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Tekniska kuriosa från stenåldern. 

Av 

I V A R S C H N E L L . 

en stora massan yxfynd från stenåldern ger intryck av 
en verktygsindustri, som tekniskt sett är enformig och 
intresselös, och som lämnar få prov på enskilda hant
verkares självständighet och originalitet. T. o. m. när 

yxorna vittna om en hart när otrolig teknisk skicklighet, förbli arbe
tena så allmängiltiga för epoken, att det torde vara fåfäng möda att 
söka studera mästarna med ledning av deras efterlämnade mäster
prov. Någon gång kan dock en individuell tanke och uppfinningsför
måga spåras, t. ex. då det gällt att taga till vara det arbete, som 
skulle ha gått förlorat, när ett stenvapen sprungit sönder, om ej 
en utväg kunde finnas att bearbeta fragmenten till nya vapen eller 
verktyg. Jag har nedan ur det sörmländska fornsaksmaterialet sam
lat några exempel på sådana omformningar värda intresse på grund 
av originaliteten i lösningen av uppgiften. I samtliga fall gäller det 
omformning av simpla skafthålsyxor. 

Då en simpel skafthålsyxa brast sönder, skedde brottet i de flesta 
fall genom skafthålet vinkelrätt mot yxans längdriktning. Därvid 
uppkom ett värdelöst banefragment och ett eggparti, som med fördel 
kunde förses med nytt skaft. I de flesta fall har den nya skaftningen 
skett i ett nyborrat hål strax framom det gamla, varvid brottytorna 
invid det gamla hålet lämnats råa och obearbetade. Fig. 129 och 130 
visa ett sådant tillvägagångssätt, varvid nytt skafthål påbörjats med 
rörborr på tre av varandra oberoende ställen. 

I några sällsynta fall har den gamla brottytan knackats jämn 
för att giva verktyget ett mera tilltalande utseende. Fig. 131 visar 
ett ovanligt vackert exempel därpå, ty hade icke en obetydlig rest 
av det gamla skafthålet om ungefär 1/J kvem. funnits kvar, skulle 
yxans karaktär av omborrad fullständigt ha gått förlorad på grund 
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Fig. 129. Eggdelen av en splittrad skafthålsyxa, på vilken tre nya 
skafthål påbörjats. Jurasta, Tveta socken. (St. H. M. 7537.) Vi. 

Fig. 130. Skafthålsyxa, som troligen slagits av och därefter ombor-
rats med 3 hål, som ej passa mot varandra. Tisnaren, Vingåkers soc

ken. (Enskild ägo.) 1h. 
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av banens omsorgsfulla omdaning. Nackpartiet är dock grövre hug

get och troligen aldrig slipat i motsats lill eggpartiet, där trots 

vittring tydliga sl ipspår bevarats. 

I enstaka fall ha r omborrning icke tillgripits vid nyskaftning av 

ett eggfragment, u tan i stället ha r en skaf t ränna bultats in run t 

yxan. Fig . 132 visar en sådan yxa med delvis omarbetad bane och 

en mycket grund, måhända ofullbordad ränna . Skattningen av verk-

Fig. 131. Omborrad skafthålsyxa 
från Trollsta, Sorunda socken. (St. 

H. M. 16101:3.) */•• 

Fig. 132. Splittrad skafthålsyxa 
med grund skattningsfåra. Fräck-

sta, Sorunda socken. (Enskild 
ägo.) Vs. 

tyget måste ha skett med tillhjälp av såväl r ännan som det gamla 

hålet, om tillräcklig stadga skulle kunnat åstadkommas.1 Fig. 133 

visar en annan typ på ska t tn ingsränna . Det ursprungl iga verktyget 

ha r tydligen spjälkats från banen snett över skafthålet och fram mot 

ena eggplanet. Det sneda och otympliga eggfragmentet h a r sedan 

genom bultning omvandlats till ett s lags tr indyxa, som lätt kunna t 

fästas i ett kluvet skaft. 

1 En analog omformning har on mångkantig yxa från Närko genomgått, 
i det dess eggdol försetts med "gropformiga ansatser till nytt hål samt in
knackad skaftränna". Medd. fr. Örebro Läns mus. V, sid. 12. 
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I undantagsfall ha simpla skafthålsyxor spjälkats genom hålet och 

i yxans längdriktning. Att omarbeta sådana fragment genom om-

borrning var naturl igtvis omöjligt, men i två av mig kända fall ha 

fragmenten kommit till användning genom att omarbetas till tjock-

x 

JFig. 133. "Trindyxa" förfärdigad 
av en splittrad skafthålsyxa. Valla, 
Husby-Oppunda socken. (St. H. M. 

14C64: 10.) Vi. 

Fig. 134. Mejsel förfärdigad av en 
spjälkad skafthålsyxa. Sjöändan, 
Råby-Rönö socken. (St. H. M. 

14870:9.) Vi. 

nackiga mejslar (fig. 134 och 135). Brottytan ha r slipats jämn 

och bildar ena eggplanet, medan den spolierade yxans ursprungl iga 

eggplan bildar det andra . Endas t en obetydlig r änna av det gamla 

skafthålet skval l rar om mejslarnas förhistoria. 

Om stenålderns yxfynd äro enformigt lika, så är tidens boplats-

keramik det i ej mindre grad. Den formades till l ikartade typer, 

•som återkomma med största regelbundenhet, och endast i undan-
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tagsfall skymtas den enskilde krukmakarens intentioner genom av
vikelser utom det brukliga formschemat. En sådan tillfällighetsform, 
som fordrar en särskild förklaring, visar fig. 136, ett miniatyrkärl 
från en boplats vid torpet Brunn på Södertörn. 

Boplatsen vid Brunn upptäcktes år 1926 i ösmo socken, och 
underkastades år 1928 en systematisk undersökning, varvid bl. a. till
varatogs c:a 150 kg. keramik av typen Åloppe I—II. Keramiken visa
de sig innehålla en stor mängd fragment av miniatyrkärl med en vidd 

Fig. 135. Tjocknackig mejsel för
färdigad av en spjälkad skafthåls
yxa. Lövtorp, Sorunda socken. 

(Södertälje mus. 3240.) Vi. 

Fig. 136. Miniatyrkärl av lera från 
grävningsrutan H 18 ö på stenål-
dersboplatscn Brunn, Ösmo socken. 

(St. H. M. 18935.) Vi. 

av upp till 4 cm. Icke mindre än 65 sådana kärl ha iakttagits i den 
insamlade keramiken. Många av dem äro vackert ornerade, andra 
åter äro enkla och slarvigt utförda. De större exemplaren kunna 
naturligtvis ha haft praktisk användning som dryckeskärl el dyl., 
men när kärlens rymd icke är stort större än en fingerborgs, måste 
andra förklaringar sökas till kärlfabrikationen. De vackert ornerade 
småkarlen kunna möjligtvis tänkas ha varit leksaker, men de enkla 
exemplaren synas mig ha kunnat tjäna som provstycken, då det gällt 
pröva hållfastheten hos en för lerkärlsfabrikation iordningställd 
lermassa. Ett kärl av sistnämnda kategori anser jag fig. 136 visa. 
Tillverkningssättet har varit följande: En lerkula har plattats ut 
och tryckts mot ett finger, så att den lilla skålen uppkommit. I 
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kärlets botten synes ännu avtrycket av k rukmakarens nagel, som 

varit tvärt avbruten, och vars kupiga form troligen angiver att ett 

lillfinger begagnats. Kärlets kavitet synes visa, att fingrets topp

bredd varit 14,5 mm., och k rukmakarens hand har följaktligen varit 

ganska grov. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

I v a r S c h n e l l : Technische Kuriosa aus der Steinzeit. 

Verf. fiihrt einige Boispiolo dafur an, wie beschädigto öder zerbrocheno 
Schaftlochäxte in der Steinzeit zu wieder brauchbaren Wcrkzeugen umge-
arbcitet worden sind. Beispiele fiir das gewöhnlichste Verfahren der Um-
arbeitung bieten die Äxte in den Abbildungen 129 und 130, dio ango-
fangeno neue Schaftlöcher in sonst nicht umgearbeitetcn Schneidenfrag-
monten zerschlagener Äxte zeigen. Abb. 131 zeigt, wie die Bruchfläche 
eines ähnlichen Schneidonfragments vor der Neubohrung sorgfältig abge-
rundet worden ist. Abb. 132 und 133 zeigen verschiedene Arten von 
Schaftrinnen, die an Schneidonfragmenten von Schaftlochäxten ausgeformt 
worden sind, und Abb. 134 und 135 schliesslich zeigen, wie derartige Bruch-
stiicke in Meissel umgeformt worden sind. 

Abb. 136 zeigt eine andere technische Eigentiimlichkoit, nämlich eine 
kleine Tonschalo mit Abdruck eines Fingers am Boden. Die Schale ist 
zusammen mit mehreren anderen Miniaturgefassen auf einem steinzeitlichcn 
Wohnplatz gefunden worden und wird vom Verf. als ein Probosttick ge
deutet, angefertigt zu dem Zwocke, die Festigkeit einer zur Fabrika
tion von Tongofässen hergostollten Tonmasse zu prilfcn. 


