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Trefaldighetskyrkans valv och med dem även målningarna, som synas 
vara utförda på den färska putsen, dateras av Ugglas till 1300-talets mitt 
eller kort därefter.6 De motsvarande målningarna i Roslags-Bro behöva ej 
vara många årtionden yngre. Det finns ingen anledning betvivla, att de äro 
jämnåriga med valvet. 

Ingeborg Wilcke-Lindqvist 

ENMANSGRAVAR I NORRHOTTEN 

Sommaren 1939 hittades ett par stenverktyg i Vännäs by i överkallx 
socken, Norrbotten, under omständigheter, vilka göra det troligt att do 
tillhört någon enmansgrav. Då sådana gravar hittills icke äro med säker
het kända från övre Norrland, kan det vara av intresse att närmare gran
ska detta fynd. 

Del ena verktygel var cn håleggad yxa. längd 17.5 cm. av svart skiffer, 

Fig. 4. 
Håleggad mejsel. Norrb. M. inv:nr 

4234. 
Hollow-cdgcd chisel. 

Fig. 5. 
Tväreggad yxa. Norrb. M. inv:nr 

4235. 
Square-edged axe. 

en även i norra Sverige ganska vanlig typ. Det andra var en tväreggad 
yxa av grå, lösare skiffer, längd 17,3 cm. En del av yxan är avflagrad. 
De ha i Norrbottens Museum inv:nr 4234—35. (Fig. 4—5.) Båda två hade 
legat helt nära varandra, ondast några dm under markytan. De kommo i 

6 I anslutning till H a h r s utredning av byggnadshistorien 
Konst 1905, s. 109 ff. 

Kult och 
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Fig. 6. 
Utsikt över Ängesän mot Vännäs by. Fyndplatsen är i sandtaget som syns 

bakom gården mitt i bilden. 
View across the river Ängesän, looking towards the village of Vännäs. The site of the 

find is the sandpit which is seen behind the (annstead in the centre of lhe picture. 

dagen gonom att en pojke lekte i ett sandtag och därvid sparkade bort en 
del av översta lagret vid kanton, som ätit sig in i sandåsen. Fyndplatsen 
var sålunda ganska högt uppe i sluttningen, strax ovanför randen av cn 
jämnare avsats. Några andra rester kunde icke iakttagas, inga kol eller 
stenar syntes, men det verkade ju egendomligt, att do två yxorna legat 
så nära varandra. 

Trakten kring Kalixälven och dess biflöden, Ängcsån och Tvärån eller 
Lansån, ha ju genom Sigurd Dahlbäcks insamlingsarbete blivit Norrbottens 
klassiska stonåldcrsbygd. Talrika lösfynd, någon gång samlade till säkra 
boplatsfynd visa, att här varit en ganska väl befolkad trakt vid den tid, 
då Bottnens vattenyta stod i jämnhöjd med Räktjärvs nutida vattenstånd, 
eller kanske något högre. Vattenytan i sjösystemet kring Överkalix kyrka, 
vid Ängcsåns inflöde i Kalixälven omkr. 8 km nedanför Vännäs, är 35 
m över havet. Det trånga utloppet gonom Räktjärv gör att älvens vatten
stånd är myckel varierande efter årstid och ncderbördsförhållandcn. Under 
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gånggriftstid har sålunda havsytan stått ungefär i nivå med nuvarande 
högvattenstånd. 

Vännäs by har i nutiden stora slåtterängar i Angesåns breda dalgång, 
och från dalbottnen stiger sluttningen sakta upp mot vägen nedanför 
den brantare sandåsen, där yxorna hittades. (Fig. 6.) Det är troligen på 
denna lägre sluttning man har att söka de egentliga rosterna efter en bo
plats, såvida älvens flöden lämnat något kvar. Gravens läge i terrängen 
synes mig tyda på, att den legat något ovanför stenålderns antagliga 
vattenlinje. Framtida undersökningar kunna måhända lämna säkert be
sked. 

Ilålmejsoln, som i allmänhet räknas såsom en bisak bland gravgodset i 
enmansgravarna, måste här tagas såsom huvudsaken. Den tunnare yxan 
får då motsvara båtyxan eller vad man eljest kan tänka sig såsom det 
förnämsta. Båtyxor äro ju här uppo i norr ganska sällsynta, varför man 
icke får räkna dess frånvaro såsom ott allt för starkt minus. 

Det är ju naturligt, att enmansgravarna i Norrbotten skola skilja sig 
från samma slags gravskick längre söder ut. Vilka dessa olikheter äro, 
huruvida de betingas av kronologiska eller etnologiska orsaker och andra 
sådana frågor kräva för besvarande ett rikligt material. Man måste förut
sätta, att en så speciell typ sora den norrbottniska hackan skall förekomma 
i en del gravar, och ett antagande i denna riktning har föranlett A. En
quist att såsom förmodad enmansgrav framhålla bl. a. ett fynd från Töro 
socken, i nedre delen av Kalix älvdal.1 

Vid sökande efter grus för järnvägsbygget östor ut från Morjärv hit
tades nämligen tvenne hackor alldeles intill varandra. Fyndplatsen ligger 
4,5 km sydost om Räktjärv järnvägsstation, nära öster om sjön Granträs
ket, vid norra stranden av den lilla myren invid sjöändan samt sodor om 
on liten bäck.' 

Den ena hackan (St. H. M. 13571) är av cn vanlig norrbottnisk typ, me
dan don andra (St. II. M. 13982) är ovanligt smal. Ehuru de båda lågo 
tillsammans, kommo de vid olika tillfällen in till St. H. M. De hade legat 
1,5 ra djupt i fint grus eller grov sand. Att vi även här ha resterna av 
en enmansgrav torde vara ganska säkert. 

Hos båda dossa fynd kunna sålunda gemensamma och skiljande drag på
visas, raen det är dock för tidigt att draga några slutsatser därav. Det är 
likväl av vikt att framdeles söka urskilja fynd av besläktad karaktär 
inom Norrlands stenålder, då dessa säkerligen på sitt sätt skola kunna 
bidraga till lösningen av de många problem vi här ha att röra oss med. 

Reinhold Odencrants 

1 Sverige, V, 1935, sid. 600. 
* Enligt upplysningar, lämnade av hittaren herr A. Wikström genom 

vägmästare O. Sander, Kalix. Jfr Fornvännen 1908, sid. 295, och 1910, sid. 
215. 


