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DEN SVENSKA BÅTYXKULTURENS 
URSPRUNG 

AV 

N I L S Å B E R G 

D
en av representativa gravfynd kännetecknade kiiltnriipp-

hlomstring, vilken inträder under loppet av den yngre nor

diska stenåldersutvecklingen, denna kii l turuppblomstring 

synes icke hava försiggått samtidigt över hela linjen, ritan 

ha r tydligen tagit sin början å döstidens jyl ländska megalitbygder 

för att sedan därifrån successivt spridas, först till övriga megalit om

råden, därefter även till andra kul turkretsar . Då denna kulti irnpp-

hlomstring omsider och under loppet av gånggriftstiden når ut över 

de icke megalitiska områdena, väckes därför å dessa en till synes ny 

och förut okänd utveckling till liv, och där framträda plötsligt och 

oförmedlat tvenne högt utvecklade, av enmansgravar karakter iserade 

kul turkretsar , en jylländsk och en svensk, båda till synes främlingar 

å respektive områden och utan föregångare därstädes. Båda utmärkas 

do av nya fornsaksgrupper, såväl keramik som str idsyxor av förut 

okända former, och den jylländska enmansgravkul turen äger därför 

till synes lika litet samband ined det megalitiska Jyl land som den 

Anmärkning. Yxorna fig. 22—28 äro av flinta, de övriga av annan sten
art; fig. 12 är i skala 2/», övriga avbildningar i '/a. 

I tet i uppsatsen behandlade svenska fyndmaterialel bar till huvudsaklig 
del erhållits vid genomgång av museisamlingarna i: Stockholm, Uppsala, 
Linköping, Göteborg, Växjö, Lund, Malmö, Trälleborg, Ystad, Simrishamn 
och Hälsingborg. Det sålunda erhållna materialet har emellertid, tack vare 
tillmötesgående från ett antal arkeologer, kunnat utökas och kompletteras 
genom deras uppgifter rörande fynden i vissa landskap. Här har sålunda, 
frånsett litteraturen på området, följande primäruiidersökningar kunnat 
utnyttjas: Florins och Scbnells i Södermanland, Waldéiis i Närke, Gustaws-
sons i Kalmar län, Lönnbergs i Blekinge och delar av Skåne, Bagges i 
Siretorj), Kallings i Halland, Sahlströms i Västergötland, Hallströms i Norr
land och Santessons i Ångermanland. Till dessa herrar får jag frambära 
mitt varma tack. 

41 — Fornvännen 1935. 
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svenska enmansgravkulturen eller båtyxkulturen med den primitiva 
och inhemska utveckling, som saknar gravfynd,1 men företrädes av 
lösfunna stenartefakter samt längs kusterna av keramikboplatser och 
på ett äldre stadium av prekeramiska boplatser. Det första och mera 
spontana intrycket av dessa enmansgravkultnrers plötsliga uppdy
kande i det arkeologiska materialet måste därför bliva, att båda va
rit av främmande ursprung och att de kommit med invasioner från 
främmande land. Så starkt har också detta första intryck varit, att 
det nästan helt synes ha fångat forskningens uppmärksamhet och 
därför hittills blivit bestämmande för dess ställningstagande till frå
gan. Och som en följd av en dylik inställning hava också de mot in
vasionshypotesen framkomna invändningarna hittills vunnit föga 
beaktande. Problemet torde likväl få anses vara av en så pass kom
plicerad natur, att dess belysande från motsatta utgångspunkter en
dast kan bliva till fördel för forskningens slutgiltiga ställnings
tagande. Så må det tillåtas mig att i denna framställning komma 
med några nya invändningar mot invasionshypotesen och att här 
ånyo hävda den svenska båtyxkulturens svenska ursprung. Mina ti
digare framlagda synpunkter2 i frågan skola därvid icke upprepas, 
men i stället må här några nya iakttagelser framdragas, vilka visa åt 
samma håll. 

Då båtyxkulturen framträder i det arkeologiska materialet och 
alltså står på höjdpunkten av sin utveckling, uppvisar den såväl jyl
ländska som mellaneuropeiska inslag och har alltså vid denna tid 
otvivelaktigt upprätthållit förbindelser med kontinenten. Därav 
framgår likväl icke, att kulturen i sin helhet varit av främmande ur
sprung, ty förhållandet kan här lika väl hava varit, att en inhemsk 
kultur under loppet av sin utveckling erhållit en mera expansiv in
ställning och därvid kommit att anknyta nya förbindelser utåt. Det 
vore sålunda tänkbart, att just den uppblomstring, som låtit kultur
kretsen framträda med full skärpa i det arkeologiska materialet, be
tingats av denna ökade aktivitet och dessa nya förbindelsers öpp
nande. Men i så fall skulle de främmande inslagen i utvecklingen 

1 Endast frän Gotland äro ett antal till boplatskulturen hörande enmans
gravar kända. Dessas uppkomst är att tillskriva inflytelser från båtyxkul
turen. 

' De nordiska stridsyxornas typologi, Stockholm 1915, s. 40; Prähisto-
rische Zeitschrift 1917, s. 49; Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa, 
Uppsala 1918, s. 68, 133, 135. 
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icke kunna utnyttjas på sätt, som vanligen sker och skulle icke giva 
några bestämda indikationer rörande kulturens och dess befolknings 
egentliga härkomst. 

Mot invasionshypotesen talar också förhållandet, att båtyxkulturen 
vid sitt första framträdande icke bildar några tydliga enklaver eller 
insprängningar i en främmande miljö, utan i stället och redan från 
första början uppträder som en över vida områden härskande kultur
form, vars utbredning omspänner landets södra och mellersta delar. 
Där framträder sålunda ingen successivt fortlöpande utbredning, och 
de utifrån inkommande elementens snabba spridning över så stora 
och tidigare ingalunda herrelösa områden kan därför svårligen tol
kas som uttryck för lättrörliga invasionsstammars uppträdande inom 
landet, utan förklaras lättare och naturligare genom antagandet, att 
spridningen förmedlats av en å dessa områden redan förefintlig be
folkning. I så fall vore emellertid de främmande inslagen att upp
fatta som sekundära företeelser, och huvuduppgiften bleve då i stället 
att söka fastslå kulturkretsens inhemska förutsättningar. 

Såsom redan framhållits saknas ännu gravfynden på ett tidigare 
utvecklingsstadium, och det forskningsmaterial, som då står till buds, 
härrör sålunda endast från boplatser eller utgöres av lösfynd. Vid 
en första granskning av detta material kan också förefalla, som om 
här alla anknytningsmöjligheter till enmansgravarnas kulturkrets 
skulle saknas. Vi mötas här visserligen av en del sydskandinaviska 
insprängningar, men likväl uppbäres den inhemska utvecklingen i 
huvudsak endast av de otaliga trindyxorna, vilkas i regel mycket mo
notont förlöpande utveckling bakåt i tiden anknyter till Lihult- och 
Limhamnstyperna för att sedan med sina yngsta utlöpare fortbestå 
in i de sena keramikboplatsernas tid. Denna utvecklingslinje mellan 
Lihult—Limhamns- och yngre boplatskultur synes alltså vid flyktigt 
betraktande lämna båtyxkulturen utanför och förefaller sålunda icke 
kunna lämna något bidrag till fastställandet av den sistnämndas ur
sprung. 

En närmare granskning av trindyxmaterlalet utvisar emellertid, 
att tvenne bestämda utvecklingslinjer kunna härledas ur denna yx-
grupp, den ena utmynnande i yngre boplatskultur, den andra däremot 
i båtyxkultur. Den förstnämnda av dessa utvecklingslinjer represen
teras av de tväreggade gotländska yxformerna, den andra linjen av 
de fastlandssvenska trindyxorna med hålegg. Av den följande fram-
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Fig. 1. Sallmunds, Tofta, Gtl. 
(St. H. M. 16318:29) 

Fig. 2. Krokståde, Tofta. 
(St. H. M. 15866:1) 

Fig. 3. Smågårda, Tofta. 
(St. H. M. 16262:26) 

Fig. 4. Tingstäde sn, Gtl. 
(St. H. M. 11282) 

Fig. 5. Ragnvalds, Tofta. 
(St. H. M. 15529:10) 

Fig. 6. Gotland. 
(St. H. M. 10459:11) 
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ställningen skall sålunda framgå, att båtyxkul turens karakter is t iska 

hålmejslar leda sitt u r sp rung u r de håleggade t r indyxorna och att de 

s is tnämndas utveckling tager sin början under döstid och sålunda 

långt före båtyxkul turens första framträdande. Denna fastlands

svenska utveckling skall hä r ski ldras, men för vinnande av större 

översiktlighet över dennas ställning, skall likväl förutskickas en 

kortfattad redogörelse för den gotländska parallellutvecklingen. 

De prekeramiska gotländska boplatserna — Norrbys i Hall, Na

sume, Ragnvalds, Sallmunds, Kroks, Krokståde och Smågårda i Tofta, 

Medebys och Gr inds i Vallstena — samtliga dessa boplatser ut

märkas av ett ganska l ikartat yxbestånd, bestående av tr indyxor och 

Limhamnsyxor samt rått slagna, oslipade grönstensyxor av samma 

formgivning som kärnyxan i flinta. Den oslipade yxtypen, vilken här 

företrädes av fig. 1, måste emellertid i trots av sin ålderdomliga och 

primitiva formgivning uppfattas såsom i huvudsak samtida med bo

platsernas övriga fyndbestånd och kan sålunda synas stödja den av 

Rydbeck3 förfäktade uppfattningen, att inom den yngre stenålders-

utvecklingen en återgång kunnat ske till ursprungl igare former och 

tillverkningsmetoder, vilka alltså så att säga fått medsläpa i utveck

lingens kölvatten, ehuru de kanske representerat ett sedan länge 

övervunnet stadium. Samma kombination av trindyxor, Limhamns-

yxor och råa kä rnyxor förekommer även å flera fastlandsboplatser 

— Kjesemölla i Skåne, Kar lshamn, Siretorp och Solve i Blekinge, 

Ösätter, Axelsberg, Ö. Skeppmora och Brokvarn i Södermanland — 

och dessa fastlandsboplatser innehålla vanligen även tunnackiga 

yxor, understundom även mångkant iga str idsyxor och keramik, utvi

sande, att boplatserna huvudsakligen tillhöra döstid4 eller i varje fall 

tiden för de tunnackiga yxornas uppträdande. P å Gotland gjorde sig 

visserligen inflytandet från den tunnackiga typen föga gällande, och 
3 R y d b e c k , Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta be

byggelse: Kungl. Hura. Vetensk.-samf. Arsber. 1927—28, Lund 1928. 
• Beteckningen döstid måste här givas en vagare innebörd än som gäller 

för de genom representativa gravfynd karakteriserade danska megalitbyg
derna, l^yndmaterialet synes visserligen utvisa, att bojilatsorna tillhöra tiden 
för de tunnackiga yxornas uppträdande. Mon liksom i Danmark torde denna 
yxtyp även här få antagas hava fortlevat något in i gånggriftstiden, och 
därigenom blir en säker tidsbestämning i förhållande till den sydskandina
viska utvecklingen svår att vinna på enbart arkeologisk väg. Större preci-
sion i dateringen torde komma att vinnas genom utvecklingens parallelli-
sering med stenåldershavets nivåförändringar. 
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Fig. 7. Smågärda, Tofta. 
(St. H. M. 16262:5) 

Fig. 8. Smågårda, Tofta. 
(St. H. M. 16605:2) 

Fig. 9. Sallmunds, Tofta. 
(St. H. M. 15663:1) 

Fig. 10. Vallstena sn. 
(St. H. M. 11869) 

Fig. 11. Ire, Hangvar sn. 
(St. H. M. 13052:23) 

Fig. 12. Gullrum. 
(St. 11. M. 10055) 
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endast två dylika, en i sten, en i flinta, härröra från de prekeramiska 
boplatserna, båda från Krokstäde.5 Jämförelserna med fastlands-
boplatsernas yxbestånd samt uppträdandet av icke mindre än fyra 
mångkantiga stridsyxor å de gotländska boplatserna hänvisa emel
lertid dessa till i huvudsak samma tid som den nyssnämnda gruppen 
av fastlandsboplatser, alltså i stort sett till döstid, ehuru med mer 
eller mindre tänjbar gräns framåt i tiden och stundom med tydliga 
utlöpare in i gånggriftstid. 

Å dessa de äldsta Gotlandsboplatserna uppträda nu de första tvär
eggade yxtyperna, dels rena trindyxor, dels sådana, vilka anknyta 
till Limhamnsyxornas grupp. Av det sistnämnda slaget äro typerna 
fig. 2—3 och mellanstadier mellan dessa och trindyxorna utgöra ty
perna fig. 5—7. Den rena trindyxan uppträder å boplatserna dels 
räteggad, dels tväreggad såsom de i fig. 8—9 återgivna typerna. De 
tväreggade typerna äro kända i ett 50-tal exemplar och dessutom i ett 
antal gotländska lösfynd. 

De prekeramiska boplatsernas tväreggade yxformer fortleva se
dan på Gotland och deras utveckling löper så småningom över i kera
mikboplatsernas tid. Limhamnstypen försvinner därvid eller fort-
består endast i sådana mera förändrade former som den i fig. 4 åter
givna.0 Likaledes försvinna så småningom de tväreggade trind
yxorna7 — endast en sådan härrör från Gullnimsboplatsen (St. M. 
9120. C 17) — men i stället utbildas nu tväreggade och merendels 
mejselartade yxtyper med i regel fyrkantig genomskärning. Till dessa 
yngre utvecklingsformer höra sålunda de i fig. 10—11 återgivna, och 
till samma grupp ansluta sig även de karakteristiska Gullriimsmojs-
larna av typ fig. 12. Därmed skulle alltså den gotländska utveck
lingslinjen hava följts i dess obrutna förlopp från de prekeramiska 
boplatsernas Limhamns- och trindyxtyper och till de sena keramik-
boplatsernas tväreggade yx- och mejselformer. 

Den ifrågavarande gotländska utvecklingen är emellertid ganska 

5 StH.M. 17158: 2, 15434. 
6 Im primitivt slagen och ofullständigt slipad yxa, närmast av Lim-

hamnstypen, härrör emellertid från en av de å Västerbjärsboplatsen anträf
fade enmansgravarna (St.M. 20488: 24). Graven är samtidig med de yngre 
keramikboplatserna. 

7 Räteggade trindyxor uppträda däremot i enstaka exemplar även å de 
yngre keramikboplatserna, och detta gäller såväl för Gotland som för fast
landet. 



328 N I L S Å B E R G 

enastående och s akna r full motsvarighet på det svenska fastlandet.8 

I Norr land uppträda visserligen tväreggade yx- och mejselformer, 

men då dessa alltid äro huggna och slipade, men ej bultade är följ

aktligen deras eventuella härs tamning u r t r indyxan oklar. F r å n 

södra och mellersta Sverige äro endast tre tr indyxor med tväregg i 

gotländsk stil hittills kända, två från Blekinge (St. M. 1452:109, 

M. Lund 26360:8), en från Södermanland (St. M. 14302:15). Där 

uppträda visserligen andra i gotländsk stil tväreggade och vanligen 

med fyrkantig genomskärning försedda yxT och mejseltyper,9 men 

dessas spridning är gles och tillfällig och i fastlandsutvecklingen 

hava de tydligen, frånsett kanske den uppländska Vittingctypcn, 

icke spelat någon större roll. 

I stället för tväreggade utvecklas emellertid på fastlandet håleg

gade yxtyper, och dessa kunna, liksom de nyssnämnda gotländska 

parallellformerna, härledas direkt u r t r indyxorna, och deras utveck

ling går också liksom på Gotland tillbaka till döstid. Den hälslipade 

eggen uppträder redan å t r inyxor av ålderdomliga typer, exempelvis 

de i fig. 13—15 återgivna. Ibland ä r denna hålsi ipning inskränkt till 

det yttersta eggpartiet, utan att i övrigt påverka yxans formgivning, 

ibland sträcker den sig rännformigt uppåt, stundom genom hela 

yxan 1 0 eller övergår uppåt i planslipning, såsom å typerna fig. 16— 

19. Dessa tr indyxor äro alla från början bultade på sedvanligt sätt, 

och den understundom därpå följande överslipningen är sällan så 

stark, att bultningsspåren helt utplånats. I motsats till förhållandena 

i Norrland (och Fin land?) , där ävenledes håleggade, ehuru i regel 

icke bultade yxtyper komma till utbildning, framträder sålunda 

denna mellan- och sydsvenska yxgrupps typologiska samband med 

de ordinära t r indyxorna klart och tydligt. Därmed skulle alltså ut-

8 En likartad utveckling synes däremot hava försiggått i Norge. 
9 l^ör södra och mellersta Sverige kan följande statistik angivas: 
Bohuslän 1 (St.H.M. 9000: 140). 
Värmland 1 (St.H.M. 7943: 2889). 
Dalsland 3 (St.H.M. 12972: 23, 17, —) . 
Blekinge 2 (St.H.M. 7871: 105, 5390: 19). 
Småland 1 (St.H.M. 5445: 16). 
Östergötland 3 (St.H.M. 13156: 35, 9170: 310, 20384). 
Västmanland 1 (St.H.M. 12784: 18). 
Södermanland 10 (St.H.M. 17266: 5, 15787: 2, 10567: 1, 14781: 13, 14309: 4, 

7423: 1, 15932: 7, 13106: 9, 14064: 11, —). 
Uppland 14 (St.H.M. 12182: 4, 2678, 19595, 12254: 10; M. Upsala 4107, 3051 

—52, 4045, 3057, 2755, 3317, 5388: 2, 880, 3311). 
10 M o n t e l i u s , Minnen, fig. 227, 242. 
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Fig. 13. Skåne. 
(St. H. M. 2549) 

Fig. 14. Himle hd., Hall. 
(St. H. M. 19969) 

Fig. 15. Skåne. 
(St. II. M. 2549) 

Fig. 16. Smaland. 
(St. H. M. 2203:18) 

Fig. 17. Näshulta sn, Sod. 
(St. H. M. 8716:9) 
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gångspunkten för den fortsatta utvecklingen vara bestämd i typo
logisk mening och det återstår därvidlag endast att även fixera den 
kronologiskt. 

De håleggade trindyxorna äro vid upprepade tillfällen anträffade 
å »prekeramiska» boplatser, vilkas övriga fyndbestånd möjliggör en 
ungefärlig tidsbestämning. Ehuru knappast någon av dessa boplatser 
är systematiskt undersökt och fyndmaterialet understundom kan upp
visa enstaka yngre och kanske icke dithörande insprängningar, ut
märkas boplatserna likväl av ett ganska konstant återkommande in
ventarium, vilket ger dem deras egentliga karaktär och därför också 
bör kunna avgiva ett medelvärde för dateringen. Sålunda innehåller 
Sölveboplatsen i Blekinge (M. Lund 26360) on håleggad trindyxa, en 
trindyxa med tväregg av gotländsk typ, en räteggad trindyxa samt 
några yxor av Limhamnstyp. Kronologiskt likvärdigt är även fynd
beståndet från de södermanländska boplatserna vid ösätter, Axels
berg, Ånhammar och Ö. Skeppmora. Den förstnämnda innehåller 
bl. a. en håleggad trindyxa11 av ålderdomlig typ, en håleggad tunnac
kig stenyxa,12 flera räteggade trindyxor samt tvenne rått och primi
tivt slagna yxor, närmande sig den i fig. 1 återgivna gotländska ty
pen. Från Axelsberg härröra flera dylika grovt slagna och endast 
mot eggen obetydligt slipade yxor, därjämte en håleggad trindyxa13 

av ålderdomlig typ samt en tunnackig flintyxa,14 tydligen utgörande 
en importpjäs från Sydskandinavien. Liknande äro också fyndbestån
den från Ånhammar och ö. Skeppmora, den förstnämnda boplatsen 
mod en håleggad trindyxa15 av yngre typ, flera räteggade trindyxor, 
tunnackiga stenyxor och grovt slagna kärnyxor av samma material, 
den andra med en håleggad trindyxa,16 två räteggade trindyxor, en 
tunnackig stenyxa samt tre rått slagna yxor. 

De å dessa boplatser konstant återkommande yxtyperna utgöras 
sålunda av Limhamnsyxor eller andra rått slagna och ofullständigt 
slipade typer, vidare trindyxor med hålegg eller rätegg samt i flera 
fall även tunnackiga yxor. Kombinationen Limhamns- eller kärnyxa 
i grönsten och tunnackig yxa i grönsten eller flinta återkommer även 

11 StH.M. 19499: 2. 
12 SLH.M. 19499: 1. 
13 SLH.M. 14702: 3. 
14 St.H.M. 13549: 26. 
16 StH.M. 14103: 9. 
16 St.H.M. 17701: 6. 
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å andra boplatser, exempelvis Kjesemölla i Skåne, Karlshamn och 
Siretorp i Blekinge, Krokstäde på Gotland, Brokvarn i Söderman
land, och dessa boplatser torde därför i sin helhet eller under en del 
av sin utveckling hava tillhört döstid eller tiden för den tunnackiga 
yxans uppträdande. 

Därmed skulle alltså en ungefärlig datering av den håleggade 
trindyxtypen få anses vara vunnen, och som en rent typologisk be
kräftelse därpå uppvisar också trindyxan med hålegg tydliga över
gångsformer till den tunnackiga typen. En sådan hybridform är så
lunda yxan fig. 20, och den i fig. 21 återgivna har ytterligare avan
cerat i samma riktning och är snarast att uppfatta som en rent tun
nackig typ, vilken övertagit trindyxans hålegg. Dylika övergångsfor
mer uppträda likväl sparsamt och de rent tunnackiga typerna med 
hålegg äro sällsynta. Ur teknisk synpunkt hör ej heller hålslip-
ningen hemma hos de långsträckta tunnackiga yxorna, utan i stället 
hos kortare och tjockare yxtyper, där sålunda hålslipningen får till 
uppgift att minska vinkelbredden mellan eggsidorna. 

Hålslipningens överförande från trindyxserien och till den av syd
skandinaviska flintyxformer bestämda utvecklingslinjen synes alltså 
otvivelaktigt ha tagit sin början redan under de tunnackiga yxornas 
tid, men fullföljes sedan hos de tjocknackiga typerna och därvid 
övergå de håleggade trindyxorna i den grupp av yx- och mejselfor
mer i sten eller flinta, vilka tillhöra båtyxkulturens karakteristiska 
inventarium. Båtyxkulturens håleggade yxor och mejslar äro när
mast att beteckna som tjocknackiga, och de tidigare formerna (fig. 
22), kunna ännu bevara något av den tunnackiga typens stildrag, 
men däremot synas de rena trindyxformerna vid denna tid hava för
svunnit ur utvecklingen eller i varje fall spelat ut sin forna roll. 
Yxorna inom båtyxkulturen skilja sig likväl tydligt från den ordi
nära sydskandinaviska utvecklingslinjen, förutom genom hålslip
ningen även genom kanternas mjuka avrundning samt genom en 
starkare välvning av den ena bredsidan eller båda (fig. 22—29). 
Dessa konstant återkommande stildrag äro icke megalitiska, men ut
göra tydligen arvet från de håleggade trindyxorna och bära sålunda 
vittnesbörd om, att båtyxkulturen haft inhemska förutsättningar, och 
att dessa leda tillbaka till döstidens »prekeramiska» boplatser. 

Vid tidpunkten för båtyxkulturens framträdande försvinna emel
lertid trindyxorna icke över hela linjen, utan fortleva till en del sam-



332 • S I L S Å B E R G 

Fig. 18. Granboda, Länna sn, Söd. 
(St. H. M. 11499:17) 

Fig. 19. Blekinge. 
(St. H. M. 17343:320) 

Fig. 20. Hageberg, Vibv sn, Ner. 
(St. H. M. 6517 :"34) 

Fig. 21. Hölje, Jämshög sn, Blek. 
(M. Karlskr. 437) 

tidigt med denna kultur, ehuru numera i en annan kulturmiljö, som 

blir de yngre keramikboplatsernas av Åloppe-Sätertyp. Tr indyxorna , 

.som där uppträda, synas likväl hava utgjorts av räteggade typer, 

och det hittills kända fyndmaterialet antyder därför, att de håleggade 

t r indyxorna tillhört den utvecklingslinje, u r vilken båtyxkul turen 

framgått. I varje fall synas olika omständigheter ge vid handon, att 

den fastlandssvenska kulturutvecklingen redan på ett tidigt stadium 
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liksom kluvit sig i två grenar , den ena utvecklande sig till båtyx-

kultur, den andra till yngre boplatskultur. Orsakerna till denna 

klyvning skola hä r ej närmare beröras, men till belysande av båtyx

kul turens förstadier återgiva vi i nedanstående tabell de håleggade 

t r indyxtypernas spridning inom landet. Tabellen upptager sådana 

former som de i fig. 13—19 återgivna,1 7 däremot ej de av typ fig. 20 

eller andra övergångsformer till flintyxserien. 

Skåne 22 (St.H.M. 13485: 10, 3312, 2549 (2 st.), 16644: 7, 8722: 654,14743: 1, 
—, M. Lund 22072, 10233, —, M. Hälsingb. 1402, 274: 26, 281: 18, 872, 186, 
M. Trällob. 743, 759, M. Simrish. 685, 684, 2313, 423). 

Halland 5 (St.H.M. 19959, 12873: 1, 12387: 62, M. Halrast. 598, Saml. Evald, 
1 st.). 

Bohuslän 6 (St.H.M. 11793:6, 1270: 58, 9170: 1458, 12241: 30, M. Göleh. 
575, 7533). 

Västergötland 5 (St.H.M. 15309: 1, 8177: 11, M. Borås 2182, 401, M. 
Skara 471). 

Dalsland 3 (St.H.M. 13284: 3, 6687: 7, 6498: 314). 
Värmland 1 (St.H.M. 6101: 38). 
Blekinge 20 (St.H.M. 6985: 89, 10039: 200, 206, 9884: 74, 5420: 9, 9076, 

5396: 31, 9499: 13, 17343: 320, 10869: 21, 9536: 1, M. Karlskr. 10114. 673, 
3453, 2978, M. Lund 25: 489; 22, 26360: 7, Törnoryd 70, Pålorp 58, N. H. 
17480). 

Småland 30 (St.H.M. 2203: 18, 11972: 2, 6819: 278—79, 8565: 2, 6528, 
M. Kalmar 3365, 4857, 4849, 3367, 5949, 452, 3368, 2702, 3372, 3350, 3674, 
5057, 6949, 6948, 3980, 971, M. Gamleby 19, —, M. Jönköp. 639, 9483, M. 
Växjö 3710, 3875, 3854, 1833). 

Öland 4 (M. Kalmar 4980, 4923, 5213, M. Upsala 5062). 
Gotland 1 (St.H.M. 12689). 
Östergötland 20 (St.H.M. 17332: 147, 205, 216, 9170: 297, 298, 311, 6013: 

72a, 9396: 82, 7782: 7, 10419: 80, 6298: 24, 11495: 356, 8493: 188, 11390: 5, 
6, 6013: 16, 8469: 11, M. Link. 2702, 2594, Saml. Hällestad 1 st.). 

Södermanland 28 (St.H.M. 14905: 437, 12902, 9812: 2, 16299: 10, 13549: 13, 
8640: 259, 15334: 1, 14632: 12, 8716: 9, 11499: 17, 15924, 7400: 1, 17279: 4, 
9875: 4, 14371; 13, 13456: 2, 19499: 2, 14103: 9, 14702: 3, 17701: 6, M. Sträng
näs 110, M. Nyköp. 615, M. Södertälje 3106, Saml. L]riksberg 1 st., Sjöbolms-
saml. 4 st.). 

Närke 7 (St.H.M. 13182: 12, 9170: 810, 813, 818, 11390: 31, 8108: 47, 
13182: 15). 

Uppland 5 (M. Upsala 5509, 1981, 4388, 2751, 510). 
Västmanland 7 (St.H.M. 12827: 8, 8434: 3, 12945: 25, Nord. Mus. 50672, 

M. Falun 421, M. Västerås 196, 540). 
Dalarna 8 (St.H.M. 15471, 15610, M. Falun 253, 414, M. Upsala 2043, 

M. Västerås 325, Saml. Älvdalen 1 st., Saml. Eriksson 1 st.). 

17 De äldsta trindyxorna, särskilt de skånska, äro ofta försedda med svagt 
tvärställd egg, uppkommen genom on mjuk avrundning av den ena eggsi
dan. Samma eggsida kan ibland ujipvisa en svag ansats till bålslipning. Dy
lika yxor upptagas emellertid ej i tabellen. 
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Fig. 22. Sundholm, Espered sn, Vg. 
(St. H. M. 4178) 

Fig. 23. Hjelmservd, Jämjö sn, Blek. 
(St. H. M". 9884 200) 
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Gästrikland 1 (St.H.M. 11421). 
Medelpad 1 (Saml. östavall). 
Ångermanland 2 (St.H.M. 14894: 1, 6431). 

Tabellen utvisar, att de västsvenska Lihult- t r indyxbygderna icke i 

nämnvärd uts t räckning bidragit till de håleggade t r indyxtypernas 

uppkomst, u tan att dessa i stället utvecklats i landskapen vid Öster

sjön, i Skåne, Blekinge, Kalmar län, Östergötland och Södermanland. 

Jämföres denna spridning med den av docent J . E. Forssander 1 8 upp

gjorda statistiken för båtyxorna, framgår därav, att båtyxkulturen 

haft sina kärnområden i just de landskap, där tidigare de håleggade 

t r indyxorna haft sin s tarkaste spridning och att avvikelserna i de 

båda yxgruppernas fyndfrekvens huvudsakligen betingats av båt-

yxornas kraft igare representation väster ut, särski l t i Västergötland, 

samt nor r ut i Uppland. Dessa förhållanden och den förut beskrivna 

typologiska utvecklingen tala sålunda till förmån för antagandet, att 

hela denna utveckling i stort sett uppburits av en och samma be

folkning. 

Ett annat och mycket anmärkningsvär t förhållande, vilket hittills 

icke framdragits i diskussionen om båtyxkul turens ursprung , är att 

denna ku l tu rs vidsträckta områden redan tidigare ägt en lika vitt-

utbredd str idsyxkultur , företrädd av de mångkant iga typerna. F r å 

gan blir alltså, om man här skall laborera med två olika invasioner 

av stridsyxfolk, vilka avlöst varandra på något gåtfullt sätt, eller om 

man i stället får antaga, att den äldre s t r idsyxkulturen uppburi ts av 

samma befolkning som den yngre, och att de kulturella skiljaktig-

heterna betingats förutom av tidsskillnaden även av ett olikartat in

flytande utifrån. E n ana lys av materialet ådagalägger också, att 

liksom de svenska båtyxorna utvecklats under inflytande från den 

jyl ländska stridsyxstilen, så gå de svenska mångkant iga yxorna till

baka på danska förebilder och dessa i s in tur på förebilder bland 

döstidens jyl ländska klubbformer. En närmare utredning av dessa 

förhållanden måste förbehållas en senare undersökning, och hä r 

skola endast de vunna resultaten utnytt jas, u tan att bevisföringen 

framlägges. 

18 J. E. F o r s s a n d e r , Die schwedische Bootaxtkultur, Lund 1933, s. 
245. Forssanders siffror för Södermanland måste på grund av Florins full
ständigare statistik höjas från 89 till 229. Ehuru Florins siffror ännu oj 
äro definitiva och ytterligare komma att höjas, framgår dock redan nu, att 
Södermanland utgjort det på båtyxor rikaste landskapet i Sverige. 
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Fig. 24. Enmansgrav, Dagstorp, Skäne. 
(St. H. M. 16438:2) 

Fig. 25. Skåne. 
(St. H. M. 3414) 

lig. 26. Skåne. 
(St. H. M. 1452:174) 

Fig. 27. Viervd, Ronneby, sn, Blek. 
(St. II. M. 9884:132) 

Fig. 28. Enmansgrav, Björkeryd, 
Fridlevstad sn, Blek. 

(St. H. M. 3642) 

Fig. 29. Enmansgrav, Täby, 
öja sn, Söd. 

(St. II. M. 15924) 
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Det visar sig, att de svenska mångkant iga yxorna visserligen di

rekt anknyta till de danska , men likväl i regel erhålla en från dessa 

något avvikande detaljutformning. Av Sveriges till ett antal av 355 

uppgående mångkant iga yxor äro så lunda endast 57 av rent danska 

lyper och dessa senare fördela sig på de olika landskapen enligt föl

jande schema: 

Skåne 51, Dalsland 1, Blekinge 1, Småland 1, Östergötland 2, 

Uppland 1. 

Det framgår sålunda, att Skåne varit infallsporten för det danska 

inslag, som givit upphov till den svenska gruppen av mångkantiga 

yxor. Liknande hava vi tidigare antagit gälla för det jy l ländska in

slag, vilket givit upphov till de svenska båtyxornas utveckling. Till 

jämförelse må här omnämnas spridningen i Sverige av de rent jyl

ländska str idsyxtyperna. Deras fördelning på de olika landskapen 

är följande: 

Skåne 61, Halland 4, Bohuslän 5, Västergötland 1, Blekinge 2, 

Öland 1, Gotland 1, Närke 2, Uppland 1. 

Skåne synes alltså hava utgjort den egentliga infallsporten för 

tvenne från Danmark utgående kulturvågor, vilka svept fram över 

stora delar av Sverige, den ena bringande de mångkant iga strids

yxorna, den andra påverkande utvecklingen av de svenska båtyxorna. 

Det i båda fallen l ikartade utvecklingsförloppet talar här avgjort 

emot antagandet av folkinvasioner, och de mångkantiga yxorna visa 

också samma kompakta utbredning som fallet sedermera blir med 

båtyxorna. De mångkant iga str idsyxtypernas fördelning på de olika 

landskapen framgår av nedanstående tabell. 

Skåne 110 (St.H.M. 3141, 11886: 2, 6819: 130, —, 2109, 755, 2549, 8966: 
384, 1374: 425, 2918:. 3 st., 2548: 4 st., 8722: 717—18, 14001, 2109: 106, 611, —, 
14265, 14793: 6, 13029, 3191, 13378: 57, 6815: 215, 3317: 59, 14531, 3036: 1, 
14182: 16, 12256, 3312: 2 st., 3765: 2 st., 3036: 211, 1229, 1518, 9197, 16644: 8, 
2549, M. Lund 23931, 18165, 15825, 2114, 12265, 5035, 2118, 22209, 19100, 
9006, 24701: 247, 24689, 26485: 16, 24700, 22665, 25362: 10, 20883, 24699: 196, 
27067, 22415, 25661, 11001, 2250, 7489, 7488, 19018, 27507, 20404, —, —, M. 
Trällob. 835, 33, M. Malmö 501, 1468, 1453, 1932, M. Ystad 1915, 2586, 2020, 
—, —, —, M. Hälsingb. 1550, 1904: 19, 467: 25, 1911: 19, —, M. Simrish. 
833, 167, 4678, 831, 3707, 7281, 5099, 1209, M. Kristianst. 1 st., Saml. Blågård 
4 st., Saml. Bielke 1 st., Saml. Ljunggren 2 st., Saml. Kockum 1 st., Saml. 
Persson 3 st.). 

Halland 7 (St.H.M. 11651: 91, 11103, 7331: 135, 466, 815, 11390: 58, Saml. 
Carlst odt 1 st.). 

Bohuslän 11 (St.H.M. 15294: 31, 14821: 10, 1137: 3, 2898. M. Göteb., —, 
1391, 642, 20379, 133, 3511, 3572). 

42 — Fornvännen 1935, 



338 N I L S ÅBERG 

Dalsland 6 (St.H.M. 18118, 13512: 28, 13445: 1, 13735: 1, 8857: 11, Saml. 
Ödeborg 1 st.). 

Värmland 2 (St.H.M. 7943: 3212, M. Karlst. 184). 

Västergötland 35 (St.H.M. 17343: 1273, 12516: 4, 6226, 457: 1—2, 7578: 
548, 9194: B2, B6, 7045: 1, 7578: 568, 571, 648, 9000: 321, 361, 17832: 3, 
7664: 64, 18176: 1, 5795: 22, 7986: 65, 9130: 14, M. Göteb. 7503, 2314, 2940, 
21472, 23976, 3166, M. Alingsås 150, Sahlström, tabell 2 st., M. Skövde 
1 st., M. Upsala 3510, M. Skara 2 st., Saml. Sjöstrand 1 st., Saml. Grön
vall 1 st.). 

Blekinge 11 (St.H.M. 1453: 55, 145, 10419: 117, 9070: 6, 9884: 32, 5420: 19, 
18378, M. Lund 26271, M. Karlskr. 5475, 8846, Saml. Törneryd II 49). 

Småland 25 (St.H.M. 9589: 34, 17343: 350, 406, 12735: 1, 15305: 1, 1453: 271, 
8655: 300, 14332: 165, 1985: 1846: 25, 4634: 1, 15345, 16919, 8863, M. Kalmar 
832, 6288, 1597, 1470, M. Vexiö 1116, 982, 1287, M. Västervik 61, ö. Ving
åkers Skola 1 st., Saml. Hjort 1 st., Saml. Humbla 1 st., Åberg, Kalmar läns 
stenålder 1 st.). 

Öland 9 (St.H.M. 7871: 152, 1304: 1844: 8, 12326: 3, 16470: 54, M. Kal
mar 4829, 5427, Abcrg, Kalmar läns stenålder, 3 s t ) . 

Gotland 10 (St.H.M. 8003, 2976: 2 st , 12063, 8825: 1, 8350: 11, 14774: 2, 
15666: 2, 17159: 18, 15375: 1). 

Östergötland 22 (St.H.M. 11227: 2, 11390: 7—8, 11495: 372, 9170: 602, 603, 
605, 13156: 133, 14363: 3, 8712, —, 15197: 3, 17343: 482, 11706: 11, 17332: 
208, M. Link. 2794, 526, 1072, 239, 2838, 376, M. Lund 19062). 

Södermanland 37 (St.H.M. 14873: 2, 1323, 13549: 39, 13043: 4, 9440, 8640: 
112, 3555, 14461: 5, 5214, 1304: 1842: 21, 5200, 17343: 727, —, M. Nyköping 
1 st., M. Södertälje 4 st., M. Upsala 887, M. Strängnäs 1 st.. St. Malms Skola 
1 st., Ö. Vingåkers Skola 1 st., Saml. Eriksberg 1 st., Saml. Lindahl 1 st., 
Saml. Larsson 1 st., Saml. Hermelin 4 st., Saml. Sjöholm 110, 163, 881, 
580, 324, 663, 766, Saml. Eriksson 1 st.). 

Närke 31 (St.H.M. 9170: 894—95, 11390: 33, 34, 13877: 2, 12945: 8, 
13233: 2, 1571: 60, 13655, 13415: 1, 16758, 13106: 1, 11495: 658, 894, 4309, 
M. Örebro 13101, 7701, 14103, 13151, 1575, 13, 14, 14499, 225, 226, 0204, 67, 
201, Kävcsta Skola 1 st , Privatsaml. 2 st.). 

Uppland 17 (St.H.M. 12607: 1, 16730: 49, 8204, 16056: 7, 12987, 11305, —, 
14422, 8853: 176, M. Upsala 5186 5493, 2773, 4713, 512, 342, 5448, —). 

Västmanland 9 (St.H.M. 12827: 11, 14208: 7, 16657: 1, 12651: 2, 11824, 
8069, M. Västerås 69, 85, Saml. Hamilton 1 st.). 

Dalarna 1 (St.H.M. 1243). 
Hälsingland 4 (St.H.M. 13199, 20030, M. Hudiksv. 310, Saml. Svensson 

1 s t ) . 
Medelpad 1 (M. Östersund 678). 
Ångermanland 6 (St.H.M. 15358, 17124, 11563: 2, M. örnsk. 3011, 671, M. 

Härnösand 9793). 
Jämtland 1 (M. Östersund 947). 

Av tabellens yxor äro de fyndortsbestämda utlagda å den i fig. 30 

återgivna kar tan, vilken upprät tats av amanuens Sten Florin. Jäm-

föres denna karta med Forssanders 1 9 båtyxkarta , framträda överens-

" A. a. fig. 13. 
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stämmelserna i de två yxgruppernas spridning på ett så slående 

sätt, att varje tanke på invasioner måste falla. Allt synes i stället tala 

för, att befolkningen i båda fallen varit densamma och att endast in

flytandet utifrån skiftat karaktär . 

Det skulle sålunda återstå att något närmare undersöka de mång

kantiga s t r idsyxornas svenska kulturmiljö. Yxorna äro i Sverige hit

tills icke kända från gravar 2 0 och deras tidiga uppl radande kan också 

tala tör, att den av gravfynd karakter iserade kulturuppblomstringen 

vid denna tid ännu icke tagit sin början å de icke megalitiska om

rådena. Mångkantiga yxor äro likväl vid upprepade tillfällen anträf

fade å boplatser, såväl gotländska som fastlandssvenska och till

hörande den förut beskrivna gruppen, vilken i huvudsak hänförts till 

döstid. F y r a dylika yxor hä r rö r a sålunda från de prekeramiska bo

platserna på Gotland (Nasume 2, Krokståde 1, Sallmunds 1), en 

hä r rö r från Siretorp, tre från Brokvarn, en från Vråboplatsen, två 

från den sistnämndas omedelbara omgivning och från samma strand-

horisont som själva boplatsen samt slutligen en yxa från en boplats 

vid Vallby i Närke.2 1 E h u r u de mångkantiga yxorna i Sverige säker

ligen fortlevat in i den äldre gånggriftstiden, kanske t. o. in. så länge 

att en kronologisk anknytning till de äldsta typerna inom båtyxgrup-

pen erhållits,22 och ehuru sålunda de nyssnämnda boplatsernas hän

förande till döstid icke får överföras på den mångkantiga stridsyx-

gruppen i dess helhet, utvisa dock boplatserna, att dessa yxor före

kommit ti l lsammans med tunnackiga yxor av sydskandinavisk form

givning samt även hälslipade tr indyxor av den grupp, ur vilken 

båtyxkulturens motsvarande typer kunna härledas. De mångkantiga 

yxorna skulle sålunda uppträda i en kulturmiljö, som utgjort för

stadiet till den senare framträdande båtyxkulturen. De stora linjerna 

i den fastlandssvenska utvecklingen synas alltså börja framskymta 1 

det arkeologiska materialet, trots frånvaron av gravfynd under ut

vecklingens äldre förlopp. 

20 Vi bortse därvid från det västgötska yxfyndet, enligt upjigift ur en häll
kista. St.H.M. 6226. 

21 Enligt benäget meddelande av A. Bagge. 
22 En mångkantig stridsyxa av svensk typ härrör från en kamkeramisk 

boplats vid Ilämeenniemi i södra Österbotten, där den anträffats med kera
mik av Äyräpääs stil I I : 2—III: 1, alltså enligt Äyräpää tillhörande liden 
något före båtyxkulturens framträdande i Finland. Se Äyräpää i Hackmans 
Festskrift 1934. 
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Den här framlagda uppfattningen av den svenska båtyxkul turens 

u rsprung har huvudsakligen grundats på en analys av tvenne forn-

saksgrupper : t r indyxor och stridsyxor, och denna ana lys ha r hä r så 

att säga fått utveckla sin egen beviskraft, utan att därvid de på se

naste tid tillkomna undersökningarna och upptäckterna framdragits 

som stöd.23 Vi omnämna sålunda endast i förbigående, att Bagges 

och Kjellmarks undersökningar vid Siretorp i Blekinge samt Flor ins 

och Schnells vid Vrå i Södermanland bragt ett rikhaltigt material i 

dagen och givit upphov till en rad av nya och intressanta detalj

iakttagelser, vilka, såvitt man i förväg kan se, komma att lämna vik

tiga bidrag till belysande av de här berörda frågorna. Men resultaten 

av dessa ännu opublicerade undersökningar skola hä r ej föregripas. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

N I L S Å B E R G : Die H e r k u n f t der schwedischen Bootaxtkul tur . 

Das scheinbar plötzliche und unvormittelte Auftreten der schwedischen 
Bootaxtkultur wie auch dor jiitländisclion Einzelgrabkultur hat seinen 
Grund darin, dass erst zu dieser Zeit die Grabfunde auch auf den nicht 
megalitbiscbeii Gebieten in Skandinavien aufzutroten bogiiinen. In den 
kiiuftigen Gebieten der schwedischen Bootaxtkultur war dio friihere Ent
wicklung nur bekannt durch Kinzelfunde von Steinartefakten öder von 
Wohnplätzen, die in den meisten Fallen keine Keramik aufwiesen. An 
dieses ältere Kulturmiliea kirttpfen indessen dio hohlschneldigen Feuer
stein- odör Grunstcinmc-issel der Bootaxtkultur (Abb. 22—29) an, da sie 
aus den auf den ebonorwähnteii Wohnplätzen vorkommeiiden hohlschnoi-
digon Walzenbeilen (Abb. 13—19) bergoloitct werden können. Dio auf 
ilen schwt dischen Wohnplätzen der Dolmenzeit auftretenden Walzenbeile 
werden auf Gotland querscluioidig (Abb. 2—9), auf dem Festlande da
gegen liolilscbneidig. Die gotläiulischen Typen entwickeln sich dann zu 
querschneidigon Beil- und Moisselformen (Abb. 10—12), wie sie die 
jiingeren gotländischen Keramikwohnplätze kennzeicbiien. Auf dem fest
lande geht jedoch die Entwicklung der liolilscliiieidigen Walzenbeile nicht 
in der Richtung auf dio Beil- und Moisselformen der jiingeren Keramik
wohnplätze, sondern stattdessen auf die der Bootaxtkultur bin. Die hohl-
schneidigen Walzenbeile weison bereits vereinzolte Uborgangsformen zu 
den diinnackigen Typen (Abb. 20—21) auf, aber der Ubergang in der 

23 Den i Fornvännen 1935, s. 109 gjorda karakteristiken av den svenska 
båtyxkulturen faller sålunda till tiden före upptäckten av Vråboplafsen. 
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durch siidskandinavische Fcuersteinboilformen bestimmten Serie findet 
doch hauptsäehlich in der Zeit dor dicknackigen Beile statt, und dabei 
entstehen eben die charakteristiscben hohlschneidigon Typen der Bootaxt
kultur, die also als Erbe von den Walzenbeilen her, ausser dem Hohlschliff, 
auch abgerundeto Kanten und eine kräftigore Wölbung dor einen Breit-
seito odcr beider erhalten. 

Gegen die tlbliche Auffassung von dom invasionsartigen Charakter dor 
Bootaxtkultur spricht auch der Umstand, dass die kiinftigen Bootaxtgo-
bicto in Siid- und Mittclscbwodon frtiher schon eino woitausgebreitcto 
Streitaxtkultur, vortreton durch die vielkantigen Typen, bescssen haben. 
Die auf der Karte Abb. 30 wiedorgegebeno Verbreitung dieses Streitaxt-
typus zeigt vollständige Ubercinstimmung mit der Verbreitung dor 
Bootäxte in Schweden und macht os somit unzwoifolbalt, dass dio beiden 
Streitaxtgruppen im grosson ganzen einer und derselben Bevölkerung 
angobört haben. Dazu kommt auch, dass die vielkantigen Äxte auf den-
jenigen Wohnplätzen auftreten, von denen her auch die hohlsclineidigen 
(odcr auf Gotland querschncidigon) Walzenbeile bekannt sind, also dio 
Prototypen der hohlschneidigen Beil- und Moisselformen der Bootaxtkul
tur. In dieser schwedischen Entwicklung, die auf den Kilstonwohiiphit/.eu 
der Dolmenzeit beginnt, um schliesslich in die Bootaxtkultur auszumiin-
den, ist offenbar die Bevölkerung dio ganze Zeit hindurch dieselbe ge
wesen, und nur der von Dänemark ausgohondo Einfluss hat don Charakter 
im Laufo der Zeit gewandelt. Mit dor ersten Kulturwolle von Dänemark 
her kamen die vielkantigen Streitäxto sowie dio auf don ältesten Wohn
plätzen auftrotendo Keramik. Später wurden dioselben Teile Schwedens 
von direkten odcr indiroktoii Einfliissen, die von der jiitländisclien Einzel
grabkultur herkamen, erreicht, und unter der Einwirkung des jiitläu-
dischon Streitaxtstils entwickeltcn sich dabei die schwedischen Bootäxte. 
Dio Bevölkerung aber ist offenbar die ganze Entwicklung hindurch die
selbe geblioben. , f | 


