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Smärre meddelanden. 

Hur hava stenyxorna med skafthål varit anbragta på sitt skaft? 

Fynd av skaffade stenyxor av typen yxor med skafthål äro ej påträffade 
eller åtminstone ej tillvaratagna och bevarade med skaftet i behäll i några 
kända samlingar. Ingen beskrivning av ett sådant fynd står att finna i den 
vetenskapliga litteraturen. Därför måste väl ännu frågan om hur dessa yxor 
varit anbragta på sitt skaft anses vara obesvarad. 

De borrade skafthälen på dessa yxor ha ej stor diameter. Jag har låtit 
genomgå ett material av 100 yxor av denna typ pä Smålands Museum i Växjö 
och kom till ett medeltalsmått för skafthälens diameterstorlek av 2,25 cm. En
staka yxor kunna ä ena sidan förete ett skafthål med en största diameter av 
nägot över 3 cm. Å andra sidan finnas yxor med häl med en minsta diameter 
av blott 0,8 cm. Anmärkas bör, att hälen vanligen äro vidare i den ena ändan 
än i den andra. Störst är hålet pä yxans framsida och minst pä dess baksida. 
Skillnaden var för de 100 mätta skafthälen 2,6 mm. För övrigt äro hälen bor
rade efter 2 olika metoder, dels med ett cylindriskt kompakt instrument, dels 
med ett cylindriskt rör, den senare metoden den vanligaste, vilket allt dock ej 
här finnes närmare anledning att gä in pä. Vidstående bild visar en skalthåls-
tapp, funnen vid Prästtorp i Öjaby sn, nära Växjö. Tappen har en största dia
meter av 1,5 cm. och minsta diameter av 0,8 cm. 
Den är för läng (4,4 cm.) för att vara av en minia
tyryxa. 

Den allmänna föreställningen hos dem, som 
tänkt på saken närmare, är nog, atl skafthälen pä Fig. 162. Tapp till stenyxa 
dessa yxor, även de av största diameter, äro för med skafthål. 2/3. Sm. Mus. 
tränga för att ett skaft, om ocksä yxan vore fast- i Växjö M 5122. 
virad pä elt aldrig sä behändigt sätt, skulle hålla 
att hugga med. Det är lätt att första, hur en sådan tanke kunnat upp
komma, som den ANTON FLENTZBERG givit uttryck för (Sv. Fornm. För:s 
Tidskr. XII, h. 1, sid. 35, Våra 'stenyxor med skafthål'), att stenyxorna med 
skafthål icke i allmänhet varit skattade pä vanligt sätt med ett längre skaft 
insatt i hålet och använda säsom våra yxor att hugga med, utan i stället varit 
på säreget sätt skaffade kilar alt klyva eller på annat sätt bearbeta trä med, 
försedda med ett kortare skaft, endast avsett att rikta verktyget med, och in
drivna i träet medelst en träklubba. Men man känner sig icke fullt nöjd med 
den hypotesen. Det kan vara möjligt, och, såsom jag ser saken, är det till och 
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med högst sannolikt, att dessa stenyxor i allmänhet varit skattade och använda 
att hugga med. Mänga av stenålderns yxtyper utan skafthål hava genom gjorda 
fynd bevisats varit skattade med länga ofta något svängda skaft, liknande våra 
nutida yxskaft. Så hava ocksä varit och äro än i dag olika slag av stenyxor, 
hos nu levande naturfolk. 

Man har hela vägen igenom överallt på jorden, åtminstone sedan yngre 
stenålderns början och tills nu, ovillkorligen behövt ett längskaftat huggredskap 
— en yxa. Stenyxan med skafthål var den sista typen av liknande redskap 
under vär stenålder. Samtidigt med den fanns i slutet av stenåldern åtminstone 
ingen annan allmän yxtyp, som kunde lämpa sig till skaftat huggredskap. Där
för anser jag klart, att den utgjort just ett sådant redskap — en yxa. 

Fig. 163. Stenyxor, skattade av jägmästare M. von Schantz. Smal. Mus. i Växjö. 

Att räkna ut, hur skattningen tillgått för att fä till ett redskap, som verk
ligen höll att hugga med, utan att skaftet gick av intill yxan, är konsten. 

Följande fyndiga inlägg i frägan av en intresserad fornvän, jägmästare M. 
VON SCHANTZ, meddelas här med hans benägna tillstånd och torde ge anled
ning till en diskussion lika livlig som den om hällristningsskeppen — utrig
gade kanoter. 

"Var det en dröm? — Jag vill knappast tro det, ty allt var sä tydligt. — 
Kanske var det en verksamhet av det "ärvda minnet", fortplantat med "arvs
plasman" genom århundradena. 

Allt nog, jag stod pä en bergavsats pä östra sidan av en med blanka 
vågor framflytande flod, som framför mig gick i en svag båge. Avsatsen eller 
bergshyllan, varpå jag befann mig, var belägen närmare krönet än basen av 
bergväggen och var tämligen bred. Pä ett ställe var klippan nägot överhängande 
och emot densamma voro stödda omkring armstjocka tallstammar, pä vilka 
smärre grenstumpar kvarlämnats. Det hela bildade ett skjul eller en hydda, 
vars ena vägg utgjordes av klippan och den andra av störarna. Pä dessa var 
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ungefär meterhögt grästorv upplagd, och tydligen voro grenstumparna avsedda 
att uppbära grästorven. Omgivningen var nästan kal. Endast en och annan 
vrängväxt ekbuske förekom, men tydligt lade jag märke till blekgula, spridda 
ständ av Cynanchum. 

Ingången till den enkla hyddan var på södra gaveln. Med en bestämd för 
nimmelse av att jag i denna underliga boning skulle träffa pä en viss liten 
stenyxa av en åldrig typ, som sä länge varit i mina tankar, gick jag fram för 

Fig. 164. Den övre av stenyxorna fig. 163. Detaljer visande skattningens 
konstruktion. V4-

att gä in där. Dä fick jag vid ingången nära intill bergväggen syn pä en 
skaftad stenyxa, men av helt annat slag, än jag tänkt på, nämligen en hål-
borrad yxa. — Jag betraktade den något närmare och sade för mig själv: "Jaså, 
var det pä det viset". Och strax därpä var jag klarvaken liggande i min säng. 

Skattningen var verkställd pä det sätt, som synes av medsända modell, 
undantagandes att lindningen var betydligt rikligare utförd. 

Lunnaby, 20 januari 1928. 
M. VON SCHANTZ." 
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De av jägmästare von Schantz till undertecknad sända modellerna, som 
nu finnas att bese pä Smalands Museum i Växjö, äro skattade efter den 
"drömda" metoden. Avbildningarna visa närmare hur skaftningen tillgått. Skaftet 
är i ena ändan ganska tjockt. Pä undersidan av förtjockningen är en djupare 
urholkning, passande till banen för en sådan stenyxa, samt ä bada sidor om 
urholkningen en i skaftets längdriktning utdragen kort ränna. Genom yxans 
skafthål har en därtill avpassad kort pinne instuckits. Yxan är sedan satt med 
banen i urholkningen och med den genom skafthälet trädda pinnen vilande i 
rännan. Sedan är virat omkring pinnen, yxskaftet och yxan, säsom avbild
ningarna visa. 

Knut Kjellmark. 
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VILH. LORENZEN: De danske Prwmonsfratenserklostres Bygningshistorie. Med 
Tegninger og Opmaalinger af Arkitekt Charles Christensen. Köbenhavn 
1925. 

I sitt stora och intressanta arbete om de danska klostrens byggnadshistoria 
har den flitige författaren med sjätte häftet hunnit fram till premonstratenserna. 

I det egentliga Danmark uppstodo endast tvenne premonstratenscrkloster. 
Börglum och Vrejlev, båda pä Jylland. Börglum var dotter av Steinfeld i Rhen-
landet. Frän Börglum anlades korfruarnas kloster i Vrejlev, omtalat tidigast 
1253 eller 1254. Den ursprungligen 3-skeppiga kyrkan är nu sfaikt förändrad. 
I Skåne lägo de fem äldsta danska premonstratenserkloslren. Orden infördes 
genom ärkebiskop Eskil, vilken bidrog till upprättandet av flera konvent. Öved 
och östra Tomarp voro säkert, Trefaldighetsklostret i Lund och Vä troligen 
döttrar av Premontré. På 1200-talet tillkom Bäckaskog, där klosterbyggnaderna 
äro bevarade. Vid de övriga finnas inga klosterbyggnader i behäll och även 
kyrkorna i Lund, Öved och Tomarp äro jämnade med jorden. 

De skånska klostren utom Vä och Bäckaskog behandlas mycket knappt. 
För kyrkornas i Vä och Tomarp byggnadshistoria hänvisas läsaren till recen
sentens arbete.1 Jag behöver därför icke ingå pä nägra detaljer rörande dessa 
kyrkor, trots att jag i flera punkter intager en frän LORENZEN avvikande ställ
ning. Trefaldighetsklostret i öved grundlades före mitten av 11 (K)-talet. Av 
klostret eller dess kyrka äro numera intet bevarat, men av Burmans teckning 
frän 1680 framgår, att dä kvarstod ruinen av en stor, rektangulär kvaderbyggnad 
till murarnas höjd. Teckningen visar rundbågiga fönster, men eljest är den sä 
flyktigt nedkastad, att vi icke kunna draga några slutsatser ur densamma rö
rande kyrkans planform. Även Trefaldighetsklostret i Lund stiftades enligt L. 
WEIBULL före mitten av 1160-talet. Mellan 1160—80 omtalas säsom abbot en 

WILLIAM ANDERSON: Skånes romanska landskyrkor med breda västtorn. Lund 
1926. 


