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Den spetsnackiga yxan av flinta 
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Hernek, R. 1989. Den spetsnackiga yxan av flinta. (The point-bulled llint-axe.) 
Fornvännen 83. Stockholm. 

Through the years the poinl-butled flint-axe has been the subject ol much discus
sion regarding dating and origin. This study is based primarily on lhe Scanian 
material, which is also compared with lhe Danish linds. 

The increasing number of finds in recent years indicates that the axe has a di
rect connection wilh the first appearance of the Funnel Beaker-culture and is pri
marily to be connected wilh lhe ()\ie group. The distribution ol the poinl-butled 
axe also shows the increasing exploitation of the province which took place during 
the F,arly Neolithie period. The reason why this type of axe is more common in 
Scania than in Denmark is probably a delay in production in Scania. 

Robert Hernek, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet, Krafts torg 1, S-22350 Lund, 
Sweden. 

Den spetsnackiga yxan av flinta är en artefakt 
som under åren varit föremål för mycket skif
tande åsikter beträffande ursprung och kultur-
lillhörighet. Detta är emellertid inte förvånan
de då yxan först förhållandevis sent påträffades 
i ett sammanhang där den med säkerhet kunde 
dateras. 

I början av 1930-talet, i samband med upp
täckten av boplatsen Oxie 7 i SV Skåne, fram
kom den spetsnackiga yxan under sådana om
ständigheter att man med ganska stor säkerhet 
kunde bestämma dess arkeologiska miljö. Dis
kussioner om boplatsens datering har förekom
mit men materialet har i alla fall entydigt visat 
en tidigneolitisk prägel. Under senare år har 
yxtypen påträffats i flera daterbara samman
hang och ingen lär väl idag bestrida dess före
komst under tidigneolitikum. 

En mer inträngande studie av den spetsnac
kiga yxan har gjorts av P. O. Nielsen i samband 
med hans arbete om den tidiga trattbägarkultu
rens flintyxor i Danmark (1977). Målsättning
en med detta arbetet har varit att studera de 
spetsnackiga yxorna i Skåne och att jämföra 
dessa med det danska materialet. Vidare har ett 
försök gjorts att närmare datera den spetsnac
kiga yxan och föra in denna i den nyare krono
logiska indelningen av tidigneolitikum (Mad
sen & Petersen 1983). Likaså har spridningsbil-
den för den spetsnackiga yxan i Skåne under
sökts i syfte att bestämma ursprung och ev. in

novationscentra i Skåne. Slutligen har ett för
sök gjorts att beskriva en tänkbar utveckling för 
den spetsnackiga yxan i hela Sydskandinavien. 
I detta sammanhang ges en möjlig förklaring 
varför den spetsnackiga yxan till antalet domi
nerar i Skåne. 

Innan resultaten redovisas skall dock sägas 
några ord om den spetsnackiga yxans typologi. 
Redan S. Miillergjordeentypologi.sk indelning 
av den spetsnackiga yxan i tre typer som base
rades på tvärsnittets form. Med utgångspunkt 
från denna indelning har sedan Nielsen gjort en 
närmare beskrivning och en klarare definition 
av typerna (Nielsen 1977 s. 65 f) . Dessa typde-
linitioner har också fått gälla vid materialbear
betningen lör detta arbete. 

Mycket förenklat kan man säga att typ I, den 
tidiga typen, har ett spetsovalt tvärsnitt och den 
är följaktligen tvåsidig. Slipningen begränsas 
ofta enbart till själva eggpartiet. Olika forskare 
har ibland menat att den oslipade varianten av 
denna typ skulle vara äldre än den slipade (fig. 
1). Den yngsta yxan, typ III, karaktäriseras av 
ett 4-sidigt tvärsnitt och skiljer sig från de tunn-
nackiga yxorna genom att dess nackbredd 2,0 
(in från nackens spets understiger 4,0 cm (lig. 
2). Typ II slutligen, kan ses som en mellanform 
mellan typ I och III. Den utmärks av att tvär
snittet är tresidigt, rundovalt eller oregelbundet 
rektangulärt. Vidare är ofta ena smalsidan rak 
medan den andra är konvex. Denna assymme-
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Fig. 1. Spetsnackig yxa, typ I. — Point-butted axe, Fig. 2. Spetsnackig yxa, typ III — Poim-butied axe, 
lype I. lype III. 

Fig, 3. Spetsnackig yxa, typ II. — Point-butted axe, 
type II. 

tri i längdriktningen förstärks ofta då själva eg
gen vanligen är snett slipad (fig. 3). 

För en närmare datering av den spetsnackiga 
yxan har en sammanställning gjorts av samtli
ga kända boplatsfynd i Skandinavien (tab. 1). 
Resultatet ger vid handen att yxan kan daleras 

lill tidigncolitikums första läs, den mellan 3200 
och 2800/2700 f. Kr. (Madsen & Petersen 1983). 
I Danmark verkar den genomgående bunden 
till Oxiegruppt-n medan den i Skåne förutom 
till Oxicgruppcn också kan bindas till Svens-
torpsgruppen (Larsson 1984 s. 162). Om den 
spetsnackiga yxan användes inom den i Dan
mark parallella Svaleklintgruppen är mera osä
kert. Hittills kan ingen yxa med säkerhet bin
das till en boplats från denna grupp. 

För den relativa kronologin har också cn 
sammanställning gjorts av de depåfynd där 
spetsnackiga yxor ingår. De fyndkombinatio
ner som finns styrker i stort sett den bild man 
får utifrån boplatsfynden. Typ I finns bara 
kombinerad med typ II. Typ III kombineras i 
tre depåfynd med tunnackiga yxor. Det verkat 
också klart att även typ II tillverkats samtidigt 
med den tunnackiga yxan. Dessa finns kombi
nerade i ett depåfynd. 

O m man summerar dateringen så tycks det 
som om typ I bara finns i Oxiegruppt-n. Till 
denna grupp hör även typ II och III och möjli
gen också den tunnackiga yxan. Till Svens-
torpsgruppen hör typ II och III och nu säkert 
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Fig. 4. Spridningen av osli
pade yxor av typ I. — Di
stribution of unpolished 
axes, type 1 

den tunnackiga yxan som är på väg att helt er
sätta den spetsnackiga yxan. Någon klar gräns 
kan man däremot inte dra mellan Oxiegruppt-n 
och Svenstorpsgruppen. C 14-dateringar lik
som det arkeologiska materialet pekar på en 
viss samtidighet mellan grupperna (Larsson 
1984 s. 167). 

För materialbearbetningcn har 682 skånska 
spetsnackiga yxor typbestämts. Yxorna förde
lar sig på de tre typerna enligt tabell 1. Av de 
682 yxorna har sedan 322 stycken mätts upp 
mera noggrant varvid nio olika mått har tagils. 
Jämförelsen med de danska yxorna visar på 
nägra viktiga skillnader. Framförallt gäller det
ta typernas inbördes förhållande. För Skånes 
vidkommande är 23% av yxorna av typ I. Typ 
II och III svarar för 3 9 % resp. 3 8 % . Enligt 
Nielsen så finns det i Danmark ca 100 yxor 
(36%) av typ I med säker fyndort, ca 50 yxor 
(18%) av typ II och ca 130 yxor (36%) av typ III 
(1977 s. 69). Skillnaden är påtaglig, i Danmark 
dominerar den tvåsidiga och den 4-sidiga i an

tal medan det finns ganska få yxor av typ II. I 
Skåne är istället den tvåsidiga yxan minst till 
antalet medan "övergångsformen", typ II, i 
absoluta tal faktiskt syns rymma flest yxor. En 
andra avgörande skillnad gäller yxornas längd. 
Genomsnittslängden visar att de danska yxor
na, för alla tre typerna, är ca 3 cm längre än de 
skånska. De danska yxorna visar också genom
snittligt en något större tjocklek. Vad gäller 
eggens konvexitet så kan man se en tendens till 
något rakare hos de danska yxorna jämfört med 
de skånska. I övrigt skiljer sig inte yxorna 
nämnvärt (Hernek 1985). 

När det gäller redovisningen av utbredning
en av den spetsnackiga yxan i Skåne så bygger 
den till största delen på löslynden från Skånes 
åtta största museer. Spridningsbilden har under
sökts tidigare (Ryclbetk 1928, Jennbert 1984); 
ingen har dock studerat hur de tre typerna sins
emellan fördelar sig över landskapet. Utbred
ningen för dessa finns redovisade på kartorna 
lig. 4—7. Yxorna av typ I har delats upp vad 

Förmannen 81(1988) 



Den spetsnackiga yxan 219 

Fig. 5. Spridningen av sli
pade yxor av typ I. — Di
stribution of finished axes, 
type I. 

gäller slipade och oslipade exemplar. 
De oslipade yxorna av typ I visar en mycket 

tydlig koncentration till sydvästra Skåne. Detta 
gäller även de slipade yxorna av typ I men en 
större spridning från detta område kan ses. Som 
helhet koncentreras typ I till det område där 
man påträffat Oxiegruppens boplatser. Typ II 
oth III har ett mycket större antal yxor och de
ras spridning överensstämmer ganska väl. 
Dessa båda yxtyper fördelar sig mera jämnt 
över hela södra Skåne och är också mera sprid
da över hela landskapet. Man kan också konsta
tera att de spetsnackiga yxorna till största delen 
koncentreras inåt landet. Speciellt när det gäl
ler typ I är mycket lä bundna till kusten och ut
bredningen stämmer dåligt överens med ut
bredningen av crteböllekulturcns boplatser (se 
Jennbert 1984 fig. 65). 

Det är troligt att man av kartorna kan utläsa 
det ökande utnyttjandet av landskapet som 
skedde under TN. Från sitt ursprungsområde i 
SV Skåne, där man också har funnit de äldsta 

boplatserna, sprider sig trattbägarkulturen 
över landskapet. Av lösfynden och boplatserna 
att döma sker denna spridning norrut och ös
terut. I SO Skäne representeras de äldsta bo
platserna av Simris vid Tommarpsån och Kö
pingebro vid Nybroån. Just kring dessa vat
tendrag finns slipade yxor av typ I som lösfynd. 
En andra yngre gruppering representeras av 
boplatser inom Hagestadsområdet och till viss 
d d även av Simrishamn (Larsson 1984 s. 171). 
Medan yxor av typ I helt saknas i Hagestads-
trakten kan man istället se en koncentration av 
yxor av typ II. Aven på andra håll i landskapet 
kan man ana en första trattbägarbosättning 
utefter de större vattenlederna medan man på 
ett senare stadium befolkar områdena även 
mellan dessa. 

Ser man på utbredningen lorden spetsnacki
ga yxan i hela Sydskandinavien kan man icni 
allmänt säga alt den har en östlig spridning. De 
iir till antalet flest i Skåne. I Danmark koncen
trerar sig de flesta till Själland men även Fyn 
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Fig. 6. Spridningen av yxor 
av typ II. — Distribution of 
axes, type II. 

samt de östra och norra delarna av Jylland har 
lämnat en hel del yxor. Efter utbredningen att 
döma verkar det som om den spetsnackiga yxan 
utvecklats på Själland och i SV Skåne. Utbred
ningen stämmer också väl överens med Oxie-
gruppens utbredning (Nielsen 1984 s. 114). 
Denna grupp koncentreras till Själland och 
Sydvästskåne även om säkra fynd finns även på 
Jylland. 

Kronologisk) gät Oxicgruppen tillbaka till 
början av T N i det östliga området trots att 
C l 4-dateringarna inte hör till de allra äldsta 
från T N (Madsen & Petersen 1983 s. 98 f). 
1 )enna östliga utbredning kan kanske få sin för
klaring om man liir in den jylländska Volling-
gruppen i diskussionen. En viktig boplats i 
sammanhanget är Mosegården vid Horsens 
fjord. C "-dateringar härifrån har visat att bo
platsen är en av de allra äldsta trattbägarbo-
platserna i Norden och placeras omedelbart ef
ler erteböllekulturen. Speciellt intressant är att 
man här funnit tunnackiga yxor med full slip

ning av bred- och smalsidor. Eftersom boplat
sen överlagrades av en långhög kan man också 
med säkerhet säga att inget material kan ha till
kommit sekundärt (a. a. s. 82 f) . 

Aven i en del tidiga gravar från Vollinggrup-
pen har tunnackiga yxor påträffats, t.ex. i 
Rustrup (Fischer 1976 s. 49) och Salten (Becker 
1947 s. 249 f). Spetsnackiga yxor tycks däremot 
saknas helt inom denna grupp. Inom Volling-
giuppen har man också funnit mycket tidiga 
mångkantsyxoroch dolkstavar vilka troligen är 
efterbildningar av redskap i metall. Att metal
len inte var okänd i början av T N visar bl. a. 
fynd från den jylländska graven Könens hoj i 
vilken man fann ett tunnt kopparbleck saml en 
spiralring av samma material (Sturup 1966, s. 
17). Man kan därför tänka sig att även den 
tunnackiga yxan på Jylland har sin förebild i ett 
yxblad av metall, kanske av den typ som finns 
representerad i fyndet från Bygholm. 

Hur ser då den tunnackiga yxan på Jylland 
ut? Nielsen har i sitt arbete typologiserat den 
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Fig. 7. Spridningen av yxor 
av typ III. — Distribution 
of axes, type III. 

tunnackiga yxan. Enligt denna är typerna I — 
111 de yxor som typologiskt följer på den fyrsidi
ga spetsnackiga yxan. Dessa tre typer saknas så 
gott som helt på Jylland. Först med nästa yxa i 
serien, typ IV, förekommer den tunnackiga 
yxan i stort antal på Jylland (Nielsen 1977 s. 72 
ff). Typ IV skiljer sig i många avseenden från 
iivriga tunnackiga yxor och den har drag som 
påminnerom en metallyxa. Den karaktäriseras 
av att den är mycket bred i förhållande till tjock
leken samt att sidokanterna mellan bred- och 
smalsida är mycket raka och skarpa. Nacken är 
dessutom ofta rakt avslagen och själva nackkan-
ten är ibland slipad. Den är vidare den tunnaste 
typen av alla tunnackiga yxor. (lig. 8). 

De slutsatser man kan dra är att typ IV upp
stått helt självständigt och som en direkt avbild
ning av yxor i metall. De mycket tidiga date
ringar man fått från Jylland innebär att Niel
sens relativa kronologi över den tunnackiga 
yxan till vissa delar måste revideras. Det är tro
ligt att typ IV är den äldsta tunnackiga yxan i 

Sydskandinavien eller bör i varje fall inte place
ras senare än den tunnackiga yxan av typ I. 

Som tidigare nämnts fanns det även på Jyl
land spetsnackiga yxor, t.ex. finns en mindre 
koncentration i norr som troligen får ses i sam
band med boplatser därifrån som mer eller 
mindre kan paralldliscras med Oxiegruppen 
(Larsson 1984 s. 166). Den tunnackiga yxa som 
typologiskt följer, och utan tvivel är en vidare
utveckling av den spetsnackiga yxan av typ III 
är typ I. Bl. a. förekommer dessa båda typer till
sammans i ett par skånska depäfynd (Hernek 
1985 s. 40). Den tunnackiga yxan av typ I. lik
som även typ II och III saknas ju fullständigt på 
Jylland vilket måste innebära att den spets
nackiga yxan här direkt avlöses av den tunnack
iga yxan av typ IV. Om så är fallet och om man 
förutsätter att den spetsnackiga yxans ålder är 
densamma i hela Sydskandinavien iii detta ett 
starkt stöd för teorin att typ IV är äldre än den 
tunnackiga av typ I. I annat fall borde typ I ha 
utvecklats även på Jylland vilket uppenbarligen 
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Tabell 1. Fördelningen av skånska spetsnackiga yxor. — The distribution of Scanian point-butted axes. 

typ I typ II 
.ml.il . ml. il 

typ 111 
antal % 

( Klip.ulr 

Slipade 

Summa 

Andel 

57 
102 

159 

36 
64 

100 

23 

:«) 
233 

263 

n 
89 

100 

39 

51 
209 

260 

20 
KO 

100 

38 

CZLZA 

Fig. 8. Tunnackig yxa, tvp IV. 
type IV. 

— Thin-butted axe, 

Vo l l inggruppen kan ha b idrag i t till att m a n 

även på Sjä l land relat ivt t idigt övergår till att 

t i l lverka e n b a r t fyrsidiga yxor. S k å n e ä r i de t t a 

h ä n s e e n d e m e r a isolerat , vilket a v s a k n a d e n av 

l å n g h ö g a r och t u n n a c k i g a yxor av typ IV ä r ett 

ni t tyck för. Att en e f te rs läpning i t i l lverkningen 

av t y p e r n a kan h a skett tyder även det f ak tum 

att de spe tsnackiga y x o r n a s eggar h a r en något 

s törre konvexitet j ämfö r t m e d d e d a n s k a yxor

na på. D e n n a ef ters läpning kan va ra o r saken 

till att det i Skåne finns så m å n g a yxor av över

gångs fo rm ( typ II) och a t t d e n spe t snack iga 

yxan h ä r d o m i n e r a r i an t a l . S o m t id igare 

n ä m n t s så fanns det spe t snack iga yxor även 

i n o m den skånska S v e n s t o r p s g r u p p c n . O m det 

funni ts spe t snack iga yxor till den i D a n m a r k 

paral le l la Sva l ek l in tg ruppen är d ä r e m o t m e r a 

osäker t . Aven de t t a peka r på en viss ef tersläp

n ing i f abr ika t ionen n ä r det gäller de skånska 

yxo rna . 

inte h a r skett. D e t t a skall dock inte tolkas som 

o m d e n spe t snack iga yxan på J y l l a n d skulle 

vara ä ld re ä n den t u n n a c k i g a yxan av typ IV 

m a n b å d a h a r t rol igen b r u k a t s sida vid sida 

indin skilda t r ad i t ionen 

Utveck l ingen pä J y l l a n d tyder på ett mycket 

s tarkt inf lytande från Vol l inggruppen ef tersom 

typ IV h ä r blir a l l ena r ådande . F rågan ä r o m 

de t t a inf lytande h a r begränsa t s till att gälla en

bar t J y l l a n d . Allt ta lar för at t så inte ä r fallet. 

Boplatser och gravar i nom den s jä l ländska Sva

l ek l in tg ruppen h a r i de flesta fall inslag av Vol-

l i ngka rak tä r t . ex . H a v n e l e v och L indeb je rg 

( M a d s e n & Petersen 1983 s. 106 f ) . D e n t u n n -

nackiga yxan av typ IV finns också både som of

ferfynd och lösfynd u t sp r idd över hela Själ land. 

D e n finns också på Fyn och Lol land m e d a n den 

i storl sett saknas i Skåne . D e t t a inf ly tande från 
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Summary 
The point-butted flint-axe is in south Seandi
navia associated with the first appearance of 
farming and also represents a technical innova
tion, the artifice of polishing flint. It is also an 
artefäct which trough the years has been the 
subject of much discussion regarding dating 
and origin. 

On the basis of a Danish material on axes P. 
O. Nielsen has studied the point-butted axe 
(1977). The aim of this work has been to study 
the Scanian point-butted axes; the problems 
concern dating and occurrence. Moreover, a 
comparison is made with the Danish material. 
The dassification of types used in the proces
sing of material is Nielsen's definition ol three 
types (Figs. 1—3). 

The linds and type-combinations in the 
hoards show that the point-butted axe can be 
dated from the first phase of the Early Neolithie 
period (EN), between 3200-2800/2700 B. C. 
(Madsen & Petersen 1983). Type I is only to be 
found in the Oxie group where also type II and 
111 belong. The Svenstorp group contains types 
II and III and the thin-butted axe. It is less 
certain whether the point-butted axe was used 

in Denmark in the paralld Svaleklint group. 
Table 1 shows the relationship between the 
types, which differs from that ol the Danish 
axes (Nielsen 1977 p. 69). The maps of Figs. 
4—7 illustrate the distribution of the point-
butted axe in Scania. Type I shows a particular
ly pronounced concentration to south-western 
Scania. The Funnel-Beaker culture exlends 
from its original area in south-western Scania 
över the province. A first Funnel Bcaker settle
ment may be visualized along the major water-
ways while at a låter stage also the areas in be
tween are populated. 

A delay in production of the types is the likely 
reason why the point-butted axe dominates nu-
merically in Scania. The thin-butted axe of 
type IV, within the Volling group, appears al
ready at lhe beginning of EN as a direct repro
duction of metal axes. Influence from the Vol
ling group brings about a relatively early tran
sition to the production of rectangular axes also 
on Zealand, while Scania is more isolated, as 
proved by the lack of longbarrows and thin-
butted axes of type IV. 
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