämpliga formen. Detta önskemål tillgodosågs bäst, då yxan 
fick spetsoval genomskärning. 

Att den spetsovala genomskärningen varit särskilt lämp
lig, då det gällde att med primitiva medel skaffa en yxa, fram
går därav, att denna form så småningom framkonstruerats 
under äldre stenåldern. Kärnyxans oregelbundet rundade ge
nomskärning har sålunda utvecklats till en i stort sett spets
oval, och en liknande förändring ha även en mängd skivyxor 
undergått. Det är nämligen ganska vanligt, att kanttillhugg-
ningen å dylika skett ej blott från skivans övre buktiga sida, 
utan även från den plana undersidan (fig. 16, inv. nr. 17069). 

Det visar sig sålunda, att yxor med spetsoval ge
nomskärning förekomma såväl under äldre stenåldern 
som under den yngre och i vissa fall under dennas 

Fornvännen 1916. 10 
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samtliga perioder. Men den spetsnackiga flintyxan i 
egentl ig mening, vilken utgör en prydlig och ända
målsenlig utveckling av den äldre s tenålderns kärn-
yxa, t i l lhör endast yngre s tenålderns början och ut
gör det speciella vapnet under denna tid1, medan 
til lfälligt om- eller nyslagna yxor med l iknande 
genomskärn ing existera hela s tenå ldern igenom och 
i regel uppkommit genom t i l lverkarnas önskan att så 

Fig. 16—23. Yxor med i huvudsak spetsoval genomskärning. 
Fig. 16. Skivyxa från soldattorpet vid Limhamn; fig. 17—22 oinslagna yxor; 
fig. 17 spets- eller tunnackig, fig. 18 tunnackig, fig. 19 tjocknackig, fig. 20 

tunnbladig, fig. 21 hålslipad, fig. 22 med utsvängd egg; fig. 23 yxa med 
utsvängd egg. (Längsta yxan 12 cm.) 

hastigt som möjligt erhålla ett provisoriskt redskap, 
som för ögonbl icket kunde användas, men vilket ej 
hade bestående värde. 

Jämte ovannämnda provisoriska yxor med spetsoval ge
nomskärning men i övrigt växlande habitus förekomma även, 

i Den spetsnackiga flintyxan motsvaras pä det skandinaviska grön-
stensomrädet av vissa former av trindyxan, vilka markera en liknande, läng 
övergångsperiod mellan äldre stenåldern och döstiden. 
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såsom redan framhållits, en eller, om man så vill, två yxtyper 
med liknande genomskärning, men mera sorgfälligt utförda. 
Det är relativt tunna yxor med ganska spetsig nacke och med 
största bredden förlagd helt nära den nästan raka eggen (fig. 
24—29). De äro antingen räteggade och då, som det före
faller, i regel oslipade eller också håleggade, varvid eggen 
och ofta hela yxan är slipad. I senare fallet och stundom 
även i förra är ena sidan vanligen mera plan än den hålsli-

Fig. 24—26. Yxor frän gänggriftstiden med spetsoval genomskärning. 
(Längsta yxan 25,5 cm.) 

pade, på vilken ofta bildas en mer eller mindre markerad ås 
eller rygg i mitten (jfr fig. 25—26). Mellan denna yxtyp och 
gånggriftstidens vanliga, håleggade yxa med tjock nacke finnas 
mellanformer med romboidisk genomskärning (fig. 27), men 
det är ovisst, om något typologiskt sammanhang existerar dem 
emellan. Det torde emellertid få anses bevisat, att den hål-
slipade yxan med spetsoval genomskärning är den äldsta av 
dessa, enär den påträffats i åtskilliga slutna fynd tillsamman 
med tjocknackiga yxor av tidig typ samt enstaka tunnbladiga 
sådana, men icke med redskapsformer, som endast äro karak-
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täristiska för gånggriftstidens senare del, dit de typiska hål
eggade yxorna, som förekomma i enmansgravar, böra hänföras. 

De ovannämnda räteggade yxorna med spetsoval genom
skärning och triangulär form hava efter ett fynd från Viervitz 
på Riigen, där två exemplar påträffats, givits namnet Viervitz-
yxor. Åberg, som omnämnt detta jämte flera andra fynd1, har 
påpekat, att de härröra från den tjocknackiga yxans tid, enär 
slutna fynd existera, vilka innehålla dessa båda yxtyper. Samma 

datering för dylika yxor (med eller 
utan hålslipning) har Stjerna tidi
gare antagit i anslutning till åtskil-

( l i g a slutna fynd från Danmark'-. 
I Åberg uppräknar ännu ett par an-

^--••' • X dra fynd, huvudsakligen från Rii
gen, och tillägger, "i Skandinavien 

Éåu\ \ synes typen saknas". Så är emel-
m lertid icke förhållandet. 

I m I den Nilssonska samlingen i 
Lunds Universitets Historiska Mu-

,' 4 seum finnas sedan gammalt tvänne 
stora vackra exemplar av dessa 
triangulära yxor med spetsoval ge
nomskärning och rak egg. Det 
ena, inv. nr. 5363 (fig. 24) saknar 
fyndort, men är otvivelaktigt funnet 

i Skåne; på det andra, inv. nr. 4082 (fig. 25) står skrivet: "Af 
kapten Retzius" och därunder med större stil "Torsebro" (O. 
Göinge eller Villands härad). Båda äro oslipade, men eggen 
å 4082 erinrar något om hålegg eller om skivyxans egg. I år 
har museet lyckats förvärva ytterligare tvänne yxor av liknande 
typ, fastän av betydligt blygsammare dimensioner (inv. nr. 
19137 a—b). Dessa båda yxor (fig. 28—29), vilka hittats i 

Fig. 27—29. Yxor frän gänggrifts
tiden med spetsoval (eller romboi-

disk, fig. 27) genomskärning. 
(Längsta yxan 16,5 cm.) 

i Åberg, Studier öfver den yngre stenåldern i Norden och Västeuropa, 
Norrköping 1912, s. 24 ff. 

2 Anf. arb. s. 51 ff. 
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Dösjöbro, Harjagers hd, äro varandra lika såväl till form som 
färg, och av den f. ö. trovärdige säljarens uppgifter förefaller 
det sannolikt, att de tillhöra ett slutet fynd. Ett femte, vackert 
exemplar av samma yxtyp finnes i Malmö museum1. 

Fig. 30—33. Fig. 30 yxa med spetsoval genomskärning, fig. 31—33 tunna 
skivyxor frän yngre stenåldern (Längsta yxan 13,8 cm.) 

Jämte ovannämnda fem (Malmö-exemplaret inberäknat) 
yxor, vilka äro goda representanter för gånggriftstidens tunna, 
triangulära yxa med spetsoval genomskärning, finnas åtskilliga 
andra skånska yxor, som erinra om de förra, men vilkas form 
är mindre typisk och i viss mån beroende på den tillfälliga 
beskaffenheten av det flintstycke, ur vilket de slagits2. Så 

1 Yxan ifråga (inv. nr. 4237) saknar fyndort, men är med all säkerhet 
funnen i Skåne och påminner såväl till form som färg livligt om den största 
i Lundasamlingcn befintliga (inv. nr. 5363), men är något kortare, möjligen 
beroende därpå, att eggen omslagils. 

2 Dylika exemplar förekomma ej blott i Universitetsmuseet, utan även i 
Statens Historiska Museums Skånesamling och i Kult. Museet i Lund. 
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t. ex. ha dylika yxor tillformats ur tunna flintskivor, på vilka 
rester av den ursprungliga kalkkrustan delvis ännu sitter kvar. 
Flintstyckets ringa tjocklek har här varit den egentliga orsaken 
till, att redskapet fått spetsoval genomskärning (fig. 30, inv. nr. 
16250). Dessa yxors likhet med den ovan beskrivna typen 
gör, att man skulle vara böjd för att datera dem till gäng
griftstiden. Dock är det omöjligt att med full säkerhet hän
visa dem till någon bestämd period. 

Av större intresse äro tvenne yxor, som påträffats i när
heten av flintgruvorna i V. Sallerup och Tullstorp. Med lika 
stor rätt, som man tillägger dem epitetet yxor med spetsoval 
genomskärning, kan man även kalla dem skivyxor. De äro 
nämligen tillslagna ur flintskivor, och undersidan har ännu 
delvis kvar sin ursprungliga plana slagyta. Den ena av dessa 
yxor, påträffad å V. Sallerup nr. 5, har förfärdigats ur en så 
tunn skiva — man kan å båda sidorna iakttaga delar av de 
ursprungliga plana slagytorna — att den spetsovala genom
skärningen nästan blivit en följd därav (fig. 32, inv. nr. 19225). 
Den andra yxan, som hittats i Tullstorp på ett intill den förra 
gården i nordost gränsande område, vilket tillhör Kritbruks-
bolaget i Malmö, är betydligt omsorgsfullare utarbetad och 
företer endast på ena sidan rester av den ursprungliga flint-
skivans släta yta (fig. 31, inv. nr. 19225). I båda fallen utgör 
den metod, som följts vid yxornas utförande, en blandning 
av den teknik, som tillämpades vid förfärdigandet av skivyxan 
och vid tillslagningen av yxan med spetsoval genomskärning. 

I och för dateringen av de båda sistnämnda yxorna för
tjänar omnämnas, att bland den mängd fornsaker från ifråga
varande område, vilka skänkts till museet av arrendatorn å V. 
Sallerup nr. 5, I. P. Andersson, förekommer endast ett red
skap från yngre stenåldern (en halv döstidsyxa), som kan da
teras tidigare än gänggriftstiden. Den sistnämnda perioden, 
är däremot ganska väl representerad (även en krukskärva från 
denna tid har påträffats), och dessutom finnas en mängd red
skap av obestämd typ och jämte dessa ganska många skivyxor 
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samt ett par runt om slagna yxor. Dessa skivyxor och kärn
yxor liknande redskap borde på grund av sin allmänna typ 
hänföras till äldre stenåldern. Det måste emellertid anmärkas, 
att ingen av de s. k. kärnyxorna är av den beskaffenheten, 
att den med säkerhet kunnat dateras till nämnda tidsskede. 
Därtill är deras form alltför tillfällig. Om man granskar de 
många skivyxorna frän samma område, måste man ävenledes 

Fig. 34—39. Sex skivyxor med slipytor. (Längsta yxan 11 cm.) 

erkänna, att ett flertal av dessa likna provisoriska eggredskap, 
som i hast tillslagits ur en flintskiva (fig. 40—43). Om man 
härmed jämför den omständigheten, att de båda förutnämnda, 
från yngre stenåldern härrörande, triangulära, rakeggade yxorna 
med spetsoval genomskärning, vilka påträffats å eller invid 
nämnda gård, förfärdigats av plana flintskärvor liksom skiv
yxorna, så uppstår lätt den tanken, att åtminstone en del av 
skivyxorna ävenledes härstamma från yngre stenåldern. 

En liknande misstanke har Almgren1 framkastat beträffande 
1 Några svensk-finska sinnMåwsrirohXvm (Ant. tidskrift f. Sv.,20)s. 14not.2. 
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vissa skiv- och kärnyxor från Reventlowska fynden vid Ring
sjön, vilka enligt grevarna Reventlows bestämda utsago anträf
fades fullständigt blandade med slipade yxor. Stjerna tyckes 
hava antytt en likartad uppfattning angående andra dylika fynd1. 

Hans åsikt, att den i en samling 
på Krapperup befintliga, av en sli
pad (sannolikt döstids-)yxa förfärdi
gade skivyxan2 skulle utgöra bevi
set för, att Erteböllekulturen efter-
trätts av döstidskulturen, är emel
lertid förhastad. Fallet förklaras be
tydligt enklare genom antagandet, 
att skivyxan ännu levat kvar som 
arbetsredskap under döstiden. 

Ytterligare bevis för denna redan 
i början av uppsatsen på helt andra 
grunder anförda hypotes lämnar den 
omständigheten, att det i Lunds 
Universitets Historiska Museum fin
nes flera yxor av skivyxtyp (fig. 
34—39), vilka förete spår av 
sl ipning. Den ena av dessa (fig. 
34, inv. nr. 18059, fyndort Lilla Ahl-

fk \ stad, Skytts hd) är tydligtvis för-
M A , färdigad av en slipad yxa. Den om-

\Å ständigheten, att undre sidan (plan
sidan), fastän tillkommen genom ett 
enda slag, ej är fullständigt plan 

gruvorna. (Längsta yxan 10,5 cm.) u t a n n å g o t skrovlig och ojämn, be
ror endast därpå, att flintan just på detta ställe är grå och amorf 
och till följd därav mindre lämpad för klyvning. Om yxan nr. 
2 (fig. 35, inv. nr. 18926, fyndort Lilla Nellevad, Vemmen
högs hd) tillverkats av en slipad yxa eller efter tillslagningen 

i Stjerna, anf. arb. s. 76. 
2 Ibid. s. 51. 

Fig. 40—43. "Skifyxor" 
frän närheten av flint-
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undergått en begynnande slipning, är ovisst. 1 varje fall bör red
skapet hänföras till den slipade flintans tid. Så är även fallet 
med yxan nr. 3 (fig. 36, inv. nr. 17600, fyndort Limhamn 
Oxie hd), vilken efter färdigblivandet delvis slipats på plan
sidan och den på samma sätt behandlade yxan nr. 4 (fig. 37, 
inv. nr. 14,096 från Göddelöf, Torna hd). Ytterligare tvenne 
skivyxor av mera obestämd typ äro försedda med tydliga 
slipytor, nämligen fig. 38 (inv. nr. 18557 a, från Dösjöbro, 
Harjagers hd) samt fig. 39 (inv. nr. 18656, från Ö. Grefvie, 
Skytts hd). Slutligen finnes i Kulturhistoriska Museet i Lund 

Fig. 44. Skivyxa med slipade sidokanter. (Längd 12,5 cm.) 

ett av de vackraste exemplen på en skivyxa med slipytor (fig. 
44, inv. nr. 14511, fyndort Torna hd). Yxan, som är relativt 
stor och ganska tunn samt väl tillslagen, är slipad endast på 
de båda sidokanterna, i tydlig avsikt att härigenom underlätta 
skaftningsproceduren. Också har slipningen endast sträckt sig 
så långt, att de vassa kantspetsarna nätt och jämnt avlägsnats. 

Det finnes sälunda icke mindre än sex eller, om man så 
vill, åtta exempel på med slipytor försedda flintyxor av skivyxtyp, 
en märklig omständighet ej endast i fråga om den eller de yxor, 
som tillslagits ur slipade redskap — det måste nämligen vara 
mycket svårt att tillverka skivyxor av det till omfång och form 
begränsade material, som en färdigslipad yxa erbjuder — utan 
även beträffande de övriga, enär det tydligen berott på en ren 
tillfällighet, att dessa skivyxor blevo tillslipade, då till nämnda 
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redskaps karaktär just hör den genom tillslagning uppkomna, 
vassa eggen. I anslutning till vad i uppsa t sens början 
framhållits om omöjl igheten av, att man under yngre 
s tenålderns början utes lutande skulle använt sig av 
den spetsnackiga yxan som huggredskap, måste där
för tagas för givet, att, jämte omslagna yxor och oty
piska huggredskap av rent ti l lfällig art, den såsom 
arbetsyxa synnerl igen prakt iska skivyxan fortfarande 
fått göra tjänst samtidigt med den spetsnackiga. Det 
vore f. ö. synnerligen egendomligt, om man under den yngre, 
kulturellt mera framskridna period, som den spetsnackiga 
yxan måste anses representera, skulle varit hänvisad endast 
till sistnämnda i vissa fall synnerligen opraktiska yxtyp, då 
man redan under äldre stenåldern hade tillgång till två olika 
typer, kärnyxan och skivyxan. 

I sådana boplatsfynd, som ligga fjärran från flintkulturens 
centra i Norden, borde skivyxorna noggrant undersökas och 
jämföras med säkra typer från äldre stenåldern. Ty i dylika 
fall måste man, såsom redan förut påpekats, tänka sig möj
ligheten av, att den gamla redskapstypen levat kvar ej blott 
på grund av sina praktiska egenskaper utan även därför, att 
man ej överallt hade kännedom om de redskap, som voro 
gängse i flintkulturens centrala delar. 

Till relikter från en gången tid torde även en del mer 
eller mindre tunna, omsorgsfullt arbetade skivyxor från olika 
trakter av Skåne böra räknas. Sådana förekomma t. ex. å 
några utplöjda boplatser i Fru Ahlstad, Lilla Ahlstad och 
Minnesberg, alla i Skytts härad, alltså från samma trakt, där 
den av en slipad yxa förfärdigade skivyxan påträffats. Som 
prov pä dylika avbildas här fig. 33 (inv. nr 18057) funnen 
vid Minnesberg. 

Till yngre stenåldern torde, såsom redan framhållits, även 
åtskilliga yxor av ålderdomlig form (fig. 40—43, inv. nr. 19225) 
från grannskapet av flintgruvorna i S. Sallerup höra, och det 
förefaller ganska sannolikt, att flera av dessa yxor ej äro 
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äldre än gänggriftstiden. Att ingående bevisa detta erbjuder 
emellertid åtskilliga svårigheter, men till belysning av frågan 
skall följande påpekas. 

Vid anläggning av schakt i kritan (jmfr Holsts1 och 
Schnittgers2 undersökningar) användes hackor av hjorthorn, 
av vilka ganska många bevarats. Hornets stam tjänade som 
handtag, och med taggarna högg man in i det ler- och krit-
lager, som skulle genombrytas, innan minören kunde komma 
ned till flintan. För att dessa hackors effektivitet skulle ökas, 
blevo de stundom skodda med en flintegg3, som anbragtes i 
den urhålkade ändan av en horntagg. Det var således samma 
skaftningsmetod, som användes under äldre stenåldern, och 
därför var det helt naturligt, om man till egg i dessa redskap 
fortfarande begagnade sig av skivyxan, den redskapsform, som 
kunde förfärdigas pä kortast möjliga tid, av vilket flintstycke 
som helst, och som erbjöd en bred, skarp och tvär egg, och 
var synnerligen lätt att fastsätta i sitt skaft, antingen detta var 
av horn eller trä. 

Men, kan man invända, härröra icke alla de från flint-
gruvorna bevarade hornen, inklusive skivyxorna, från äldre 
stenåldern? Är det icke sannolikt, att man sedermera begag
nade sig av på vanligt sätt skaftade yxor från yngre sten
åldern? Svaret härpå måste bli nekande. Såväl de spets
nackiga som de tunn- och tjocknackiga samt håleggade yxorna 
äro olämpliga att använda vid schaktning i krita. Dessa yxor 
bita sig endast fast i den sega, elastiska massan, vars konsi
stens nästan erinrar om kitt. Det bästa redskapet var tvivels-
ulan pikhackan av horn, antingen utan flintegg eller skodd 

1 N. O. Holst, Flintgrufvor och flintgräfvare i Tullstorpstrakten 
(Ymer 1906, s. 139 ff.). Jmfr dens., Om skrifkritan i Tullstorpstrakten, 
Sveriges Geol. Undersökning Ser. C nr 194, Sthlm 1903 s. 54. 

2 B. Sehnittger, Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid Kvarn
by och S. Sallerup i Skåne (Antikvarisk Tidskrift f. Sverige 19). 

3 Jmfr Vinges utlåtande angående ett av de horn Holst förvärvat, 
Ymer 1906 s. 147, avbildat s. 148. 
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med ett flintstycke, t. ex. en som tväryxa anbragt skivyxa eller 
en som mejsel använd, spetsig kärnyxa. Det är f. ö. föga 
tänkbart, att man i allmänhet begagnade de dyrbara och svår-
gjorda yxorna från yngre stenålderns äldre perioder som van
liga arbetsyxor. Det gällde vid flintgruvorna ej endast att 
sänka ned schakten i kritan till 1 ä 2 m:s djup. Dessförinnan 
måste man tränga igenom den ovanför liggande 1—3 m. mäktiga 
moränen. Ett enda slag mot en sten och den dyrbara, om
sorgsfullt utförda vapenyxan var splittrad. 

En senare fråga är, om flintgruvorna i Kvarnby verkligen 
härröra från äldre stenåldern eller om de anlagts först längre 
fram i tiden. Det förefaller onekligen mest sannolikt, att de 
på allvar utnyttjats först under yngre stenåldern — vilket även 
framhållits av Sehnittger — bl. a. därför, att man först då be
hövde stora flintstycken till de nya ansenliga yxorna, medan 
flintan på markens yta borde varit tillräcklig för den äldre 
stenålderns betydligt mindre redskap1. Att skivyxorna ej skulle 
ha något med gruvorna att göra utan samtliga tillhöra en 
tidigare boplatskultur är ej troligt, helst som Sehnittger på
träffat skivyxor i två olika gruvhål2. Att tyda dessa som före
mål frän äldre stenåldern, vilka följt med fyllningen, då schak
ten igenfylldes, torde vara mindre riktigt. Den omständigheten 
åter, att inga välarbetade yxor från yngre stenåldern anträffats 
i gruvorna, är ganska lätt att förklara, då sådana icke behövts 
vid arbetet. 

Naturligtvis är det möjligt, att flintredskap av tidig typ 
vid Kvarnby verkligen härröra från äldre stenåldern, men, i 
anslutning till vad i det föregående framkommit, förefaller det 
likväl troligt, att åtminstone en del av dessa redskap tillverkats 
först under den slipade flintans tid. 

1 Såväl kärnyxor som spetsnackiga yxor förete synnerligen ofta rester 
av kalkkrusta pä ena eller båda sidorna, vilket visar, att de förfärdigats ur 
mindre flintstycken. 

2 Sehnittger, anf. arb. s. 8—9. Den därstädes avbildade skivyxan tyc
kes f. ö. hava en föga typisk form. 


