


ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar flintdepåerna i Västerbotten. I arbetet 
testas hypoteserna att depåerna har'tillkommit genom invandring 
och att de alla har tillkommit samtidigt. Resultatet-visar att .. ·"' . 
det har -ägt ·rum en invandring men det har inte gått att belägga 
att platserna är samtida istället formuleras hypotesen att det 
rör sig om två olika förlopp. I arbetet visas också att det har 
förekommit en kontinuerlig kontakt mellan Västerbotten och 
södra Skandinavium under hela mellanneolitikum. 
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INLEDNING 

Detta arbete ·behandlar flintdepåerna i Bjurselet, Kusmark, 
Kallbäcken,Dalsjö, överboda, Strandholm och Stavsjöholm. 
Alla ligger i ynsterbottens län. Platserna dateras till 
den senare delen av mellanneolitikum, c:a 2000 f.O. Då 
flintan kommer \ifrån den al 1 ra sydligaste delen av Skan-
dinavien så inleds arbetet med en översikt över de s.k 
kul turerna i.södra Sverig~ under MN. Jag tar även upp ett 
par exempel på boplatser i norra Sverige som är relevanta 
i sammanhanget. Vidare ger jag exempel på flintdepåer 
ifrån södra Sverige, Nordnorge oqh ifrån norra Finland. 
Jag går också igenom och kommenterar den tidigare forsk-
ningen om depåernas tillkomst i Västerbotten. Slutligen 
redogör jag för utbredningen av MN lösfynd av sydskandi-
naviska yxtyper i Västerbotten och deras kronologiska 
och korologiska förhållande till flintdepåerna. 

Syftet med arbetet har varit att testa följande hypoteser: 
1 Depåerna vittnar om ett invandringsförsök av ett söder-
ifrån kommande folk som åtminstone till del har idkat neo-
litiska näringar. 
2 Depåerna har tillkomm.it samtidigt eller under en mycket 
kort tidsperiod. 

Hypoteserna har testats med följande implikationer: 
Uyp9te~ nr 1, fyn;dpl a tserna n·ör_ vara 1 ämpl iga för bo-
sättning av.en under MN jordbrukande eller boskapsskötande 
befolkning. 
Det .b,ör·finnas belägg för boplatser som endast har flint-
artef akter och där det finns 1 ämningar av j ordbr\1k och 
boskapsskötsel som kan säftas i direkt samband med en flint-
depå. 
Fyndplatserna bör skilja sig till sin karaktär ifrån de 
boplatser i Vä~terbottens kustland som inte har någon eller 
har mycket lite flint~\i sitt artefaktmaterial och ha 
~ycket~ liga ·b-s'.fatv.ärdkn i förhäl 1 ande til 1 .dem. 
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Hypotes nr 2, ~epåernas flintyxor ska vara mycket lika 
båda inom och mellan depåer~a. 
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De övriga artefakterna ska ochså uppvisa en likartad samman-
sättning mellan de olika depåerna. 
Fyndplatserna ,ska ha 1 ikarta,de naturgeografiska förutsättningar. 

METOD 

Jag har inventerat fyndplatserna och särskilt fäst upp-
märksamhet på faktorer som jordart·, i vilket väderstreck 
platserna ligger, tillgången på färskvatten under vintern 
etc. Inventeringen har komplettetats med Jitteraturstudier. 
Jag har vidare haft tillgång till en fosfat undersökning 
för att kunna avgöra huruvida flintdepåerna kan sättas i 
samband med en fångstkultur, detta skulle i så fall inne-
bära mycket höga fosfatvärden på platserna i förhållande 
till deras omgivning. Jag har också mätt alla på museer 
tillgängliga flintyxor ifrån depåerna både med avseende 
på deras kvalitativa och kvantitativa egenskaper. 

Förkortningar använda i uppsatsen· 

ATA Antikvariskt topografiskt arkiv 
'" BRA Bronsålder 

GR Gropkeramisk kultur 
MN Mellanneolitikum 
SHM Statens historiska museum 
SM Skellefteå museum 
SN Senneolitikum 
STK Stridsyxekulturen 
TRB Trattbägarkulturen 
VM Västerbottens museum 
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1 , EN ÖVERSIKT ÖVER MELLANNEOLITIKVM I SVERIGE 

Redan år 1827 hittades den första flintyxan i Bjurselet 
i norra Västerbotten. Sammanlagt har där nu påträffats 
c:a 175 yxor av flinta. På den näst största fyndplatsen 
Kusmark ett par mil söder om ~ursela:. har ett 70-tal yxor 
hittats. Dessutom har ytterligare ett 40-tal yxor påträffats 
i mindre depåfynd längs med Västerbottens kustland(sekarta nr 1). 
Yxorna har daterats dels typologiskt och dels genom verti~sa.1-
stratigrafi, fyndplatsernas höjd över havet, till sen MN eller 
c:a 2000 f.O(Christiansson,61:39 ). Flintan härstammar ifrån 
den allra sydligaste delen av Skandinavien(Becker,52:60), 
Yxorna har alltså på något sätt och av någon orsak tran-
sporterats upp till Västerbotten. Flintyxorna är till den 
största ·delen oslipade, håleggade och tjocknanckiga. På 
några platser har även flinta i andra.former påträffats 
( se nedan kap 5+6 ) . 

Under sen MN rådde ett förhållandevis varmt klimat i 
Sverige. I norra Sveriges kustland dominerade lövträden 
främst björk och al men även lind alm och hassel. Den 
ständigt pågående landhöjningen avsatte fina sediment-
jordar som tillsammans med lövträden gav mulljordar 
(Engelmark,78:3). Enligt Malmer gick medeltemperaturen för 
Västerbottens kustland vid denna tid inte under -8 C 
(Malmer,75:81). Bottenviken var tre gånger så salt som 
den är idag vilket medförde en högre produktivitet av fisk 

I 
och säl(Broadbent,Engelmark,79:168). 

I den södra delen av Skandinavien hade man haft jordbruks-
och boskapsskötsel redan under 'IN .. Jordbrukets geografiska 
utbredning har dock varierat kraftigt under neolitikum. 
Under TN spred sig jordbruket ända upp i Mälardalen för 
att under tidig MN gå tillbaka till Skåne och sydvlstra 
Sverige. Under sen MN expanderade jordbruket på nytt 
(Gräslund,80:15). 
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Dessa var.iationer i jordbrukets utbredning tycks enligt 
Gräslund ha ett nära samband med klimatets fluktuationer,. 
jordbruket expanderade vid värmeperioder{Gräslund,80:15). 

._, 
I norra Sverige har man inga indikationer på jordbruk 
under TN. Den tidigaste dateringen hittills är ifrån 
Rudetjärn i Medelpad. Det finns ett pollendiagram därifrån 
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med spår av jordbruk, som är daterat till 2700f.O(Baudou,St:164). 
) Anundsjö.n, i norra Ångermanland finns det spår av odlin~ 
av korn och vete som dateras till 2500-2000 f.O(Baudou,7i :60). 
tDet-- f.,inns ocksi,å oÖ.ling-s-apår '11--rån.--Bjurs·~let,:'dessa torde 
<dock v.ara yngre,..:.i:2_00:0 .. 1-son-f.O(se kaps·)- Hittills verkar 
det alltså som om Norrland under större delen av MN har haft 
en ekonomi som har varit baserad på jakt och fiske även om 
det har funnits inslag, av jordbruk vid kusten. 

Det går inte att dra en exakt gräns mellan södra och norra 
Svarige utifrån ett naturresursutnyttjande vid denna tid, 
I norra Svealand och i södra Norrland har det skett en 

• ackul turation@process. mellanide olika ~~ulturer som 
allmännt förknippas med södra Sverige och nordligare kulturer. 
Betydelsen av jakt och insarnJa1 föda inom de jordbrukande 
kulturerna i södra Sverige får heller inte underskattas 
(Wyszornirska,84:40). 

1.1 De olika kulturgrupperna i södra Sverige under sen MN 

I södra Skandinavien ·:'täknar den t,raditionella forskningen 
med tre olika kulturgrttpper under MN. Trattbägarkulturen, 

/ 

den Gropkerafuiska kulturen och den i Sverige s.k Stridsyxe-
kulturen(Stenberger,64:120). Trattbägarkulturen försvann· 
enligt Malmer redan vid mitten aiV MN och följdes av Strids-
yxekulturen(Malrner,75:108). 

I . 
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TRB hade alltså upphört att existera riär depåerna i 
Västerbotten kom till. Det anses allmännt att det var TRB 
som förde in jordbruket till Sverige(Stenberger,64:82). 
Kulturen utmärktes under MN av sto'ra kollektiva gravar, s.k 
gånggrifter, de ligger koncentrerade på några få områden i 
Sverige, speciellt frekventa är de på Västgötaslätten men 
de finns också på andra för jordbruk lämpliga ställen, man 
har därfä~ tidigare antagit att TRB uteslutande har levt på 
jordbruk(Stenberger,64:82). Senare forskning har dock revi-
derat den synen avsevärt. Man hart.ex funnit små fångst-
boplatser som har tillhört TRB(Hulten,75: 83 ). Även fångst-
boplatser som tidigare relaterades till GR sätts numera i 
samband med TRB(Wyszomirska,84:40). 

1.1.1 Stridsyxekulturen 

STK har i Sverige fått sitt namn efter sin karakteristiska 
stridsyxa, även i Norge har man tagit fasta på stridsyxan 
medan man i Danmark har uppkallat kulturen efter deras 
gravform, enkelgravkulturen. I Finland har den slutligen 
fått sitt namn efter utformningen på gruppens keramik, den 
:!6rkeramiska kulturen. Dess speciella gravform dateras till 
den andra hälften av MN(Mal~er,75:108). _ 
Deras ursprung är ännu omtvistat. En teori är att de skulle 
vara utlöpare av den s.k Klockbägarkulturen(SiemeD,82:175). 
En annan i Sverige omtvistad fråga är huruvida STK har in-
vandrat eller inte. Den snabba spridningen, den speciella 
gravformen och de nya föremålstyperna tyder på det. Men 
enligt Mal~er som med sin avhandling ifrån 1962 då företrädde 
en helt ny teori, så skulle STK endast vara en kulturell 
innovation som TRB hade antagit(Malmer,75:115). B Hulten 
har med experiment på STK keramik gjort den iaktagelsen 
att den älds.ta STK keramiken inte har någon lokal förankring 
varken vad det gäller magringstekniken eller tekntken vid 
tillverkningen, keramiken är inte heller gjord av lokala leror. 
Hennes undersökning omfattar keramik ifrån Hagestad i östra 
Skåne(Hulten, 75: 156). Detta talar möjligen för en invandring. 



7 

Vad det gäller STKs ekonomi så trodde man tidigare att 
den snabba spridningen av kulturen oc~·att STKs boplatser 
befanns vara så små tydde på att de främst hade livnärt sig 
på boskapsskötsel även· om man var· m·edveten om att de idkade 
jordbruk(Stenberger!64:113}. Malmer kom r"edan ,l-957 fram till 
att STK hade livnärt sig på jordbruk i betydligt större 
utsträckning än vad man tidigare hade trott(Malmer,57:178). 
I Finland har man allmännt antagit att det var STK som 
förde in j6rdbruket i landet när de invandrade c:a 2300f.O 
(Meinander,83:5). Men Meinander påpekar att det ännu inte 
finns några säkra bevis för att STK verkligen har bedrivit 
jordbruk i Finland. De paleobotaniska undersökningar som 
är gjorda hittills kommer dock ifrån Tavastland inte ifrån 
kustlandet där STK enligt Meinander hade sin tyngdpunkt 
(Meinander,83:6). Meinander citerar också Zwelebil som menar 
att STKs boplatser främst ligger på jordar som bäst läm-
par sig för boskapaskötsel(Meinandert83:6). Enligt Meinander 
finns det inte heller några säkra-bevis för att STK skulle 
ha bedrivit jordbruk i Mälardalen, den enda indikationen 
som finns är en keramikskärva med ett sädesavtryck(Meinander, 
83:7}. 

1.1.2 Den Gropke:ramiska kulturen 

De första boplatserna av GR karaktär påträffades i östra 
Sverige. Kulturen kallades därför till ~n början östsvensk 
boplatskultur, boplatskultur därför att man till skillnad 
från STK fann stora bopl~tser där även de döda låg begravda. 
(Stenberger,.64:95). Boplatserna utmärktes förutom av sin 
storlek och gravskicket av en speciell keramik, stora spets-
bottnade kärl med groporneringar, av spånpilar med tånge, 
och _rät_ .ö'ch 'tväreggade yxor av flinta öch 

Senare fann man boplatser som såg ut att tillhöra GR även 
på andra ställen i Sverige, de dök dessutom upp i Danmark 
och i Norge, kulturen fick då istället namn efter sin keramiks 
ornering(Stenberger,64:95). 
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Den senare forskningen i Norge och Danmark ställer sig dock 
tvivlande till GRs existens i deras länder, man ser istället 
de gamla GR boplatser"na som jakt och fiskeboplatser som 
har utnyttjats av TRB·och STK under delar av året(Wyszomirska, 
84:40). TRB och Sl'K har endast haft vissa föremålsformer 
gemensamma med GR(Wyszomirska,84:40). Enligt Welinder kan 
man skönja samma tendens vad det gäl ler "GR boplatser 11 i 

·, , 

Västsverige(Welinder,77). Welinder anser att GR är ett 
missvisande namn p_å kulturen, då kan m~n hellre ta tillbaka 
den gamla benämningen östsvensk boplatskultur(Welinder,73:56). 

Men inte heller i östra Sverige är GR någon entydig före-
teelse. Det råder stora skillnader mellan boplatserna i 
söder och norr. B Wyszomirska skiljer ut fyra olika grupper 
inom kulturen(Wyszomirska,84:40-43). Den sydöstsvenska som 
bl.a omfattar boplatserna Siretorp och Nymölla, den öst-
mellansvenska gruppen representeras av boplatser som övervåda 
och Korsnäs, gruppen omfattar också Åland med sin av Kam-
keramiska influenser starkt uppblandade GR. Den Got)ändska 
gruppen ligg~r nära den östmellansvenska men där finns det . 
också inslag av mesolitiska traditio~er, t.ex trindyxor 
av bergart. Den nordsvenska gruppen breder ut sig i Dalarna, 
Gästrikland och Västmanland. Här finns det tydliga inslag 
av nordsvensk stenålder i artefaktmaterialet som föremål 
av kvarts och skiffer, man har också påträffat asbestkeramik. 
Som exempel på boplatser kan Mårtsbo och Orsand nämnas 
JLöfstrand,69:81). 

GRs resurs~tnyttjande har varit mångsidigt. Man-har funnit 
ben av en mängd olika djur på deias bopiatser, man har även 
hittat ben ifrån tamdjur'bch·stora mängder sälben(Welinder,78: 
100). För den östmellansvenska gruppen har man däremot inte 
kunnat påvisa något jordbruk(Welinder,78:100). GR i Mellan-
sverige använde mycket 1 ite flinta . Enda:st O, 1-0, 2% av det 
petrografiska materialet på boplatserna utgörs av flinta 
iäremot har den sydsvenska gruppen nästan uteslutande använt 
sig av flinta(Welinder,73:56). Welinder har i sitt arbete 
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med den östmellansvenska gruppen kommit fram till att GR 
under den senare delen av MN drevs ifrån de inre delarna av 
kustl_andet till de yttre delarna av skärgården av den expan-
siva jordbruksekonomi som STK repre!enterade(Welinder,78:110). 
Detta skulle i sin tur ha inneburit att GRs tidigare så mång-
sidiga resursutnyttjande inskränktes betydligt. De blev helt 
beroende av sälfångst vilket medförde att de blev mycket 
känsliga för fluktuationer i klimatet som kunde innebära 

\ 

att sälen ~örsvann. Detta skulle enligt Welinder förklara 
varför: GR plötsligt tycks upphöra att existera vi.er slutet 
av MN(Welinder,78:109-110). Christiansson menar också att 
GR fick problem genom att sälen försvann i Mellansverige 
p.g.a det blev varmare, GR ~kulle då ha begivit sig efter 

.sälen norrut till Västerbotten och på så vis skulle man 
kunna förklara de GR artefakter som är funna där(Christiansson, 
61:43~ se även nedan kap 4). 

Ll.3 En översikt över förhåilanderna i norra Sverige under MN 

Norra Sverige är ett till ytan mycket stort område inom 
vilket det finns stora skillnade~ vad det gäller klimat och 
naturliga förutsättningar. Man brukar därför dela in 
Norrland i en fjällzon, en skogszon och i eh kustzon 
(Christiansson,61:5). Här kommer jag att koncentrera mig på 
de delar av kust och skogszonerna där man har hittat MN flinta. 

Fyndsituationen i norra Sverige skiljer sig avsevärt ifrån 
densamma längre söderut. I Norrland finner man mest små 
öppna boplatser utan några stratigrafiska lager. Hittills 
har man heller inte hittat några slutna fynd iform av gravar 
eller depåer,undantaget flintdepåerna som inte är veten-
skapligt framtagna, som skulle kunna användas vid en relativ 
typologisk datering. Jorden är ofta väldigt iur vilket i sin 
tur medför att organiskt material bryts ner förhållandevis 
snabbt. Detta är ett par av de orsaker som har skapat och 

' fortfar ande skapar dateringsproblem med de Nordsvenska bo·.-. 

! 
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platserna. Man har varit tvungen att utarbeta daterings-
metoder speciellt anpassade till den Nordsvenska kontexten 
(Baudou,77:26). En mycket använd metod är vertikal strati-
grafi. Under förutsättning att en boplats har varit strand-
bunden kan man avgöra hur den förhåller sig kronologiskt 
till andra strandbundna boplatser genom att mäta dess höjd •• 
över havet(Broadbent,79:f99·). Baudou har sammanställt flera 
o\ika·metoder som trots allt gör det möJligt att upprätta 
kronologiska system i Norrland(Baudou;77:29). 

Det :tbrdsvenska artefaktmaterial·et skiljer sig ifrån det 
sydsvenska vad det gäller den petrografiska sammansät-
tningen som är betydligt meI differentierad i norra Sverige 
(Baudou,77 :57). Baudou menar att man genom vertikal strati-
grafi kan se att fo1k som har bott på samma plats under olika 
tider har använt olika material vid redskapstillverkning 
(Baudou~77:60). Baudou jämför boplatserna Mellansel och 
Yttersel med den lägre belägna boplatsen Norrmjöle, alla 
belägna vid Anundsjön i norra Ångermanland. Han fann då 
att de äldre boplatsernas artefakter nästan uteslutande var 
gjorda av kvarts medan man i Norrmjöle hade övergått till 
kvartsit och hälleflinta,' även den stratigrafiskt viktiga 
boplatsen Rå-inget vid Nämforsen i Ångermanland kan upp-
visa samma petrografiska förändrind i artefaktmaterialet. 
C 14 dateringar visar att förändringen ägde rum c:a 3400-
2500 f.O(Baudou,7?:60). 

-Ifrån Norrmjöle finns det ett pollendiagram som visar att 
" det har förekommit odling i trakten c:a 2500-2000 f.O. 

Fynd~·4tfä,;~-let på boplatserna runt omkring avek på intet vis 
ifrå~ d~--få.ngstboplayser som fanns i området(Baudou,77i:60). 
Det· finns· ctötk inslag ifrån kul turerna i södra Sverige i 
norra Angermanlands kustland i form av en flintyxedepå 
och ett antal lösfynd av flintyxor och av STKs stridsyxor 
(se nedan kap 3). 
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Noel Broadbent har bearbetat boplatsen Lundfors i norra 
Västerbotten(Broadbent,79). Fyndmaterialet på boplatsen be-
står till största delen av kvarts, platsen dateras till 
3400-talet f.0(Broadbent79:46). Vid tolkningen av platsen 

·., 
fäster Broadbent stort avseende vid de antropologiska as-. 
pekterna(Broadbent,79:180-199). Han ifrågasätter bl.a an-
tagandet att de subneolitiska kulturerna längs med övre 
Norrlands kust skulle ha bestått av små ständigt omkring-
v~ndrande grupper som möjligen strålade samman någon gång 
per år för· att sköta de sociala kontakterna som att gifta sig 
etc(Broadbent,79:197). Broadbent tänker sig istället att sam-
hällsstrukturen var relativt fast och att kustboplatsen har 
fungerat som ett slags bas. Utifrån denna har sedan små 
grupper av jägare företagit.smärre jaktexpeditioner inåt 
land(Broadbent,79:197). Att det kamkeramiska komplexet som 
sträckte sig över stora delar av Sovjet och över hela Finland 
inte tog det relativt korta steget över Bottenviken tyder 
oq(~å på att samhällsstrukturen i Lundfors var fast(Broadbent, 
79:197). 

En annan viktig boplats i Västerbotten är Garaselet som 
ligger vid Byske älv c:a 70 km ifrån Bjurselet i Jörns socken. 
Enligt L Sundquist som har lett de arkeologiska undersökntnaarna 
på platsen ligger platsen myck~t- gynnsamt med avseende på 

jakt och fiskemöjligheter(Sundquist,75:130). Platsen ligger 
invid en vik vars stränder har flera boplatser, den äldsta 
härrör ifrån mesolitikum. Bl.a visar åtta stycken köl-
skrapor. ett samband med maglemosekultur •. Ovanför kulturlagret 
med kölskrapoina har det påträffats ett lager med flera 
fl intartefakter bl .:a delar av tjr:icktracki_g·a. fl.irtty-,rnr -_.: ---· 
och tvär-p1.lar. • . Det sydskandinaviska mat_erialet före-
kommer blandat med nordskandinaviska artefakter(Sundquist,75: 
132). Enligt Sundquist har boplatsen använts under en längre 
peiod eller under flera säsonger vilket det stora antalet 
ben i kokgroparna tyder på; U3o.pl,atsen dateras efter Bjurselet 

p.g.a flintartefakterna till c:a 2000 f.0(Sundquist,75:132). 



12 

2 FLINTDEPAER UTANFÖR VÄSTERBOTTEN 

En depå definieras enligt M Stjernquist som något som be-
visligen har lagts ner i sjöar, mossar, i jorden eller i ett 
vattendrag, som inte har med gravnedläggelse att göra. Man 
skiljer på depåer där allt material har lagts ner såmtidigt 
och.d~ .depåer som har öppnats flera gånger för att användas 
på nytt(Stjernquist,62:63). 

Depåer bestående av flinta både iform av yxor och andra före-
mål har varit vanligt under hela neolitikum, speciellt van-
ligt är det med depåer i Skåne och Danmark. Depåerna som 
±nnehåli~r- flintyxor_.är dock inte lika stora som de i 
Bjurselet och i Kusmark, vanligen hittar man inte mer än 
högst ett 20-tal yxor i de sydskandinaviska depåernå (Mal~er, 
75:80). 

Frågan om varför man grävde ner all denna flinta har syssel-
satt många forskare genom tiderna. Allmän~· räknar man med 
två olika huvudorsaker-. Dels skulle föremålen ha grävts ner 
av religiösa skä~ som en offergåva. Flera depåer har nämligen 
påträffats i mossar som under neolitisk tid var sjöar eller 
invid någon formation i naturen, t.ex en sten med ett spec-
iellt utseende som skulle kunna tolkas som ett kultföremål 
(~~lmer,75:80). Den andra huvudorsaken är profan. Det skulle 
då röra sig om lagring av flintan, man lagrade flintan tills 
det var aktuellt att använda eller sälja den(.Ströober~,82). 
En annan teori som har framförts är att flintan spricker 
och blir svårare att använda och bearbeta om den utsätts för 
solljus(Chri~tiansson,65:195). 

Liksom depåerna i Västerbotten har de flesta depåerna i 
södra Sverige grävts fram utan någon vetenskaplig ledning. 
Detta har inneburit att fyndomständigheterna för vissa av 
depåerna är synnerligen ofullständiga. En uppgift ifrån 
Bjurselet anser jag dock vara värd att notera, när man vid 
en brunnsgrävning fann de första yxorna i Bjurselet så be-
fanns yxorna stå i en cirkel med eggarna vända uppåt. 

i' 
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Man har även funnit yxor i södra Sverige som har varit upp-
ställda på detta märkliga sätt,(se SIIMs accesionskataloe). 

2.1 

Förutom depåfynden i Västerbotten finns det fynd av.,.flinE-
yxor längre söderpt efter norrl~ndskusten, men inte alls i 
lika stor omfattn~ng. I Ångermanland har man totalt hittat 
18 stycken flintyxor, 16 av dessa kommer ifrån de norra 
kustsocknarna och två ifrån Ådalen. Av dessa är alla lös-
fynd utom.tre yxor som är funna tillsammans i en depå 
(Baudou,77:51). I Medelpad har man end~~t hittat ett depå-
fynd om fem yxor. Yxorna är inte vetenskapligt framtagna 
så fynduppgifterna är sparsamma, ingen av yxorna sätts i 
samband med någon boplats. De tre yxor som förvaras på 
SHM är dock som sina likar i Västerbotten hittats i 

• ~kermaik i närheten av sjöar(yxorna finns upptagna under 
lösfynd i bilaga nr 2). 

Fl intdepåer i Norclr1_orge och enstaka fynd i Finland 

Speciellt intressant för det här arbetets vidkommande är 
de neolitiska fynd av flinta som har gjorts i Nordnorge. 
I Velsvåg vid Ranafjordens utlopp har det påträffats en 

\ 

boplats som till sin konst~tution har vissa likheter med 
Bjurselet(Johansen,82:199). Man har funnit tio stycken 
flintyxor varav sex är hittade på samma ställe i en depå. 
Dessutom har man hittat ytterligare två fragment av flint-

\ yxor o.ch en del av ~n båtyxa. På boplatsområdet låg det 
också flera skifferföremål(Johansen,82:199). Det är alltså 
frågan om en boplats där den inhemska kulturens föremål är 
uppblandade med ett sydskandinaviskt material. Tyvärr går 
det av olika orsaker inte att få fram huruvida det har före-
kommit jordbruk och boskapsskötsel på platsen(Johansen,82:199). 
Förutom Velsvåg finns det ytterligare ett par platser i 
området me~ flintföremål. Dessa· boplatser består dock till de. 
den allra största delen av inhemskt material, företrädes-
vis av skiffer. Utöver boplatsfynden har det också hittats 



flera lösfynd, både flintyxor och båtyxor som har tillhört 
STK men också· dolkar och yxtyper s?m dateras till senneo_-
litikum(Johansen, 82: 200). Många av dessa fynd antas komma 

·., 
ifrån gravar(Johansen,82:200). I Nordnorge finns det ännu 
ingen motsvarighet till Strandholm, d.v.s en boplats med så 
gott som enbart flintartefakter(se nedan kap 5). Man har 
heller inte kunnat påvisa förekomsten av odling eller bo-
skapsskötsel i ett direkt samband med de sydskandinaviska 

' artefakterna ifrån MN. Depåfyndet i Velsvåg består enligt 
Johansen av flera olika typer av flintyxor, de har alltså 
inte samma enhetliga karaktär som yxorna ifrån Västerbotten 
(Johansen,82:199). Johansen tolkar de Nordnorska fynden som 
att det har ägt rum en mindre invandring söderifrån och att 
detta folk sedan har blandats upp med den lokala befolk-
ningen(Johansen,82:200). 

14 

..J 

Det finns även enstaka lösfynd av tjocknackiga flintyxor, 
dubbeleggade yxor och båtyxor i norra Finland. Nordman tolkar 
fynden som importföremål ifrån norra Sverig~fordman.34:70). 
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3 FLINTANS GEOLOGISKA EGENSKAPER OCH DESS UTBREDNING 

Flinta är en sedimentär bergart som har bildats genom att 
skeletten av små djur och kiselväxter p.g.a vattenreduktion 
har omvandlats till en tät finkornig kalcedon(Schuman,73:130). 
I likhet med kvartsen är flintan hård och har skarpa brott-
kanter vilket har varit förutsättningen för dess lämplig-
het som råmaterial vid redskapstillverkning under stenåldern 
(Rudebeck;76:4). Flintan delas in i ett antal olikaunder-
grupp~r efter dess geologiska karaktär, som exempel kan 
nämnas kristianstadflintan som förekommer i de östra delarna 
av Skåne och i Blekinge, den är porös och av betydligt sämre 
kvalitet än t.ex danienflinta som är mycket tätare. Trots att 
flintan skiljer sig åt vad .det gäller färg och karaktär är 
det mycket svårt att utan en mikroanalys avgöra varifrån en 
flinta kommer eller att bestämma dess geologiska ålder 
(Rudebeck, 76:4). 

Flinta förekommer både primärt och sekundärt i Sverige. 
Primärt huvudsakligen inom de Scano-daniska kritområdet 
som sträcker sig ifrån nordöstra Skåne och södra Halland 
över till Danmark( se ka-_ta 1) Det finns sekundära förekomster 
av flinta i större delen av Skåne. I Blekinge och den nord-
östra delen av Skåne dominerar kristianstadflintan medan 
Västkusten och Halland har flinta av högre kvalitet 
(Rudebeck, 76: 6). 

3.1 Distibution och utvinning av flinta under neolitikum 

E Rudebeck visar i sin uppsats att neolitiska redskap av 
flinta främst påträffas inom områden som har bebotts av 
jordbrukande kulturer(Rudebeck,76:49). Hon menar därför 
att det är troligt att det är dessa kulturer som har sökt 
upp och använt sig av flintförekomsterna. Hon menar vidare 
att en specialisering av tillverkning och distribution av 
flintföremål succesivt har utvecklats under neolitisk tid 

i 
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(Rudebeck,76:49) .. Inom GR kulturen som åtminstone i sitt 
tidigare skede levde av jakt och fiske påträffas enligt 
Rudebeck ofta föremål som har tillverkats av slipade eller 
oslipade yxor. Medan en jordbrukande kultur såg en slipad 
yxa som ett färdtgt föremål så ,skulle alltså en kultur som 
baserade sin ekonomi på fångst ~narare se yxan som ett rå-
material, detta gäller dock endast boplatserna, även GR har 
hela yxor i sina gravar(Rudebeck,76:50). 

I Danmark finns det flera exempel på fl.intgruvor som har 
varit i bruk under neolitiktim, de vittnar enligt J Becker 
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om en industriell tillverkning(Becker,59:92). Även sekundära 
förekomster av flinta har utnyttjats under neolitikum. 
Som exempel kan nämnas en vall av avlagrad flinta vid 
Forsnaes på Djursland. östkust där man bl.a har hittat 663 
redskap och 10 000-tals avslag(Rudebeck,76:17). Vad beträffar 
utbredningen av flintartefakter i Sverige så intar Skåne 
en särställning, större delen av alla flintf,ynd kommer 
därifrån, t.ex hälften av alla flintyxor som\har tillhört 
STK(Rudebeck,76:17). 

Patinering av flintartefakter 

En del av yxorna ifrån depåerna i Västerbotten är täckta 
\ • . 

av en vit patina och alla fynd ifrån Kallbäcken och över-
boda har en gul patina(se riedan kap 5+6). Tyvärr finns 
det inte sänk.il t mycket skrivet om patinering av flinta 
och det tycks också finnas en viss osäkerhet i ämnet. 
Patina bildas dock genom att alkaliska föreningar fräter 
på flintans yta(Söndergaard,Gry,58:32).Den patinerade ytans 
större porositet gör att mineraler i vattnet. lättare tas upp, 
edärav de så vanliga färgade patineringarna(jmf. Kallbäcken 
och överboda kap 5). Även sura lösningar kan orsaka patina __ ,,.. 



men det tar längre tid än för de alkaliska lösningarna 
( Schmal z, 60: 49 ).. Det är oini;)jl;igt att datera en artefakt 
efter dess patina eftersom det _är så många olika variabler 
som spelar in vid patineringen(Schmalz,60:49). Det är 
också enligt Schmalz mycket vanskligt att bestämma två 
föremåls samtidighet även om de kommer ifrån samma boplats 
utifrån deras patina. Under gynnsamma förhållanden kan 
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patina uppstå mycket snabbt, det kan ta kortare tid än ett 
år, ett gynnsamt förhållande kant.ex vara ett luftigt jord-
lager med ,ett starkt alkaliskat grundvatten som cirkulera:r. 
Temperaturen har också betydelse, ju varmare det är desto 
fortare går patineringen(Schmalz,60:49). 

Det är svårt att utifrån den lilla litteratur som finns i 
ämnet avgöra huruvida flintan måste ligga nergrävd för att 
bli patinerad. Schmalz anser uppenbarligen ett den blir 
patinerad av att ligga nergrävd(se ovan). K Lidmar.., . .Berg-

. 

str-öm· .menar däremot att den snarare blir patinerad av 
att ligga i ytan(muntligen Lidmar-Bergström). Om man hypo-
tetiskt antar att den patinerade flintan ifrån Västerbotten_ 
har legat nergrävd innan den transporterades upp. till Väster-
botten visar det att flintan har grävts ner med syft~.t:. att 
lagra den. Ett offer gräver man ju knappast upp_o~h .an-
vänder igen. Detta måste givetvis testas och det verkar ju 
enligt ovanstående vara komplicerat. Oavsett om flintan har 
legat nergrävd eller inte så visar patineringen av vissa 
yxor medan andra saknar den att man har samlat ihop yxor 
som antingen har förvarats på olika ställen eller har till-
-ve~k~t.s· under olika tider för att ta dem med upp till 
Västerbotten.' 
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4 TIDIGARE 'rt:()KIER OM FLlNTDE.PAERNAS TILLKOMS't ·OCH FUNKTION 

De tidigare teorierna om flintdepåerna i Västerbotten har 
kretsat kring två utgångspunkter.·>Dels har man utgått ifrån 
att flinta skulle ha varit en mycket åtråvärd vara i norra 
Sverige eftersom den inte finns naturligt här. Detta skulle 
i sin tur ha medfört att handelsmän ifrån södra Sverige 
åkte upp till Västerbotten för att sälja flinta. Dels har man 
utgått ifrån en kolonisationsteori, ett folk ifrån södra 
Skandinavien skulle ha åkt upp till Västerbotten för att 
bosätta sig där. Båda utgångspunkterna har det gemensamt att 
de utgår ifrån att det är ett folk söderifrån som har flyttat 
på sig. Att det skulle kunna ha varit norrlänningarna som 
har åkt ner till södra Skandinavien för att "hämta" flinta 
har ingen med ett undantag ansett för troligt. Undantaget 
utgörs av P Siemen., han försöker komma undan den gamla 
difftt:ionsteorin genom att utgå ifrån hypotesen att det var 
folk ifrån Västerbotten som for ner och 11hämtade 11 yxorna. 
(Siemen,82.:.178). 

Handelsteorin representeras främst av den äldre forskningen, 
d.v.s den som kom till stånd innan boplatsen Bjurselet 
grävdes ut under 60-talet(se nedan kap5). Som exempel på 
forskare som företrädde handelsteorin kan nämnas G Hallström 
{Hallström,25:89). Westin och Westerlund var företrädire 
för denna teori men de såg också till omständigheterna kring 
fynden och tolkar de olik~ fyndplatsernas funktion. Bjurselet 
tolkas som en lagerplats som k9n ha tillhört antingen de 
inhemska foiken eller för handelsmän söderifrån. i Kusmark 
föreställde de sig en båtbyggarplats eftersom yxorna var 
håleggade och därmed lämpliga för båtbyggeri. De antar 
vidare att platsen-fick överges hastigt eftersom yxorna 
påträffades spridda över ett område(Westin,Westerlund;S3:195-l97). 
Clark hör också till förespråkarna för handelsteorin, han 

i 
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bestämde utifrån yxornas typ att de tillhörde STK(Clark,48:226). 
Clark förklarar ~ppkomsten av denna handel med att när 
vissa folk övergick till jordbruk under neolitikum så skapade 
det en ny marknad för folk som fortfarande levde på fångst, 
de kunde nu sälja sina fångstprodukter till de nya jordbruks-
ekonomierna(Clark,48:221). Den senare forskningen visar dock 
att även de folk som idkade jordbruk utnyttjade möjligheter. 
till jakt och fiske och borde alltså ha kunnat tillgodose 
sina behov av dessa varor själva(Wyszomirska,84:40). 

Becker framför i sin uppsats Die Nord_schwedischen Flihtdepots 
teorin att yxorna representerar handelsdepåer nerlagda av den 
Gropkeratniska kulturen(Becker,52:58): Hans främsta argument 
för handelsteorin är att yxorna till den största delen är 
oslipade och därmed oanvändbara, de har alltså förts upp 
som halvfabrikat, dessutom har depåerna enligt Becker ett 
mycket enhetligt utseende vilket också skulle tala för handel. 
Att det just skulle vara GR som har fört upp yxorna förklarar 
Becker med att yxorna visserligen tillhör ö-dansk -stridsyxe:-
kul tur och de är tillverkade av själlänsk· flinta men eftersom 
avståndet mellan Danmark och Västerbotten är så stort så 
skulle GR ha fungerat som förmedlare av yxorna(Becker,52:6l). 
Eftersom GR var ett kustfolk som till stor del levde av fiske 
och sälfångst så var de också ett rörligt folk med möjligheter 
att bedriva handel över stora områden(Becker,52:77-79). 
Men Beckers starkaste argument för att GR har fungerat som 
förmedlare är den 'i..spånp1lg,pets q."\l, G ,typen· • som har hittats 
i Drängsmark strax norr om Skellefteå. Den anses allmän.t 
tillhöra GR(Becker,52:61-66). Han påpekar också att de få 
slipade yxorna som har hittats i depåerna är av samma typ 
som finns i GR gravar. Dessutom har det påträffats flera 
fynd av Angermanlänsk skiffer på GR boplatser i Skåne och 
Blekinge som Becker sätter i samband med flinthandeln till 
Västerbo~ten(Becker,52:62). Den nordsvenska skiffern hittas 

.-,-· 

på boplatser där man har haft en fångstekonomi, man har inte·• 
haft en jor~bruk.sekonorri'i på dess·a platser(Wyszomirska,84h:10). 
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Becker skrev sin uppsats innan man hade börjat med utgräv-
ningarna av Bjurselet, men redan då hade handelsteorin 
flera svagheter. T.ex organisationsproblem i och med det 
väldiga avståndet(Siemen~,82:178},_.Detta vore dessutom troligen 
ett av de mer misslyckade handelsföretagen i historien. Att 
de potensiella kunderna jagar bort handelsmannen en gång 
kan man kanske acceptera men att han faktiskt knappt lyckades 
avyttra en enda får man förmoda mödosamt uppsläpad yxa 
trots upp!epade_försök verkar lite konstruerat. 

Bee:ker m·ena-f,ocke.,?.-Att det skillnaner mellan :utbr~dninge11:· av 
:fli-n.tyx-or·:.odJ;i,:SN' flintdolkar. som snarare koncentreras till 
övre Norrlands västligare delar(Becker,52:76-77). 
Angående Beckers slutsats ~tt yxorna är halvfabrikat så har 
K Knutsson, Forskningsassistent i Uppsala med expriment på 
yxor ifrån Bjurselet inte bara visat att yxorna ~an an-
vändas på mjuka träslag utan att de också har använts(Muntltgen, 
Knutsson). Undersökningen är dock för liten för att man ska 
kunna.dra några generella slutsatser, L förhållandet förtjänar 
att uppmärksammas. Enligt min mening så är Beckers ·påpekande 
om GRs roll i sammanhanget viktig speciellt som det genom 
undersökningen av·strandholm har kommit fram ytterligare 
artefakter som förknippa~ med GR(se nedan kap5+6). 

Welinder kom så sent som 1973 fram till några slutsatser 
beträffande flinthandeln i Västerbotten(Welinder,73:57). 
Han tänker sig att eftersom spridningen av vad Welinder 
kallar baltisk flinta, d.v.~ sydvästskånak-dansk flinta, 
i princip är begränsad till Skåne och Blekinge vad GR bo-
platser be~räffar så tyder detta på att det har förekommit 
handel med-flinta _-i .Sydsl7:er;tge (Wel inder, 73_: 57) .. H.!ln--tänker 
sig även en fjärrhandel som kan ha legat i händerna på STK. 
Det finns mycket få oslipade yxor i Mellansverige, det för-
klarar Welinder på följande sätt• 

/ ' 



"detta skånsk-danska handelskompani 
/ ... / inte enbart transporterat rå-
ämnesflinta till Väs.terbotten utan också 
systematiskt hindrat spridning av sådan 
till Mellansverige. Motivet till detta 
skulle vara att få hålla uppe.priserna på 
färdiga redskap av baltisk flinta. Sådana 
är vanligare än råämnesflinta på boplatserna 
i Mellansverige"(Welinder,73:57) . 

Malmer företräder kolonisationsteorin. Genom noggranna 
mätningar av yxo-rn; ·ifrån .Västerbot~en~depå~rria· kunde 

... - ... .- - . 

21 

Malmer visa att de har tillhört STK(Malmer,62:-59~). Malmer 
ser STK som en expansiv ekonomi som till skillnad från vad 
tidigare forskning har kommit fram till huvudsakligen 
livnärde sig på jordbruk(Malmer,5T:l7b). Han menar att 
medel temperaturen för j anua.ri inte gick under -s 0 c i 
västerbottens kustland vid denna tid. -8°c är enligt 
Malmer en klimatgräns för STKs verksamhetsområde(Malmer,75:81). 
Han konstaterar också att det finns både kalk och lera i 
kustlandet vilket gynnar jordbruk. Malmer tolkar alltså 
depåerna som lämningar efter STK som har tagit upp dem till 
Västerbotten i avsikt att bedriva jordbruk(Malmer,75:81). 

Malmer konstaterar i likhet med Becker att flintan kommer 
ifrån den allra sydligaste·delen av Skandinavien men han 
menar att yxorna knappast ~an ha transporterats direkt ifrån 
Skåne-Danmark till Västerbotten eftersom avståndet är så 
stort. Istället menar Malmer att det är STK ifrån Mellari-
sverige som har fört upp yxorna, avståndet blir då inte 
lika stort(Malmer,75:81). Han bygger sitt antagande på att 
de mätningar som han har gjort på STKs yxor, han kom då 
fram till att yxorna ifrån Mälardalen hade exakt samma längd-
medianvärde som de ifrån Västerbotten medan yxorna ifrån 
Skåne är något längre(Malmer,7.5:81). 

Nedan i kap 6 visar jag att Malmers beräkning av median-
värdet på yxorna ifrån Väs~erbotten inte stämmer eftersom 
Malmer inte har mätt yxor ifrån alla depåer. Fr.a ingår 
inte Kusmark i undersökningen vilket har medfört att Malmer 
~ar fått ett alldeles för lågt värde. I själva verket är 
I 



22 

yxorna ifrån Västerbotten t~o.m längre än de ifrån Skåne 
(se nedan kap&). Malmers konstaterande av goda natur-
geografiska förutsättningar för jordbruk säger. i sig ingen-
ting om vem det är som har bedr;Lvit jordbruket, det 
finns så vitt jag kan se ingenting i Malmers resonemang 
som säger att det inte skulle ha kunnat vara den lokala 
befolkningen som har bedrivit jordbruk. Enligt Meinander 
finns det inte mer än ett enda sädesavtryck i en keramik-
skärva som kan anses vara ett säk~rt bevis för att STK be-
drev jordbruk i Mellansverige(Meinander,83:7). Dessutom 
finns det enligt Welinder mycket lite råämnesflinta i 
Mellansverige, ovan på sid 20 ser Welinder detta ;f.aktum 
som en indikation på att. Mellansverige inte har berörts 
av någon flinthandel(Welinder,73:57). 

Broadbent ser flintdepåerna som lämningar efter en be-
folkning som har invandrat söderifrån och introd~.erat 
neolitiska näringar i Västerbotce~ ,Dessafinns sedan här 
kontinuerligt genom hela SN och genom BRA(Broadbent,84:54). 
Det finns ben av får och getter på boplatsen Kåddis som 
dateras till SN men också på boplatserna Fahlmark och 
Prästsjön som dateras till äldre respektive yngre BRA. 
Ifrån Bjurselet och Prästsjön finns det dessutom spår av 
odling. Broadbent menar dock att fiske och sälfångst hela 
tiden har utgjort micket viktiga resurser och att jord-
bruket knappat kan ha haft annat än en marginell betydelse 
så här långt norrut, boskapsskötsel passar bättre överens. 
med de naturliga förutsättningarna i länet.(Broadbent,84:55). 

. I 

Broadbent 'delar i. flintplatserna ifrån MN i 3 olika : 
grupper, en kustbunden med stora boplatser, en med 
boplatser vid sjöar längst in i landet och en tredje grupp 
som består av platser··där man har hittat enstaka fl intyxor. 
Dessa platser ser Broadbent främst som ett resultat av 
en sekundär spridning(Broadbent,84:55). 

i' 
i . 
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H Christiansson ledde projektet Nordarkeologi och därmed 
också undersökningaran av Strandholm och Bjurselet. Det 
var först genom utgrävningen av Bjurselet som man fick 
bevisat att det fanns en boplats som kunde sättas i sam-
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band med depåfynden. Man fann både nord och sydskandinaviska 
artefakter blandat, ben ifrån tamboskap påträffades också 
dessutom visade ett pollendiagram att man hade odlat 
i området(se vidare kapS). Christiansson menar utifrån detta 
och att yxorna tillhörde STK att STK kom hit söderifrån 
för att bosätta sig här och bedriva jordbruk, sedan skulle 
GR ha varit tvungna att följa efter då en klimatförändring 
medfö~de att sälen flyttade norrut~Christiarisson,61:43). 
Att GR flyttade efter skulle förklara de gropkeramiska 
artefakter som har hittats och det stora antal sälben- som har 
hittats i Bjurselet(Christiansson,61:43). 

Bild nrf 1 .Undesökninge~ av Bjurs~let. Foto Skelle tea museum • 

,· 
l 
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SieThen har i en uppsats velat tolka flintdepåerna • 
utifrån andra·utgångspunker än ovanstående forskare. 
Han·anser inte att invandringsteorin är särskilt trolig 
och dessutom har den ett lågt f~;klaringsvärde, det går 
inte att finna orsaker till att folk skulle ha utvandrat 
(Siemen.,8.2:178). Han menar också att en handel över ett 
sådant stort område som det mellan Skåne och Västerbotten 
skulle kräva citt mycket välorganiserat samhälle, troligen 
än mer organiserat än de uBig chief 11 samhällen man känner 
till(Siemen, .82:178). 

En utväxlingsmodell, d.v.s att yxorna skulle ha gått ur hand 
i hand är enligt Siemens .inte heller trolig., N,är avståndet 
är så stort så borde yxorna vara betydligt mer spridda 
än vad de är(Siemens,82:179). Siemens förkastar alltså 
alla de gamla diffus.ionsteorierna istället för att utgå 
ifrån dessa måste man enligt Siemens se till yxornas funk-
tion i det neolitiska samhället. Flertalet yxor är oslipade 
och därmed oanvändbara om man inte slipar dem eller gör 
andra redskap av dem,men det finns inte tillräckligt med 
slipstenar eller avsiag på platserna för att det skulle 
kunna röra sig om tillverkningsplatser(Siemen, ,82:179). 
Han ser istället yxorna i ett socialt sammanhang. De har 
lagts i depåer av en lokal befolkning som offer, denna dyr-
bara vara skulle ge ökad prestige till samhällsmedlemmen 
(Siemens,82:180-183). Norrlänningarna sÅulle alltså själva 
ha åkt ner och"hämtat" yxorna. Samtidigt menar Siemen att 
lösfynden av flinta i Västerbotten som är slipade i högre• 
grad och dessutom spridda över länet skulle representera 
en utväxling som inte ska sättas i direkt samband med 
depåfynden. 

Jag anser att Siemens uppsats är bra eftersom han arbetar 
explicit med olika modeller, det är också uppfriskande att 
läsa en uppsats som inte a priori grundar sig på antaganden 

I 
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av typen, ett"folk söderifrån har tagit upp yxorna till 
Västerbotten'.' .Men enligt min mening avfärdar han invand- -
ringsteorin lite väl lättviridigt, Siemen nämnet in~e 
Strandholm som måste vara viktig i sammanhanget då det är 
en boplat~ med' så gott som enbart flintartefakter(se nedan 
kap 5). Om en lokal befolkning har fört upp yxorna så 
borde boplatsmaterialet vara blandat. Det är desstitom 
förvirrande att Siemen å ena sidan säger att de sydskandi-
naviska kulturerna var för dåligt organsserade för ett 
handelsföretag över ett så stort område när han å andra 
sidan anser att det är fullt möjligt för en nordsvensk 
befolkning att klara av samma bedrift, enda skillnaden 
är att den nordsvenska befolkningen har religiösa motiv 
till sina handelsexpeditioner. Men av vilken orsak man 
än har hä~tat denna stora mängd yxor så torde det krävas 
ett rejält överskott i produktionen för att man ska 
kunna "betala" för yxorna och det krävs också en orga-
nisation som tar hand om detta överskott och beslutar att 
det ska användas till inköp av flintyxor. Det förefaller 
mig orimligt att enskilda individer i ett samhälle skulle 
kunna företa en expedition av detta slag. 

Om man trots allt tänker sig att det var Västerbottningarna 
som hämtade upp flintan så tycker jag att med tanke på att 
flinta vid denna tid var ett överlägset material vid red-
skapstillverkning, så borde man när man ändå la ner så 
mycket energi på att hämta flinta också ha tagit med sig 
ordentligt med flinta att bruka. Det måste ha varit ett 
oerhört rikt samhälle som har råd att offra i princip all 
flinta på sin prestige. 
-Siemen;.har utifrån fotografier på Bjurselet och Kall-
b.cken fynden kunnat konstatera att där troligen finns 
flera yxtyper som i Danmark ofta hittas med SN artefakter 
(Siemen,82:191). Se även kap 6.6. 

I r _ _, 
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5 FYNDPLATSERNAS NATURGEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSÄTTNING 

Då huvudsyftet_ med detta arbete är att testa hypotesen att 

flintdepåerna i Västerbotten vittnar om ett kolonisations

försök av människor ifrån södra Skahdinavien -så går jag 

nedan igenom de största fyndplatserna. Avsikten är att ut

röna dels om platserna kan anses vara lämpliga som bo

sättning för en befolkning som åtrninst:.ne till del har 1 iv

närt sig på boskapsskötsel och jordbruk. Dels att se om det 

finns några reella indikationer på att en sådan bosättning 

verkligen har ägt rum.Jag har i stort sett följt Beckers upp

ställning av fyndplatserna(Becker,52). 

5 .1 l?jurselet 

I Bjursele by vid Byskeälven har det ojämförligen största 

fyndet av flintyxor gjorts. Det rör sig om minst 175 yxor 

varav c:a 100 är bevarade i museer, på hembyggdsgårdar och 

i privat ägo. Resten har förkommit under årens lopp. 

De första yxorna hittades redan år 1827. Pastor N J Ekdal 

fick då vetskap om att man hade hittat sex stycken flint

yxor och en skifferyxa vid en brunnsgrävning i byn. Flint

yxorna satt i en stjärnform med eggen riktad ~ppåt runt 

yxan av skiffer(Hallström,25:93}. 1927 hittades inte mindre 

än ett 70-tal yxor, 6:a 20 av dem var enligt upphittaren 

också placerade i en cirkel med eggen uppåt("S!Wls acc~sions

~atalog nr.6032):. Sedan har man hittat yxor lite då och då 
i Bjurse1et. 

I början på 6Q-talet satte projektet Nordarkeo16gi igång 

att gräva ut Bjurselet. Man fann en boplats som låg lite 

bortanför platserna där yxfynden hade gjorts. Boplatsen v 

ligger c:a 50m.ö.h på en platå vid Byske älv. Under MN 

gick det en havsvik ända till boplatsen~ platsen ligger 

i söder och jordmånen är sand under ett tunnt lager mylla 

(Christiansson,75:6). På boplatsen fann man artefakter 



av förutom flinta båda av kvarts och skiffer och några 
norrbottniska redskap i miniatyr. Man har också tillverkat 
föremål som skrapor och pilspetsar på platsen(Christiansson, 
70:7). En pilspets av rysk flinta har också tillvaratagita, 
spetsen är dock troligen något äldrejän flintfynden(Huggert, 
84:68). 

Man har också tillvaratagit ben på boplatsområdet. Säl
benen dominerar stort över övriga arter(Lepiksaar,75:31). 
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Man har också hittat ben av tamboskap, får och getter(Lepiksaar, 
75:31). Däremot har det inte hittats några älgben och endast 
ett fåtal ben av bäver på platsen. Annars är det vanligt att 
Nordsvenska fångstboplatser har mycket ben av just älg och 
bäver(Christiansson,75:8). Christiansson fick också en fos-
fat kartering utförd, den gav mycket låga värden vilket inte 
heller är typiskt för fångstboplatser(Christiansson,75:7). 
Några keramikskärvor som har hittats ser ut att tillhöra STK 

men en analys visade att de är gjorda av lokala leror 
(Christiansson,70:8). Det finns ett pollendiagram ifrån 
Bjurselet som visar att det har förekommit odling i om-
rådet. Köninsson daterar odlingen till c:a ZG00-1500 f.O 
(Königsson,70:27}. Han reserverar sig dock mot eventuella 
fel i resultatet av dateringen (Königsson,70:23). Man kan 
fnte sätta odlingsspåren i ett direkt samband med flint-

depåerna eller med Bjurseletboplatsen men det är ett rim-

ligt antagande att det finns ett samband. Det finns också 
två dateringar ifrån härdar på boplatsen. 2000±70 och 2120 
90 f.O(Königsson,70:23,Broadbent82:38). Men eftersom-platsen 

hEtt·~-aTi.t bebott under flera ... o1ika tider ay o·lika ·grupper 
_( se nedan,J så:: är det~· svårt att direkt knyta samman en dat

ering meq artef akte1:n.a av•;fl,inta,. -



5.2 
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Det är angeläget för det här arbetets vidkommande att försöka 
avgöra huruvida Bjurselet är en blandad boplats där arte
fakter av kvarts, skiffer och flinta har använts samtidigt 
eller om de olika råmaterialen representerar olikafolkgrupper som 
har levt på samma plats under olika tider. En ren flint-
boplats styrker hypotesen om invandring av en ifrån söder 
kommande befolkning. Boplatsen ligger dock i en åker så 
plöjning har tyvärr förstört de översta lagren( 
och Byske älv har genom ett ändrat flöde förmodligen 
dragit med sig lagren närmast älven(Broadbent,79:2Ö6). 
Dessutom har boplatsen troligen utsatts för påverkan redan 

·under förhistorien genom att den har fungerat som en rå
varukälla sedan den hade övergivits. Man har helt enkelt 

"stulit" flinta -där(muntligen K Knutsson). Alla dessa fak
. torer försvårar givetvis alla försök att påvisa en ren 

flintboplats. Men N Broadbent har dock genom att studera 
. fyndens utbredning på olika nivåer funnit att flintan ligger 

lägre än både kvartsen och skiffern, de_har också olika ut

bredning: inom undersökningsområdet(Broadbent,82~4Q). Alla 
ben av tamdjur utom tre ·stycken och keramikskärvorna låg 

ochs,.i ~nsltitnirig till flintan(Broadbent,82:40). Det 
finns enligt min mening trots alla felkällor skäl att 
tala om en befolkning i Bjurselet som i huvudsak har använt· 

sig av flint-a. 

Kusmark 

Depån i Kusmark är efter den i Bjurselet den största i 

Västerbotten. Fyndet gjordes i den västra delen av byn 
K1ilsmark. Byn ligger längs med Kåge älv c:a SOm.ö.h. De 

\ -

låg alltså på samma höjd över havet som boplatsen Bjurselet. 
Platsen liknar också Bjurselet rent naturgeografiskt. 
Den består av en platå vars brink sluttar brant ner mot 
älven. Under MN gick det en havsvik ända upp til~ fyndplat.
sen där den möttes av Kåge älv(Westin, Westerlund.53:195). 

Platån består av sandjord och ligger i söderläge. 



Förutom 66 stycken yxor och mejslar har de också hittats 

skrapor, a_vslag och några knutar av flinta på platsen. 
De flesta.·7xorn:.1. låg--spridda på -en yta av c: a .40x60 m. 

Alla har påträffats vtd plöjning av åkern. 

Platsen provgrävdes av H Christiansson och E Westerlund 
1965 utan att några spår av kulturlager påträffades. Däre
mot hittades en boplats c:a 100m nordväst om flintplatsen 
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Den provgrävdes och där hittade man tre skrapor av kvarts, 
ett fragment av slipad skiffer,och bränaa beri av säl. : 

~Broadhent,82:41). Det finns dock ingenting som binder denna 

boplats med flintfynden, tvärtom tyder kvartsföremålen • 
på att boplatsen är äldre .. Asta Brandt vid Skellefteå 
museum har vid ett antal tillfällen varit med när den ak
tuella åkern har plöjts för att kunna tllvarata eventuella 
fynd. Det enda som hon har hittat som tyder på en bo
sättning är några brända stenar(Muntligen, A Brandt). 
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5. 3 Kal 1 bäcken 

Under 20-talet fann man vid en dikesgrävning ett antal 
flintyxor i lermarkerna vid Kallbäcken c:a tre km söder om 
byn. Förutom 15 stycken flintyxor och tre smalmejslar.så 
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har några avslag,; en knuta och ett par skrapor av flinta 

påträffats. Skraporna är av samma slag som de man har hittat: 
i Kusmark(se Bild nr 1). Alla föremålen är överdragna med 
en gul patina, de har alltså legat i Qlötmark under lång 
tid(se ovan kap 3). Fyndet låg c:a 125·m.ö.h. En bra bit 
in i landet.redan under MN sådeles~ Boplatsindikationerna 
på platsen är obefintliga, fyndplatsen ligger i norr, i 
sank lermark och ingenting som skulle kunna tala för en bo:
plats har påträffats. Fyndet har tolkats som en offerdepå 
(Hallström,25:101),eller som resultatet av ett olyckstill-
bud, på väg uppför Kallbäcken eller möjligen Rickleån~ 
som kan ha ändrat lopp sedan dess så tappade man helt enkelt 
yxorna i ån(Westin,Westerlund,53:195) . 

....,.,. ~ 
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5.4 Strandholm 

Strandholm belägen c:a 60 km sydväst om Skellefteå är 

en mycket viktig fyndplats i dettå sammanhang. Det är 

en boplats som så gott som uteslutande består av flintarte

fakter. Platsen upptäcktes vid plöjning av en ny lägda 

1966. Då hittades tre flintyxor och en halv stridsyxa. 

De följande åren grävdes platsen ut som en del i projektet. 

Nor~arkeologi under ledning av H Christiansson. A Huggert 
står för bearbetningen av materialet, han har också samman

ställt de två rapporter som finns tillgängliga om ut

grävningarna(Huggert,67,68), 

Boplatsen ligger vid mynningen av Korvbäcken som rinner ut 

i Bygdeträsket. Platsen ligger i NNV och i dess övre del 

finns det en kallkälla(Huggert,67:4). Jordmånen på platsen 

är sandblandad mjäla(Huggert,67,68:2). På platsen har 

det hittats ett 10-tal yxor, ett 30-tal delar av flintyxorJ 

flera avslag, skrapor, en spånpilspets med tånge, några 

tvärpilspetsar av o.i~bas qch flinta·och dessutom en. yxa 

av grönsten. Föremålen söm va·r dj11past belägna var till:-:
verkade i kvarts, fynden·· av .kvarts låg också i genomsnitt 

djupare· än de av flinta, men några direkta lager var dock 
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ej påvisbara(Huggert,68:5). Den andra delen av stridsyxan 

hittades också 7 den tillhör en av Malmers tidiga hurva

typer( se nedan kap 7). Det finns uppgjfter om att de har 

hittats ytterligare två yxor vid en dike-sgrävning på platsen 

de har emell,ertid förkommit men det visade sig vid gräv
ningen att det aktuella diket skar rakt igenom under

sökningsområdet. De yxor som först påträffades 1966 låg 
lite bortanför själva boplatsområdet. Det har hittats an

märkningsvärt lite skärvsten på platsen och tyvärr har man 

inte kunnat ta tillvara tillräckligt med kol för att ut-

föra en C 14 datering. V~dare hittade man brända ben men de 

var för förstörda för att kunna analyseras(Huggert,67:5). 



5.5 överboda 

överboda by ligger c:a 15 km väster om Umeå. I byn finns 
det två större fynd av flintyxor, dels ett i själva byn 
överboda, dels ett i Dalsjö i byn'. sydvästra del. Byn 
sträcker sig längs med båda sidorna av en dalgång vars bot
ten i norr utgörs av bodbäcken som i söder mynnar ut i 
Dalsjön. Under MN var det mer vatten i denna dalgång, 
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möjligen gick det en havsvik ända upp hit (Muntligen Engelmark). 

I överboda plöjde A Bäckström fram fem stycken flintyxor 
på sina ägor i byns nordöstra del. Yxorna påträffades c:a 

150 m ifrån bodbäckens östr~ kant på en nivå på c:a två 
till tre meter över bäcken, de hittades på ett område av 
c:a tre till fyra meter i omkrets(Hallström,2S:102-103). 
Alla yxorna är överdragna av en gulbrun patina av det slag 
som uppstår om flintan ligger i blötmark eller vatten med 
ringa eller ingen syretillförsel(se ovan kap 3).Yxorna 
hittades c:a 75 m.ö.h, en bra bit över den mellanneolitiaka 
kustlinjen som ligger på c:a 50 m.ö.h. 

Platsen ser ut att lämpa sig mycket väl för en stenålders
bosättning. Marken b~står av sandig lerjord. C:a 50 m 
ifrån fyndplatsen upp längs sluttningen finns det en kall
källa. Invid denna källa har Riksantikvarieämbetets in
venterare vid revideringen av den ekonomiska kartan 1981 
genom provtagning med sond funnit ett kollager, c:a 10 m 
i omkrets ocq på c:a 30 cm djup. Man fann också ett stort 
antal brända stenar. 

I Dalsjö har ett tiotal yxor påträffats i olika omgångar. 
G Hallström nämner fyndet av tre stycken yxor, y:>c.orna hit-
tades i samband med en dikesgrävning(Hallström,25:103). 
De övriga yxorna har hittats på samma ställe som de t1:e 
ovan. Det finns också uppgifter om att man skulle ha hittat 
flintskärvor på samma ställe~ dessa är nu förkomna(VM top arkiv). 



Platsen ligger c:a 80 m.ö.h. Den tycks precis som överboda 
vara ett utmärkt ställe för en bosättning. Platsen ligger 
väl skyddad vid foten av en brant ås. Jorden är sandig. 
Även detta område inventerades av riksantkvarieämbetet 1981, 
och man fann ett kollager på c:a 30-50 cm djup och lite 
skörbränd sten. 

5. 6 Stavsj öholni 

I byn Stavsjöholm i Nordmalings socken har ett depåfynd om 
fem flintyxor påtiäffats på K Hansions ägor. De plöjdes 
fram i en åker, tyvärr har de allesammans förkommit, tre 
stycken brann olyckligtvis i~ne när en av K Hanssons lador 
brann ner(VM top arkiv). Platsen ligger i söder, inte långt 
ifrån Stavsjön c:a 70 m.ö.h. Jorden består av lerig sand
jord. Förutsättningarna för en bosättning är enligt Hallström 
goda(Hallström,25:103). 

Lätt ·-sand
jord. 
Kallkälla 
Tillgång til 
fiske 
goda dräner
ingsförhåll,
anden. 
cäkra bo
platser 
Eoplatsindi-
• • ~tioner 

Väderstreck 

Tabell nr 1 

En sammanställning över de större fyndplatsernas natur
geografiska förutsättningar för en bosättning 

Bjurs. Kusm. Kallb. - Dalsjö . Strandh ' 

X X X X X 

X X 

X X ·x X X X 

X X X X X 

X X 

X X X 

s s N V ö N 

. 

) 



5. 7 En "'fosfatundersökning på platserna 

N Broadbent har utfört en fosfatprovtagning på·fynd

pl·atserna. Pr'overl'.l.a har bearbetats., och tolkats P..V K 

Thunqvist. Resultatet redovisas i bilaga nr 1. Syftet 

med undersökningen har varit att testa huruvida några 

av flintdepåerna kan sättas i samband med fångstboplatser •. 

Enligt Broadbent ger den typen av boplatser mycket höga 

fosfatvärden(Broadbent, 79: 32 ) . En befolkning som däremot 

till största· delen har levt på jordbruk och boskapsskötsel 

lämnar inte efter sig lika höga värden('Florin,59:14-15).,. 

Resultatet av undersökningen var att Kusmark och Strandholm 
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har jämna fostatprofiler utan några större förhöjningar. Inte 

heller Dalsjö kan uppvisa några höga värden även ,om värderna 

varierar mera här. Kallbäcken har större skillnader mellan 

olika värden med ett par förhöjningar. Men platsen saknar alla 

. helt övriga indikationer på bosättning. överboda och Stav

sjöholm har båda ett par värden som är höga i jämförelse med 

de andra. Men inga av värderna kan Jämföras med värderna ifrån 

en stor··fångstboplats som Lundfors(Broadbent,79:31). När 

Christiansson utförde en fosfatkartering i Bjurselet för

vånades han över de låga värden han fick(Christiansson,75:7). 

De låga fostatvärderna på platserna Strandholm och Bjurselet 

där man vet att det har förekommit en bosättning i samband med 

flintfynden visar att man inte kan sätta dem i ~ambatid med stora 

fångstboplats.er. Bosättningen torde inte heller ha varit särskilt 

långvarig. I Stavsjöholm och I överboda har det enligt fos

faterna förekommit bosättning men det är givetvis svårt att 

binda den direkt till flintfynden. 



5.8 Sammanfattning av kapitel S 

Man kan allmänt.· säga att alla fyndplatser utom Kallbäcken 
lämpar sig väl för en bosättning. Två av platserna har en 
kallkälla i sin absoluta närhet, Bjurselet, Kusmark och 
eventuellt också överboda har legat i anslutning till 
havet medan Stavsjöholm och Strandholm ligger vid stora 
insjöar, möjligheterna till fiske har alltså varit goda. 
De lätta sandjordarna torde ha lämpat sig väl för ett primi
tivt stenåldersjordbruk. I Bjurselet finns det också ett 
pollendiagram som visar att det har förekommit jordbruk 
i området vid den aktuella tidpunkten. På Bjurseletbo
platsen finns det'även ben·ifrån tamboskap. Boplats

lämningar som säkert kan förknippas med flintdepåerna finns 
endast i Strandholm och i Bjurselet. Strandholm har så 
gott som enbart flintartefakter, det rör sig utan tvekan 
om en ren flintboplats även i Bjurselet kan man trots 
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en besvärlig fyndsituation urskilja en isolerad flintboplats. 
På de övriga platserna finns det boplatslämningar men de 
kan inte sättas i ett direkt samband med depåerna. 

Fosfatundersökningen visar att de boplatser som bevisligen 
har boplatser som kan sättas i samband med flintdepåerna inte 
har speciellt höga fosfarvärden. Strandholm har knappast 

någon förhöjning alls. Stavsjöholm,Kallbäcken och överboda 
har värden som kan indikera bosättning. Värderna motsäger 
alltså inte att det har funnits bosättningar men de visar 
att det knap~ast kan hai rört sig om stora långvariga bo
sättningar där man har livnärt sig på fångst. 

Man kan dela in platserna i två grupper efter deras karak
tär och geografiska.lägen. En kustbunden grupp bestående 
av Bjurselet och Kusmark, Antalet funna flintartefakter är 

är stort och fyndplatserna är mycket lika varandra geo
grafiskt, Kallbäcken får också ingå i gruppen p.g.a fyndets 



sammansättning som är mycket lik den ifrån Kusmark förutom 
att Kallbäckenfyndet är mindre. Bl.a finns det en speciell 
sorts stora skivskrapor i både Kusmark och Kallbäckenfynden 
som inte återfinns någon annanstans(se nedan kap 6). De 
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övriga platserna utmärks av att de ligger i inlandet, d~ 
ligger minst 75 m·.ö.h och har alltså inte haft någon direkt 
anknytning till kusten. Fynden av flinta är dessutom avsevärt 
mycket mindre här. 

' ' 
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6 MÄTNINGARNA AV FLINTYXORNA IFRAN VÄSTERBOTTEN 

Genom att mäta yxorna ur depåerna har jag haft för avsikt, 
dels att beskriva har yxorna ser ut, dels har jag velat , 
testa hypotesen att depåerna tillkom under en mycket 
kort tid. Yxorna ska då vara mycket lika både mellan och 
inom depåerna. 

Jag har mätt sammanlagt 166 yxor varav 15 stycken utgör 
lösfynd, 153 stycken är tjockbladiga, 6 är smalmejslar 
och 7 stycken är tu.nnbladiga. Typerna är definierade efter 
Malmers system(Malmer,75:71-72). Yxorna har bedömts både 
efter sina kvalitativa och kvantitativa egenskaper,hur 
de olika måtten är tagna redovisas i bilaga 2. 

Min målsättning var att mäta alla MN yxor som har på
träffats i Västerbotten. Tyvärr visade det sig vara omöjligt 
eftersom så många yxor _har försvunnit. Av Bjurselet yxorna 
återfinns endast 78 stycken men det är endast ett 50-tal 
som finns tillgängliga på museer, de övriga finns i privat
ägo eller på hembygdsgårdar. Alla yxor i Stavsjöholm är 
förkomna eller förstörda och jag har av olika orsaker inte 
kunnat mäta yxorna ifrån Dalsjö, de är utställda på VM, i 
privat ägo eller förkomna. Det har inte .heller varit möjligt 
att bearbeta yxorna ifrån Strandholm eftersom platsen inte 
är publicerad ännu. Detta har inneburit att jag inte har 
kunnat testa om alla depåer är tillkomna under en kort 
tidsperiod med avseende på yxornas utseende. Vad beträffar 
lösfynden "8å har dels flera stycken förkommit och vad vär1·-:-: 

re ä~har många så ofullständiga fyndomständigheter att 
det är omöjligt att avgöra huruvida en yxa verkligen är 
ett lösfynd eller om det är en yxa ifrån Bjurselet som 
har inköpts på auktion av någon ambitiös folkskollärare. 

De yxor som ingår i undersökningen är de som finns tillgäng
liga på museer om deras fyndomständigheter kan sägas vara 

tillfredställande och om yxorna inte är helt sönderslagna, 

jag har inte mätt delar av yxor. 



Följande yxor har ingått i undersökningen ifrån depåerna: 

Kusmark, hela.fyndet, 66 yxor 

Bjurselet 49 yxor 

överboda, hela fyndet 5 yxor 

Kallbäcke~ hela fyndet, 20 yxor 

Lösfynden redovisas under en egen rubrik(se kap 7). Men måtten 

på dem finns i samma tabell som depåfynden. Strandholms yxor 

ingår som redan nämnts inte i undersökningen. Dessa yxor tas 

i stället upp under en egen rubrik, där jag utgår ifrån de 

rapporter över platsen som är publicerade(se nedan sid 42 ). 

6 .1 De kvantitativa måtten 

Jag har tagit· ni<Y stycken kvantitativa mått. Alla mått 

utom två är tagna efter Malmers system, de två är hämtade 

ifrån Nielsens system(se bilaga 2). Yxorna jämförs inom 

respektive typ, tjockbladiga, tunnbladiga och smalmejslar 

redovisas alltså var för sig. Den största vikten har lagts 

vid de tjockbladiga yxorna som är den största gruppen. 

Medelvärderna för de absoluta måtten finns redovisade i 

tabell nr 2 och för de tre största boplatserna plus lös

fynden i histogrammen på sid 49 -54 . Vid tolkningen av histo

grammen vill jag fästa uppmärksamhet på att enheterna som 

används kan variera ifrån plats till plats beroende på 

att antalet yxor per plats är så olika. Vid redovisningar 

av denna typ är det alltid svårt att göra en relevant klass

indelning. Jag har valt att i första hand visa hur yxorna 

fördelar sig inom varje depå vilket innebär att jag har 

valt små enheter, ofta endast ett par mm, vilket i sin 
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tur medför att det kan se ut som om yxornas mått har en 
relativt stor spridning eftersom de olika staplarna är 
många och små meri skillnaden kan i själva verket vara så 
liten som några mm. I undersökningar av detta slag uppkommer 
det lätt en rad ~larvfel. Jag har kontrollerat mitt material 
så gott jag har kunnat, men även om det har råkat bli fel 
någonstans så är det så marginellt att det inte kan- be-
tyda något för helhetsresultatet.Vikten utgör dock ett 
undan tåg, jag hade inte möj 1 ighet att ·väga de yxor san finns 
på SM tkusmark+.c.lelar_av Bjurseletfyndet), dessuto~ miss-

·•- . 

tänker_jag att jag har gjort vissa fel på det övriga mate-
rialet ifrån Bjurselet så jag redovisar inte vikten för 
att undvika felaktigheter. I bilaga nr 3 redovisar jag hela 
mitt råmaterial, här är även yxorna identifierade med 
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katalog nummer, för att den intresserade ska kunna kontrollera 
mina beräkningar och kunna utföra egna beräkningar. 

Täbell nr 2. visar vad längden beträffar att det är stor 
. ,,... 

skillnad mellan den längsta och den kortaste yxan i alla 
depåerna. Men histogrammen, fig 1-3 visar att de flesta av 
yxorna ligger väl samlade mellan 140-190 mm. Yxorna ifrån 
Kusmark är längre än de övriga med sitt medelvärde på 162mm 
men även i histogramm nr 3.kan man se att Kusmark har längst 
yxor även om Bjurselet inte kommer långt efter. Kallbäcken 
har det lägsta medelvärdet vilket beror på att det där 
finns några mycket korta yxor, men ifrån Kallbäcken kommer 

. också en av de allra längsta yxorna(se fig nr 1) . 

Figurerna 37-40 redovisar längd, max bredd, nack index och 
relativ tjocklek på platserna·Kallbäcken., ·Bjurselet och Kusmark. 
Alla värden är uttryckta i procent. Man ser tydligt att kurvorna 
har ett .likartat förlopp. Kusmarks yxor är genomgående något l 

stö~re än de övriga men som redan nämnts ovan så har Kallbäcken 
ett par yxor som i· princip har samma mått som de största yxorna 
ifrån Kusmark. 
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Malmer använde sig av medianvärde som sammanfattande mått 
• vid sina mätningar av längden på yxorna(Malmer,75:81). 

För att se om mina och Malmers resultat överenstämde har 
jag räknat ut medianvärdet.av längden på yxorna. Malmer 
har redovisat ett medianvärde på 127mm för de Västerbott
niska depåfynden(Malmer,75:81). Mina mätningar av yxornas 
längd har givit ett medianvärde på 157mm .. Det skiljer alltså 
hela 30mm kellan min och Malmers undersökning. Min enda 
förklaring till detta är att Malmer inte har mätt ett lika 
stort antal yxor som jag. Han har inte mätt yxorna'ifrån Kus
mark eller de 28 yxorna ifrån Bjurselet som finns på SM 

(Malmer,62:508-510). 
Bredden på yxorna är mycket homogen. Kallbäcken har igenom
snitt ett par cm kortare yxor vilket förklaras av att de 
också är något kortare(se tabell nr .2+ histogrammen på sid49). 
Nackens index, d.v.s nackens tjocklek i förhållande till 
bredd uttryckt- i 5 är också mycket lika mellan de olika 
depåerna. De ligger mellan Kallbäckens 75% och Bjurselets 
82%(se tabell nr 2). Histogrammen på sid ~1-52 visar 
att yxorna ligger väl samlade. Alla platser har yxor med 
en helt fyrkantig nacke, en yxa ifrån Kusmark är t.o.m 
tjockare än den är bred(se histogram nr 19). Beträffande 
den absoluta tjockleken kan man i tabellen se att överboda 
yxor är en cm tjockare än de andra i medeltal. De övriga 
yxorna ligger väl samlade runt 3,1cm. Den relativa tjock
leken, d.v.s förhållandet mellan den absoluta bredden och 

den absoluta tjockleken uttryckt i% visar heller inga på
fallande avikelser~varken i tabell nr 2 eller i histo
grammen på sidan 52 . Smalsidesvinkeln visar däremot en. 
ganska stor och jämn spridning på de olika platserna(se 

'tabell nr 2. och histogrammen på sid 54. 

i . 



6.2 De kvalitativa egenskaperna på yxorna 

Enligt tabell nr 2 kan man direkt utläsa två generella 
.. 

drag vad det gäller de tjockbladiga yxorna. De är till 90% 
håleggade och oslipade. Större delen av yxorna har inte 
heller utsatts för någon sekundär bearbetning. Vad beträf
far slipningen så är endast 22 av de 153 tjockbladiga 

yxorna slipade. 12 stycken har en rät egg. De patinerade 
yxqrna kan delas in i två grupper, gul och vit patina. 
Den gula patinan finns representerad på fynden i överboda, 
Kallbäcken och på ett par av yxorna ifrån Kusmark. De 
har blivit patinerade av att de har grävts ner i blöt-
mark eller legat i vatten(se ovan kap 3). Den vita pat-
kan som mämns i kap 3 troligen bildas på flera olika sätt. 
Yxorna med vit patina förekommer undantagslöst tillsammans 
med yxor utan patina. Det innebär att yxorna·var patinerade 
redan innan de transporterades till Västerbotten. Om 
yxorna har blivit patinerade här uppe måste man utgå ifrån 
att alla yxor som är hittade på samma plats skulle få en 
patinering. detta är alltså icke fallet. Det finns inga 
skillnader i kvantitativa egenskaper mellan de patinerade 
och de opatinerade yxorna, vilket tyder på att yxorna är 
samtida.Patinering kan som nämns i kap 3 gå mycket fort 
under gynnsamma förhållanden kan det ta mindre tid än ett 
år. Möjligen kan det faktum att yxorna har patinerats 
snabbt ge en fingervisning om var yxorna har le.gat lagrade. 
Man borde åtminst,.ne i större drag kunna få fram vilka delar 
av Skandina~ien som har de. naturliga betingelserna för en 
snabb patinering. 
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•• 6. 3 

6 .. 4 

De tunnbladiga yxorna 

Det har ingått 7 stycken tunnbladiga yxor i undersökningen. 
Fem av dem kommer ifrån Kusmark och två kommer ifrån 
Bjurselet. Dessa yxor är slipade i högre grad än de tjock
bladiga, tre av fem ifrån Kusmark och en av de två ifrån 
Bjurselet är slipade. Endast en av yxorna har hålegg, de 
övriga är räteggade. Av tabell nr 3 att döma utgör även 
de tunnbladiga yxorna en homogen grupp, med undantag av 
längden som uppvis.ar en stor variation·. Men det är svårt 
att dra några generella slutsatser utifrån så få yxor. Det· 
viktigaste med de tunnbladiga yxorna är att de är så få 
i jämförelse med de tjocknackiga yxorna. 

Smalmejslarna 
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·Det har endast ingått 6 stycken smalmejslar i .undersökningen. 

Tre stycken ifrån Kusmark, en ifrån Bjurselet och två 
stycken ifrån Kallbäcken. I likhet med de tunnbladiga. 
yxorna är det ett för litet antal för att man ska kunna 
göra några meningsfulla statistiska beräkningar på deras 
mått. Men i tabell nr 4 så redovisas några mått . Tabellen 
visar att även smalmejslarna med undantag för längden upp
visar likartade värden. De har något högre nackindex och 
relativ tjocklek än de tjockbladiga yxorna, de är alltså 
något mer fyrkantiga. Två av de sex mejslarna är slipade. 

6.5 .Flintyxorna ifrån Strandhalm 

Vid utgrävningen av boplatsen Strandholm tillvaratogs 
åtta stycken flintyxor och 53 stycken bitar av flintyxor 
(Huggert 67:7~8,68:6-7).Tyvärr har jag inte fått till-
gång till materialet då den slutliga publiceringen av bo
platsen inte är slutförd ännu. Men det finns dock ett par 
relativt utförliga grävningsrapporter om boplatsen som jag 
har haft tillgång till. I rapporterna finns yxornas längd, 
bredd och tjocklek angivna(Huggert,67:7-8,68:6-7). 



6.6 

Medellängden för de tjockbladiga yxorna är något kortare 
på Strandholmsyxorna än för de övriga, endast 131,5mm. 
Medelvärdet ·för den största bredden är 43,6 och medel-
värdet för den absoluta tjockleken är 31,6mm. En jäm
förel:semed måtte~ i tabell nr 2 visar att Strandholms-
yxorna är kortare och.smalare än de övriga yxorna. Däre-
mot ansluter sig deras bredd väl till de övriga depåerna. 
Betydligt intressantare än dessa ofullständiga mått är att 
alla yxor ifrån Strandholm utom en är slipade. Av de 53 
delar av yxor som har påträffats var det dessutom endast 
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två stycken som inte var slipade(Huggert,67:7-8,68:7-8). 
Detta är en markant skillnad ifrån alla de övrig• platserna. 

Senneolitiska fynd i depåerna 

En tunnbladig yxa ifrån Kusmark tillhör en typ som dateras 
till SN, den har bred egg som dock till del är ·avslagen. 
och den har konkava sidor~ Dessutom innehåller depåerna 

. Bjurselet, Kallbäcken och Kusmark flera yxor av den s.k 
Kregme typen(Ebbesen,75:283). Typen är uppkallad efter 
ett fynd i Fredriksborgs amt som bestod av 18 st oslipade 
yxor och mejslar. Typens mått redovisas av Ebbesen han 
har också ett tydligt fotografi med exempel på yxorna, 
de är mellan 16 _och 24 cm långa, har ett nackindex som oftast 
ligger mellan 0,6 och 0,8, de har ofta obearbetad nacke 
och smalsi~orna är kilformade. Denna typ dateras till SN 
eftersom den ofta hittas med SN artefakter såsom dolkar av 
en tidig SN typ(Ebbesen,75:282)._ En stor del av yxorna i 
Kallbäcken, Kusmark och även exemplar ifrån Bjurselet hör 
som redan nämnts otvivelaktigt till denna typ. Depå~rna 
måste alltså dateras tidigast till övergången mellan MN och SN. 



6. 7 Andra typer av artefakter hittade i depåerna 

' I Strandholm har man förutom yxorna hittat en spånpilspets 

med tånge som anses tillhöra den g~opkeramiska kulturen 

(Broadbent~82:42). Ytterligare en pilspets av samma slag 

har hit~ats i Drängsmark(Becker,52:61). I Strandholm har 

man även påträffat några tvär~ggade pilspetsar, en var 

tillverkad i diabas. Man har även hittat en håleggad yxa 

i grönsten och en stridsyxa av tidig hurvatyp.(Huggert, 
67:7-8,68:6-7). 

I'Bjurseiet, KalL~äcken och i Kusmark har det hittats av-
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slag och skrapor av olika slag. Bjur~elet är i särklass med 

mängder av fynd av både flinta, skiffer och kvart~ bl.a tvärpilar 

av flinta.Det finns ~nga fynd som är til 1 varat agna ifrån 

Dalsjö, däremot finns det uppgifter i Västerbottens museums· 

topografiska arkiv om fynd av flintskärvor i samma åker 

som depåfyndet hittades i. Uppgifterna kommer ifrån en 

man som har vuxit upp på den gård till vilken åkern hörde. 

Ifrån Stavsjöholm och överboda finns det inga som helst 

uppgifter om att det skulle ha hittats någon flinta för

utom yxorna. 

Tillsammans med yxorna påträffades 7 stycken anmärknings~ 

värt stora flintskrapor i Kusmark. En av samma typ har också 

hittats i Kallbäcken. Skraporna är runda till formen och 

har en längd och bredd på 7-9cm och en tjocklek på c:a 2cm. 

De är tillverkade av svart ellersvartbrun flinta av lika 

hög kvalitet. som de övriga fynden ifrån platserna. Ingen 

av skraporna är patinerade med undantag för den i Kall

bäcken som har den för hela fyndet karakteristiska gula 

patinan. Skraporna har krustan kvar på översidan och de 

är retucherade runt om. 



Jag har förgäves letat efter någon motsvarighet till dessa 
skrapor i söd~a Sverige. Jag har dels sökt i litteraturen, 
det enda jag har funnit.där är det depåfynd av skrapor som 
'M Strömberg har undersökt i Hagestad(Strömberg,82:198). 
Dessa skrapor påminner till formen mycket om skraporna i 
Kusmark och Kallbäcken, de är runda och har krusta kvar på 
ovansidan. Men de är alldeles för små och de gjorda av 
kristianstadflinta, en flinta som är av betydligt sämre 
kvalitet. B Wyszomirska nämner i sin ~vhandling några 
s.k makroskrapor som är typiska för GR .inom Siretorp och 
Nymölla grupperna, men även dessa skrapor är gjorda av 
kristianstadflinta(Wyszomirska,84:42).De dateras också av 
Wyszomirska till 2700-2300 f.O vilket är väl tidigt för 
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att det ska stämma med Västerbottens depåer(Wyszomirska,84:42). 
Malmer nämner också några skivskrapor hittade i STK gravar 
~från_peroderna J och K, under den sena delen av STK alltså, 

men Malmer ~ntar att de har funnits under hela STKs verk
samhetstid(Malmer,75:82). Dessa skrapor är dock mindre än 
de Norrlänska, den största är endast 6,5cm lång(Malmer,75:82). 

Jag har också gått igenom SHMs lösfynds och boplatsmagasin 
över Skåne utan att hitta en tillstymmelse till skrapa som 
har den minsta likhet med skraporna ifrån depåerna. Flintans 
höga kvalitet visar att skraporna mycket väl kan komma ifrån 

~ Danmark, så det är väl där man får fortsätta letandet. 

Man kan möjligen tänka sig att skraporna ifrån Hagestad 
kan sättas i samband med depå-skraporna, men att man i 
detta område har använt sig av den lokala flintan som är 

av så dålig kvalitet att det är svårt att tillverka större 
\ föremål. Strömberg daterar fugestad skraporna till sen 

STK tid(Strömberg,82:198). Men innan några direkta mot

varigheter har påträffats kan inga säkra slutsatser dras. 
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TABELL NR 2 

De kvantitativa värderna på de tjockbladiga yxorna 

•,,> 

Mihsta värde största värde medelvärde 
Längd i mm 

Bjurselet 122 192 157 

Kusmark 116 210 162 

-Kallbäcken 101 209 150 
överboda 153 177 164 
Lösfynd 106 205 169 

- Max bredd i mm 

Bjurselet 38 60 50 

Kusmark 27 59 so 
Kall bäcken 40 76 49 

överboda 49 53 51 
Lösfynd 42 65 51 

Nacktjocklek i mm 

Bjurselet 20 37 26 · 

Ku~mark. 18 34 26 
Kall bäcken 19 35 24 
överboda 22 26 24 -Lösfynd 18 30 26 

Nack bredd i mm 
Bjurselet 23 40 32 -Kusmark 26 41 33 
Kall bäcken 25 38 33 .. 
överboda 

) 

.29 36 33 
Lösfynd 26 39 33 

Nack index i 'Z, 

Bjurselet 60 99 82 
Kusmark 60 110 80 
Kall bäcken 61 99 75 
överboda 68 86 74 
Lösfynd 51 110 79 
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Forts tabel 1 nr 2': 

minsta värde största värde medelvärde 

Absolut tjocklek i mm 

Bj~1:sei~t 24 41 31 
Kusmark 24 41 32 

•.; 

Kall bäcken 20 39 30 

överboda 38 47 42 

Lösfynd 32 38 41 

Relativ tjocklek i % 

Bjurselet 67 97 84 

Kusmark 66 106 79 
Kall bäcken 60 100 82 
överboda 69 92 78 
Lösfynd 35 88 75 

Absolut bredd i mm 
Bjurselet 30 50 40 

Kusmark 22 47 37 
Kall bäcken 38 47 42 
överboda 32 47 41 
Lösfynd 27 46 38 

Smalsidesvinkeln i grader 
Bjurselet 5 20 11 
Kusmark 6·· 17 11 
Kall bäcken 6 15 10 
överboda 7 8 8 

Lösfynd 4 10 7 



TABELL NR 3+4 

Medelv~denöver de kvantitativa måtten på tunnbladiga yxor 

och smalmejslar 

· TU:nnbladiga yxor 

Bjurselet Kusmark 

Längd ]28 mm 131 mm 

·Absolut bredd 40 mm 48 mm 
Nackindex 60% 50% 
Smalsidvink 9 10,5 

Smalmejslar 

Bjurselet Kusmark Kall bäcken 

Längd 147 mm 140 mm 125 mm 

Nacl<iridex 92 93% 90% 

Rel tjocklek 95% 93% 93% 
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6.8 Sar.1marfattnin3 av kap 6 

Yxorna ifrån de olika depåerna som har ingått i undersök

ningen är mycket lika både vad det gäller de kvantita

tiva och kvalitativa egenskaperna. Detta tyder på att de 

har tillverkats och förts upp till Västerbotten under en 

56 ... '. 

.mycket kort tid. Kusmark och Kallbäcken fynden uppvisar 

sådana likheter vad det gäller fyndens sammansättning att 

demligt min mening är absolut samtid~ Att vissa yxor ur 

samma depå är patinerade medan andra inte är det kan bara 

betyda att dessa yxor inte har transporterats till Väster

botten omedelbart efter det att de tillverkades, utan de 

måste ha legat lagrade under en ti~ som dock inte be-

höver ha varit lång då patinering kan ske mycket 

fort under gynnsamma förhållanden. Yxorna är till den 

största delen inte utsatta för sekundär bearbetning och 

de är också till största delen oslipade vilket tyder på 

att de inte har används i någon högre grad, tidigare har 

man trott att de inte har använts alls. Men K Knutsson 

har gjort en mindre undersökning av yxornas bruksskador 

vilket gav det oväntade resultatet att yxorna både kan 

användas på mjuka träslag och också har använts på det 

viset.Knutssons undersökning är dock för liten för att man 

ska kunna dra några generalla slutsatser(muntligen Knutsson). 
Yxornas ringa spridning tyder också på att de inte har 

använts i någon större utsträckning. Detta stöder hypo-

tesen om att bosättningarna inte varade särslzil t läQ.ge 

Vad beträffar yxornas ursprung så ger inte mina mätingar 

mig någon anledning att ifrågasätta Beckers slutsats 

att de kommer ifrån den allra sydligaste delen av Skandi

navien(Becker,52:60). Malmers försök att härleda yxorna 

till Mellansverige för a:tt på så sätt få ett "rimligare 



transportavstånd genom att påvisa ett samband mellan STKs 

yxor i Mellansverige och de Västerbottniska yxorna anser 

jag inte vara särskilt lyckat. Malmer har mätt för få 
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yxor ifrån depåerna för att få fram ett riktigt resultat vad 

det gäller längdmedianvärderna. Förövrigt stämmer mina 

Malmers mätningar bra överens(Malmer,62:508-510). 

I Kusmark, Kallbäcken och Bjurselet finns det yxtyper som 

dateras till tidig SN enligt dansk kronologi men många 

dateras dock till MN. Möjligen. kan detta tolkas som att 

fynden kommer ifrån peroden mellan MN och SN. Detta är i så 

fall intressant eftersom det inträffar så stora förändringar 

i södra Skandinavien vid denna tid, GR försvinner, häll

kistan kommer,etc. 

I Strandholm finns det också artefakter som inte passar in 

i mönstret, en stridsyxa av hurvatyp, en spånpilspets med 

tånge som sätts i samband med GR. Dessutom är yxorna ifrån 

Strandholm med ett undantag slipade vilket inte alls över

ensstämmer med de andra platsernas mestadels oslipade yxor. 
Jag anser att detta är så pass stora skillnader att man inte 

a priori kan sätta Strandholm i ett direkt samband med 

yxorna ifrån de andra platserna. 
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7 LÖSFYNDENS KRONOLOGI OCH KOROLOGI I FÖRHÅLLANDE TILL 

DEPAFYNDEN 

7.1 

Genom att göra en utbredningskarta,över depåfynden,lös~ 

fynden och över stridsyxorna funna i Västerbotten avser 
jag att utröna om det finns ett kronologiskt och korologiskt 
samband mellan.depå och lösfynden. För att på så sätt testa 

om .. lösfynden· kari sättas i samband med depåfynden eller om 
de vittnar om ett av depåerna oberoende inflytande söder
ifrån. 

Stridsyxorna 

I Västerbotten finns det ett 20-tal lösfunna stridsyxor 
Det är endast en yxa, den ifrån Strandholm som är veten
skapligt framtagen. Fyndomständigheterna kring flera av 
yxorna är därför mycket oful 1 ständiga. ~De .. -flesta yxorna 
är ay typer son har tillhört STK. Ett par av dessa har 
hittats tillsammans med slipstenar, en mycket vanlig grav
utstyrsel hos STK(Westin,Westerlund,53:199). De har ofta 
påträffats tillsammans med skifferföremål eller i närheten 
av skifferboplatser(Westin,Westerlund,53:199). 

Malmer har redovisat hur de olika stridsyxorna som har till
hört STK fördelar sig på olika typer i norra Norrland. 
Norrbotten är alltså också medräknat(se tabell nr 5). Som 
synes av tabellen så finns både den älsta och den yngsta 

av STKs typer representerade. Det är dessutom endast ett 

p~r typer av dem därimellan som saknas. Det är den tidiga 
hurvatypen och den sena vellingetypen som dominerar. 
Malmer menar att det förhållandevis stora antalet yxor 

av hurvatyp kan förklaras av en retardation, när hurva-
typen kom till norra Norrland hade den redan bytts ut mot 
andra typer i södra Sverige(Malmer,75:llt.En sådan efter-

Tabell nr 5 Fördelning\.~y typer av stridsyxor i övre Norrland. 
(Efter Malmer,75:130). 

Typ A B C::la C:lb C:2 D: la D: lb D:2 E:l E: 2. ad E 

4,2 8,3- 20,8 20,8 16,7 25,0 4,2 
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släpning kan dock inte iaktagas vad det gäller fyndplatsernas 

höjd över havet, de ligger inte lägre än vad man kan vänta 

sig(Broadbent,79:226). I tabell nr 6 finns alla lösfynd 

ifrån Västerbotten upptecknade. Yxornas nummer motsvarar 

de översiktligt inprickade på kartan(fig3) .Jag har också 

angett vilken typ som yxan tillhör i de fall där det har 
gått att få fram. Som synes av tabellen så finns det ett 

par fredgårdsyxor hittade i länet, en i Maksjön och en i 

Renbergsvattnet. Fredgårdsyxan datera~ till den förra delen 

av MN och har tillhört TRB(Stenberger,64:8]. A Huggert 

menar att GR som i sitt tidiga skede var samtida med TRB 

kan ha förmedlat dessa yxor till Västerbotten(Huggert,84:58). 

Vidare finns det _tre stycken dubbeleggad~ yxor•i länet, 

i Kusmark, i Håkmark ochsen i Hornlunda. Dessa är av be

tydligt ·äl'.dre datum_än depåerna o-ch har.tillhört- -TRE--., '~.r.,,:•-~: 

Av kartan på sid 62 kan man utläsa att stridsyxorna och de lös

funna flinty~orna till stor del har olika utbredning. Av de 

totalt 23 stridsyxorna är det endast en, den i Strandholm 

som är hittad i samband med ett depåfynd. Endast två strids

yxor är hittade i närheten av flintyxor, de i Kusmark och 

Renbergsvattnet. Båda dessa yxor är betydligt äldre än depå

fynden(se ovan). Yxan i Renbergsvattnet är dessutom hittad 

i närheten av en flintyxa som även den är betydligt äldre 

än depåfynden, den förknippas i likhet med stridsyxan med 

TRB ( se nedan sid 66 ) . 

11 stycken av flintyxorna är hittade mellan lMnsgränsen 

och Lövånger inom detta område finns det förutom boplatsen 
Strandholm endast två stycken lösfunna flintyxor(se 

Ovanför Skellefteå där det finns flera lösfynd av flint

yxor finns det däremot endast två stridsyxor varav en är 

dubbeleggad(se ovan). Runt Kallbäckenfyndet finns.det 
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inga stridsyxor alls, utan man får gå ända ner till 

Umeåtrakten för att hitta ytterligare två yxor, även här 

• är en av dem dubbeleggad, den i Håkmark. De övriga yxorna 

är hittade långt in i inlandet. r·Ankarsund i Storumans 

socken har en hel liten depå bestående av tre stridsyxor 

påträffats. 

Flintyxorna 

Malmer har delat in de tjocknackiga yxor som har till-

hört STK i sju olika varianter(Malmer,75:76). Allmännt blir 

yxorna allt längre, ifrån 11,5 i det äldre skedet till 15,1 

cm under den senare delen(Malmer,75:76) .. De skånska 

yxorna är enligt Malmer längre än de mellansvenska, yxorna 

över 17 cm är enligt Malmer så gott som totalt koncen

trerade till Skåne(Malmer~75:81). 

I tabell nr 7 har jag redovisat fyndonständigheter kring 

lösfynden, precis som i fallet med stridsyxorna är inte 

heller flintyxorna vetenskapligt framtagna vilket gör att 

vissa yxors fyndomständigheter är mycket ofullständiga. 

Jag har också försökt dela in yxorna kronologiskt efter 

Malmers varianter(Malmer,75:76). Men det har inte varit så 

lätt, dels är det svårt att göra en indelning endast efter 

Malmers beskrivning utan att ha typerna framför sig, dels 

används flera av typerna enligt Malmer under en stor del av 

STKs verksamhetstim vilket gör att det är svårare att kon

statera att yxorna är oliktidiga(Malmer,75~74-75). 

Den enda typ som jag säkert har lyckats urskilja på lös

fynden är Malmers variant 2, den ska vara minst 17 cm lång, 

ha en relativ tjocklek på 45-85%, de flesta har också en 

'i smalsidesv,inkel på 7-9°. Variantenhar också en förållande

vis lång hålslipning och är slipad i högre grad än de artdra 

varianterna(Malmer,75:73-74}~ Enligt Malmer har yxtypen i 
huvudsak en utbredning i Skåne, Bleki~e och på Bornholm 
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(Malmer,75:73). Jag har hittar 3 yxor av denna typ i 
Västerbotten_plus ytterligare en i Angermanland(se tabell nr 7). 
Yxorna är daterade till den senare delen av STK~ period 
3-5(Ma1mer,75:74). Enligt Malmer har yxorna element som 
inte är funktionellt betingade, de har representerat prakt
förmål som har tillhört den manliga utstyrseln, de hittas 
endast i mansgravar(Malmer,75:74).D~t .finµs även flera yxor 

ifrån den-å'er·n,i .:fv denna t-yp om. ro-an endast ser till måtten 

men det,.- finns bara e-n.. if•rån Kalilhäcken som. också är slipad-( se 
bil 3). Lösfy~den·är hittade i Byske 6fh Jörns s:n(se tabell 
nr 7 och kart;a .nr: 3 . · 

I tabell nr 1 redovisas medelvärdet av de olika mått som 
är tagna på de 15 lösfynd som har ingått i undersökningen, 
de övriga har inte varit tillgängliga för mig. Av medelvärdet 
kan man utläsa att lösfynden är längre och överhuvudtaget 
större än depåfynden. De kvalitativa måtten i tabell nr 2 
visar att en betydligt större procent av lösfynden är rät
eggade, de är också slipade i högre grad än depåyxorna. 
53% av lösfynden är slipade motsvarance siffra för depå-
yxorna är 15%. Histogrammen på sid 49-54 visar att lös-
fynden utgör ~n mer heteroger grµpp än.depåyxorna. 

På utbredningskartan fördelar sig flintyxorna i en tydlig 
koncentration i norr, med 6 fynd runt Kusmark o~h Bjurselet. 
Längre söderut blir det betydligt glesare mellan fynden. 
I södra länsdelen kan man ånyo tala om en koncentration med 

8 fynd. Här är det emellertid svårare att avgränsa lösfynden 
ifrån depåfynden, speciellt de ifrån ~alsjö. pär har man 

förutom depån ·2 styckt'.m'..:. yx·or soin är registrerade som lösfynd, 

fyndomständigheterna är knapphändiga. De är i alla fall 

funna runt Dalsjön och därmed på ett relativt begränsat 

område('se tabell nr 7+ kap 5). I den södra delen av länet 

finns det flera små grupper av lösfynd som är hittade inom 

ett:mycket begränsat område(se karta nr 3 ). I den norra 

länsdelen är det endast 2% av yxorna som utgörs av lösfynd 

medan det i den södra är hela 40% av det totala antalet flint

yxor som är registrerade som lösfynd. 
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Karta nr 3 
Fynd av stridsyxor och 
flintyxor i Västerbotten~ 
Siffrorna representeras av 
tabell 6+7. 

Fyndplatserna är unjefärliga 

Stridsyxor Å 
Flintyxor • 
Depåer 0 



Tabell nr 6 

Lösfynd av stridsyxor i Västerbotten 

1 HORNLUNDA 
·Skellefteå s:n 

2 DALKARLSLIDEN 
Skellefteå s:n 

3 MENSTRÄSK(Klutmark) 
Skellefteå s:n 

4 GUMMARK 
Skellefteå s:n 

5 KUSMARK 
Skellefteå s:n 

6 FINNFORSFALLET 
Burträsk s:n 

7, BASTUTJÄRN 
Norsjö s:n 

8 LJUSVATTNET 
Burträsk s:n 

9 FINNTRÄSK 
Byske s:n 

10 STRANDHOLM 
Burträsk s:n 

11 RENBERGSVATTNET 
Burträsk s:n 

12 LAPPVATTNET 
Burträsk s:n 

Dubbeleggad yxa 
VLM 444 

Hurva typ D:la(Malmer,62:623). 
hittad.under 50m nivån 
SHM 6061 

SHM 15306 

Hittad till'sammans med slipsten 
Vellingetyp 
SHM 6331 

Dubbeleggad 
SHM 17343:1103 

Hittad tillsammans med slipsten 

Hittad 44-50 m.ö.h, Vellingetyp 
(Broadbent,79:226). 

• LHM 15777 

SHM 483 

Hurvatyp 

Yxa av fredgårdstyp 

Vellingetyp 
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13 MARTENSBODA 
Lövånger s:n 

14 VEBOMARK 
Lövånger s:n 

15 HAKMARK 
Umeå s :n 

16 DJÄKNEBÖLE 
Umeå s:n 

17 ANKARSUND 
Storumans s:n 

.Förkommen 

I privat ägo 

Dubbeleggad 

I privat ägo 

Tre stycken yxor av hurvatyp 
. (Huggert, 84: 59). 
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18 MAlt!JÖN 
Wilhelmina s:N 

Yxa av fredgårdstyp, i privat ägo 
(Huggert,84:61). 

19 KVARNBÄCKSFORSEN 
Skellefteå s:n 

Otryckta källor: 
UMEÅ: VMs topografiska arkiv 
SKELLEFTEA: SMs accesionskatalog 
STOCKHOLM: SHMs accesionskatalog 

Tryckta källor 
Broadbent,79:226 
Broadbent,82:37 

Hallström, 24:88.:_109 
Westerlund, Westin,53:199 



Tabell nr 7 
Lösfynd av flintyxor i Västerbotten 

1 HÄLLFORS 

Byske s:n 

2 HÄLLESTRÖM 

Byske s:n 

3 FÄ.LLFORS 

Byske s:n 

4 KÄLLFORS 

Byske s :n 

5 DRÄNGSMARK 

Byske s :n ~ 

6 DJUPFORS 

Järn s:n 

Yxa, oslipad, håleggad, 14,9 cm lång 
+ ett yxämne påträffades tillsammans 
c: a 25 cm under ·,markytan invid Byske 
älv. C:a 125m.ö.h. Dessutom finns det 
en uppgift om att ytterligare 2 yxor 
har hittats mitt i byn, dessa är nu 
förkomna. Den ingå~-i min undersökning. 

Yxa, håleggad, helt slipad, 19,7 cm 
lång. Den är hittad nära Byske älv c:a 

m.ö.h. Yxan tillhör Malmers variant 
2. Den ingår i min undersökning. 

Yxa, räteggad, oslipad med avslagen nacke 
Funnen tllsammans med en skiffermejsel 
vid dikesgrävning på c:a 50 cm djup, c:a 
170m.ö.h. Den ingår i min undersökning. 

Yxa, helt slipad, lång hålegg men eggen 
är omhuggen. Den är 192 cm lång.och till
hör Malmers variant 2. Proveniensen är 
osäker men Källfors ligger c:a 80m.ö.h. 
Yxan ingår i min undersökning. 

Yxa, svagt håleggad oslipad, upphittad 
vid nyodling på c:a 30 cm djup i en dal
gång vid Drängsmark by c:a 50m.ö.h. Yxan 
ingår i min undersökning 

Pilspets, tresidig s.k c pil, typisk för 
GR. Utan närmare fynduppgifter.· 

Yxa, delvist slipad på alla sidor, lång 
hålegg, eggen .är dock skadad. Yxan är 
21,7 cm lång och tillhör Malmers variant 
2. Fyndomständigheterna är okända men 
Djupfors ligger c:a 175m.ö.h. Yxan ingår 
i min undersökning. 
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7 KLöVERFORS 

Byske s:n 

8 ABYN 
Burträsk s:n 

~ 

9 LAPPMARKSHEDEN 

Burträsk s:n 

10 RENBERGSVATTNET 

Burträsk s:n 

11 ROBERTSFORS 

Bygdeå s:n 

12 STRAND 

Vännäs s:n 

13+14 NÄSLAND 

Bjurholm s:n 

15 BJöRKNÄS 
Bjurholms s:n 

M~Js!l, _fr~g~entarisk,hå~ggad, 
möJligen hittad tillsammans med 
en dolk av flinta. Klöverfors ligger 
c:a _m.ö._p: 

Yxa, Proveniens och fyndomständig
heter okända. 

.. 
Yxa, fragmentarisk~ enligt ägaren hit
tad i Lappmarksheden som ligger c:a 

m.ö.h. Den ät i privat ägo. 

Delvit förstörd tunnackig yxa. Den 
har endast en bredsida den andra är 
slagen som egg. Yxan förknippas med 
TRB(Huggert,84:58). 

Yxa, håleggad, oslipad, 21 cm lång, 
funnen i grus under dikesgrävning c:a 
SOm.ö.h. Den finns på Robertfors hem
bygdsgård 

Yxa, oslipad, håleggad, överdragen med 
gul patina. Den hittades c:a 35 cm 
under markytan. Möjligen har ytterligare 
en yxa hittats på platsen, c:a 60m.ö.h. 
Den finns i privat ägo, osäkert var. 

2 Yxor, den en är tjocknackig, oslipad 
och håleggad, 17Sx 50x30mm. Funnen i 
en åker. Den andra har fått nacken av
slagen, 110x55x55mm. Den hittades vid 
gården Björknäs. Båda är hittade på 
c:a 60m.ö.h. De finns på Bjurholms 
hembygdsgård 

Yxa, tunn,bredeggad, smalsidorna är 
slipade. Den hittades i en åker strax 
söder om handelsboden i Näsland. 18,5 
cm lång. Yxan ingår i min undersökning. 
SHM nrl7967 
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6-7. 

16 YTTERSTFORS Yxa, tjoc~nackig, hittad c:a 150 m ifrån 
Byske älv ·på södra sidan ~å 1,5 m djup 
C:a m.ö.h. • 

·7+18. · ÖVERBODA 
• Umeå s: n 

19 ÖRTRÄSK 

örträsk s:n 

20 STORHEDEN 

Nordmalings s:n 

21 ÖVERKLINTEN 

KÄLLOR: 

2 yxor, båda är oslipade, den ena 
är håleggad medan den andra är rät
eggad. Yxorna kan möjligen till
höra depån i Dalsjö. Yxorna in
köptes på auktion 1906 i Dalsjö 
Dalsjö ligger c:a 80m.ö.h. Yxorna 
ingår i min unde-r sökning. 
SHM 17013:7 
SHM 17013:6 

Yxa, oslipad,håleggad, funnen på· 
gammal sjöbotten c:a 80m.ö.h. Yxan 
finns i privat ägo hos familjen 
Wiklund i örträsk. 

Mejsel, grovt tillhuggen, hittad 
i den västra delen av Storheden c:a 

m.ö.h. I privat ägo. 

Yxa, slipad, c:a 18 cm lång, 
hittad i lerjord c:a m.ö.h. 

Västerbottens topografiska arkiv 
Skellefteå museums inventariekatalog 
Fyndsaminanställning över Västerbottens flintfynd av G Rosander 

Skriftliga källor 

Broadbent,79:226 
Broadbent,82,37 
Hallströc,24:88-109 
Huggert,84: 
Westin,Westerlund,53:199 



7.3 Sammanfattning av kap 7 

Det finns inget korologiskt samband mellan stridsyxorna och 
depåerna, även de lösfunna flintyibrna och stridsyxorna 
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har till stor del helt olika utbredning. Många av stridsyxorna 
är också äldre än depåfynden. Detta torde inte kunna för
klaras med att det skulle ha förekommit en retardation i 
norra Sverige som medförde att de äldre formerna av strids
yxorna användes under längre tid här uppe. Att många av 
stridsyxorna är hittade på eller i närheten av skiffer
boplatser som inte har något sydskandinaviskt inslag i 

övrigt talar också för att stridsyxorna inte kan sättas i 

samband med depåfynden. 

Flintyxornas utbredning stämmer bättre överens med depåernas. 
rent korologiskt skulle flintyxorna mycket väl kunna komma 
ifrån flintdepåerna'. Men lösfyndens kvalitativa/egen► , . 

skaper ,:skijer ... sig ifrån depåfynden. Det finns också krono
logiska skillnader även om de inte är lika tydliga som för 
stridsyxorna. Det bästa exemplet är flintyxan ifrån Ren
bergsvattnet(se tabell nr 7). den anses tillhöra TRB 
(Huggert,84:62). Detta visar att även om vissa av lösfynden 
kan komma ifrån depåerna finns det andra som definitivt inte 
gör det. 

Lösfynden av flinta och stridsyxor måste enligt min mening 
förklaras som ett inflytande söderifrån oberoende av depåerna. 
Hypotetiskt ~kulle man-kunna sätta dessa lösfynd i samband 
med de fynd av nordsvensk skiffer som har hittats på GR bo
platser i södra Sverige(se ovan sid 19). A Huggert antar 

hypotetiskt att lösfynden som kan förknippas med TRB kan ha 
kommit till Västerbotten genom GRs försorg, de skulle ha banat 

väg för STK(Huggert,84:58). P Siemens tänker sig också att 

lösfynden representerar en utväxling av föremål mellan norr 

och söder(Siemens~82:180). 



Enligt min mening är Malme~s slutsats om att det är STKs 
tidiga och sena stridsyxor som dominerar ibland de lös
funn~ stridsyxorna intressant. Detta skulle kunna inne
bära att kontakten mellan nd,rra och södra Sve_rige har 
varierat i storlek under MN ., Om man sedan sätter detta 
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i samband med depåerna så dateras de stora platserna .. Ka11-

bäcken, Kusmark och Bjurselet till den allra senaste 
·, \ 

delen av MN eller till övergången mellan MN och SN medan 
Strandholm har flera artefakter som.snarare dateras till 
den förra delen a~ MN. Ovan i kap 5 konstaterar jag också 
att man kan dela in depåerna i två olika grupper efter 
deras geografiska lägen och i kap 6 me'riar jag att samma 
grupper kan tillämpas vad det gäller fyndens sammansättning 
med den reservationen att jag tyvärr inte har kunnat mäta 
yxor ifrån alla depåer. 
Ovanstående innebär att det inte har gått att belägga 
depåernas samtidighet istället kan man formulera hypotesen 
att depåerna har kommit till genom två ifrån varandra 
skilda förlopp, ett under den förra delen av MN som har 
resulterat i boplatsen Strandholm och möjligen också av 
de övriga depåerna i den södra länsdelen. Medan depåerna 
i den norra länsdelen inte kom till förrän under den allra 
senaste delen av MN. Men det har också som redan nämnts 

.·,förekommit en kontinuerlig kontakt mellan norra~ochsödra 
Skandinavien under hela neolitikum. 



RESULTAT AV HYPOTESTESTNINGEN 

Hypo~es nr 1 , att depåerna vittnar om ett invandrings 
förå:5~ av ett främmande folk som åtminståne till del har 
idkat neolitiska näringar anser jag vara bekräftad genom 
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att fyndplatserna lämpar sig för· 'en bo~ätthing av en befolkning 
som utnyttjat neolitiska resurser,med undantag för Kall-
bäcken. Det finns också lämriingar av jordbruk och boskaps-· 
skötsel som kan sättas i samband med flintdepåerna i Bjur-, 
selet. Platserna kan bindas till en främmande befolkning 
genom att det finns två "rena" flintboplatser i samband 
med depåerna i Bjurselet och i Strandholm, dessutom har 
man i Bjurselet lagt ner yxorria på samma sätt med eggen uppåt 
som man har gjort i södra Sverige. Fyndplatserna skiljer 
sig också ifrån fångstboplatser som saknar flinta genom 
sina obefintliga förhöjningar av fosfatvärderna. Detta 
tyder också på att bosättningen på platserna var kortvarig. 

Hypotes nr 2, att depåerna har tillkommit i princip sam-
tidigt har inte kunnat bekräftas. Visserligen är de flesta upp
mätta yxorna mycket lika både kvantit~tivt och kvalitativt 
men i mätningen ingår inte yxor ifrån Dalsjö och Stavsjöholm 
av olika skäl, yxorna ifrån Strandhalm ingår'inte heller. 
Ifrån Strandholm finns det däremot en beskrivning ~v. yxorna, 
denna stämmer dåligt överens med resultaten av mätningarna. 
De övriga artefakterna förutom flintyxorna uppvisar också 

. . : 

stora olikheter mellan depåerna. Medan man i Kusmark har 
senneolitiska element finns det i Strandholm artefakter 
som är betydligt äldre och som dessutom ·allfuän13.ti för-

kntp,pas med GR såsom tvärpil spetsar och, e-n spånspets' nied tånge, 
medan yxorna tillhör STK. Platserna är också olika till sin 
käraktär. Det finns en kustbunden grupp som har en för-

_hållandevis likartad fyndsammansättning och en grupp som 

ligger vid sjöar längre ih i landet. Man kan också konstatera 
att lösfunna stridsyxor i länet domineras av de tidiga hurva 
typerna och den,·sena Vellinge typen. Utifrån ovanstående 



bör man enligt min mening formulera hypotesen att det har 
förek?mmit två olika invandringsförlopp i Västerbotten 
under MN där det äldre representeras av Strandholm och 
de övriga små depåerna som inte:ligger vid kusten och den 
yngre representeras av Kusmark~ Kallbäcken ri~h Bjurselct. 
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SAMMANFATTNING 

I Västerbotten har man hittat minst ett par hundra flint
yxor nerlagda i depåer. Flintan kommer ifrån den sydligaste 
delen av Skandinavien. Yxorna har allmännt daterats till 
den senare delen av MN, i södra Sverige levde då GR och 
STK. Även i Nordnorge och i norra Finland har man hittat 
flintyxor. Gemensamt för dem är att de tillhör STK. Frågan 
~m varför flintan har transporterat~ upp till Västerbotten 
har kretsat kring två utgångspunkter, handel eller kolo
nisation, sedan Bjurselet och Strandholm grävdes ut och 
man på så vis fick bekräftat att det fanns boplatser med 
enbart flintartefakter har handelsteorin i princip över
givits. Istället har Siemen formulerat en teori om att folk 
ifrån Västerbotten har hämtat oslipade yxor för att an-
vända i prestige syfte(Siemen,82). 

Ett problem med kolonisationsteorin har varit att binda 
flintfynden vid en sydskandinavisk befolkning sQm har levt 
i Västerbotten. Genom att testa hypotesen om invandring 
har jag kunnat visa att flintplatserna inte har kunnat sättas 
i samband med en stor boplats där man i huvudsak har levt 
på fiske och jakt som annars är vanligt i Västerbottens 
kustland. Alla.depåer utom en ligger på platser som läm-

"1HiY sig väl för bosättning och även för jordbruk. Strand
bolm och med all sannolikhet också Bjurselet uppvisar 
boplatser di:!.r i stort sett al la a'rtef akter är gjorda av 
flinta. På Bjurselet kan man direkt knyta ben av tambo
skap till flintartefakterna. I området har det även före
kanmit odling av korn under den aktuella perioden~ Jag 
anser att dessa faktorer sammantaget bekräftar hypotesen om 
att flintdepåerna vittnar om en invandring av ett folk som 
bedrev eller hade för avsikt att bedriva jordbruk och 
boskapsskötsel. De på alla platser utom två svaga eller obe
fintliga indikationerna på bosättning och den ringa sprid
ningen av yxorna tyder dock på att kolonisationen knappast 
blev mer än ett försök som misslyckades. 



Genom' att mäta alla på museerna tillgängliga yxor ur depåerna 
Bjursele;t, Kusmark, Kallbäcken och överboda har jag kunnat 
konstate

1
rå att yxorna är mycket lika varandra både inom 

och melian depåerna. De är så lika att depåerna måste ha 
tillkommit under en mycket kort tidsperiod. Kallbäcken och 
Kusmark uppvisar sådana likheter vad det gäller fyndets 
sammansättning att de troligen är samtida. Malmer har visat 
att depåyxorna har tillhört STK(malmer,75:81). Men i motsats 
till Malmer menar jag att det inte finns någonting som talar 
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~ör att_ yxorna ~~ce· ~kulle h~. ko1llJllt_~ _ direkt ifrån .Skåne-Da.omark 

F0rutom en klart senneolitisk yxa ifrån Kusmark finns det
också fler'a'-yxor -ifrån ;Bj~rs~iilt·; Kus~ark • och ·Kal lhä~k~n so~

tillhör detl s.k. Kregmet-ypen som dateras· till ·det älsta :-:kedet 
·av SN. Enligt rapporterna över Strandholm är . yxorna som är 
hittade där inte speciellt lika de från de andra platserna 
som jag har mätt, fr.a är nästan alla Strandholmsyxor slipade, 
dessutom finns det föremål i Strandholm som dateras till 
mitten av MN alltså betydligt äldre än fynden it.ex Kusmark. 

. . 

Detta tillsammans med att fyndplatsernas karaktär skiljer sig 
åt har gjort att det inte har gått att bekräfta hypotesen att 
depåerna har tillkommit samtidigt. 

Genom att jämfAraide sydskandinaviska löfyn<len som· dateras 
ti}·LHN som är hittade i länet med depåfynden vad det. gäller 
deras kronologi och urbredning har jag kunnat konstatera att 

• även om en del lösfynd mycket väl kan komma ifrån depåerna 
så finns det sådana uppenbara skillnader i kronologi och 

utbredning att det måste anses bekräftat att det har före
kommit en kontinuerlig kontakt mellan folken i Västerbotten 
och folk längre söderut under större delen av MN. Men kon

täkterna tyc·ks ha varit intensivast un:ier den tidiga och sena 

delen av STKs verksamhetstid. Det är nämligen ifrån dessa tider 
.. 

som de flesta av stridsyxorna kommer . 
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1JILL\qA I 1. 

ANALYSRAPPORT ÖVER FOSFATHALTEN I JORDPROVER FRÅN BOPLATSER 

MED FLINTFYt-0 I VÄSTERBOTTENS KUSTLAI'{). 

Proverna ör insamlade av Noel Broodbent. 

Fosfothol ten hor bes tömts efter u rlokni rg med cl tronsyral ~sni rg 

enligt Olof Arrheniu 5. Se bi. f ogod metodbeskri vni rg. 

Proveroo ör genongående tagna 30 cm under m::,rkniv6n. Efter tork-

nirg ör de siktade genom sikt 0.,2 nm. 

lw:ilys och rapport av Kerstin Th.Jnqvist. 

Plats Provnr Jordart pH pO 

DAL.SJÖ 

upper si.te 1 4.2 40 
Il 2 4.3 24 
Il 3 4.4 .53 
Il 4 4.5 49 (gult} 

eost field 5 4.5 64 
Il 6 . 4 .3 36 (gult). 
Il 7 4.3 23 

by road 8 4.5 77 
Il 9 4.5 92 

ditch 10 4.6 59 
upper (c:arbon) 11 4.5 64 

Il 12 4.5 50 
below rood 13 4.5 69 

Il 14 4.5 61 
Il 15 4.5 70 

KUSMARK 

flint site 16 4.2 65 
Il 17 4.3 68 
Il 18 4.2 59 
Il 19 4.4 63 
Il 20 4.3 62 
Il 21 4.4 67 
Il 22 4.4 66 
Il 23 4.5 67 
Il 24 4.5 68 
Il 25 4.3 65 
Il 26 sandig m::, 4.3 67 
Il 27 Il 4.3 50 

upper si.te 28 grusig sond 5.2 60 
" 29 Il 4.6 65 
Il 30 grovsand 4.6 66 
Il 31 grusig sand 4.9 55· 
Il 32 It 5,3 68 

off-site 33 sandig roo 4.4 66 
Il 34 Il 4.5 55 
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Plats Provnr Jordc1rt pH pO 

RIKLEAN 
("knölen") nära 35 sanc:li.g rro 4.8 86 
Kall bäckenfyndet 36 Il 4.4 87 

Il 37 grus till rro 4.6 110 
Il 38 sandi.g no 4.5 83 
11 39 Il 4.4 62 
Il 40 Il 4.4 98 
Il 41 Il 4.3 100 
Il 42 rroig sond 4.5 80 
Il 43 sandig ITO. 4.6 89 
Il 44 Il 4.5 68 

STRAl'OHOLM 
si te 45 finroo 4 .3 53 

Il 4-6 Il 4.4 57 
Il 47 Il 4.4 50 
Il 48 Il 4.4 48 
Il 49 Il 4.3 49 
Il 50 It 4.4 48 
Il 51 Il 4.4 52 
Il .52 Il 4.5 40 
Il 53 Il 4.3 66 

STAVSJaiOLM 
si te 54 grovtro· 4.4 51-

Il 55 Il 4 .3 114 
Il 56 Il 4.4 67 
Il 57 Il 4 .3 74 
Il 58 Il 4 .3 56 (gult) 
Il 59 Il 4.2 53 
Il 60 Il 4 .3 68 
Il 61 ll 4.2 46 (gilt) 
Il 62 Il 4 .3 64 
Il 63 Il 4o0 51 
Il 64 Il 4.2 63 
Il 65 Il 4 .3 70 

öVERBOOA 
flint si te 66 grovmo 4.8 50 

Il 67 Il 4.7 44 
Il 68 Il 4.9 38 
Il 69 Il 4.6 38 
Il 70 Il 4.7 47 
Il 71 Il 5.1 53 
Il 72 Il 4.7 44 
li 73 Il 4.7 43 
Il 74 Il 5.1 41 
Il 75 Il 4.7 39 

by spring 76 Il 4.4 9.2 
Il 77 Il 4.5 46 
Il 78 Il 4.4 97 

along upper field 79 Il 4.4 61 
rrorgi n 80 Il 4.0 69 

Il 81 Il 4 .1 147 



BESTÄMNING AV LÄTTLÖSLIGA FOSFATER I JORDPROV 

Riksantikvarieämbetets och Stockholms universitets arkeologiska forsknings

laboratoriums analysschema f6r rutinanalys av markens fosfathalt med citron

syra-metoden enligt Olof Arrhenlus. 

REAGENS ER: 

Citronsyralösning 2% 

Citronsyra· c6H8o7.H2o 

20 g citronsyra löses I dest vatten I mätkolv till 1000 ml. 

Molybden-svavel syralösning 

Ammoniummolybdat - (NHq)Mo7.4H20. Svavelsyra - H2so4 96-98% 
25 g ammoniummolybdat löses i ca 500 ml dest vatten i 1000 ml mätkolv. 

I dragskåp och under kylning ~lllsätts försiktigt 175 ml koncentrerad svavel

syra. Därefter spädes med dest vatten t i 11 1000 ml. 

Natriumsulfit-hydroklnonlösnlng 

Natriumsulfit - Na2so3.7H2o. Hydroklnon - c6H4(oH)2 . 

47.5 g natriumsulflt och 0,95 g hydrokinon löses I dest vatten till 500 ml 

i mätkolv. 

Fosfatstandard 

Kal iumdivätefosfat - KH2Po4. 
958 mg kaliumdivätefosfat löses i dest vatten i mätkolv till 100 ml. 

1.0 ml av lösningen spädes till 100 ml i mätkolv. 

METODBESKRIVNING 

Mom 1. 1.0 gjord (torkad i värmeskåp vid 50°c under natten, eventuellt mal,........ 
och siktad) blandas med 5 ml citronsyralösning 2% i en plastbägare med lock. 
Proven skakas på vibrerbord under natten. Lösningen får sedimentera, grumlig 
lösning filtreras. 

Mom I I. 0.5 ml klart extrakt pipetteras ned I 50 ml graderad E-kolv. 2 ml 
molybden-svavelsyralösnlng tillsätts, och därefter ca 40 ml dest vatten. 
0.5 ml natriumsulflt-hydroktnonlösning tillsätts och kolven fylls till 50 ml 
med dest vatten. Omskakas. Värmebehandlas vid 50°c I värmeskåp i 6 tim. Prove 
får svalna i rumstemperatur. Adsorbans avläses I spektrofotometer vid 630 nm. 

Referenslösningar: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 ml fosfatstandard pipetteras 
ned i 50 ml mätkolvar. Därefter förfars enligt mom Il ovan, utom att jordextr 
tet ersätts med 0.5 ml citronsyralösnlng 2%. · _ 
Dessa prov innehåller 0, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 x 10 3% P2o5• 

Adsorbans avläses i spektrofotometer vid 630 nm, och med dessa värden upprätt 
en standardkurva för beräkning av extlnktionen. Vid varje fosfatanalysomgång 
bereds J dubbla referenslösningar på 1, 2 och 5 ml fosfatstandard. 

lII 



BILAGA NR 2 
12" 

De olika måtten, tagna på yxorna 

Eftersom alla mått är överförda på en rådatafil för att 

kunna överföras och bearbetas på data så motsvaras varje värde 
av en siffra(se även rådatafilen, bilaga 3).Siffrorna längst 
till vänster representerar den kolumn på datalistan som 

värdet har förts in i och den andra sifferkolurnnen visar siffran 
för de olika värderna. Typerna är definierade efter Malmer 
(Malmer,75:71-72). Smalmejselns absoluta bredd får inte över
stiga 3 cm och dess smalsidesvinkel får inte överstiga 3 _ 
Den tunnbladiga yxan ska ha en absolut bre.dd som överstiger 
3 cm och en smalsidesvinkel över 3 , dessutom måste den absoluta 
tjockleken understiga 2 cm. För den tjockbladiga yxan gäller 
detsamma som för den tunnbladiga med undantag av att den måste 
ha en absolut tjocklek som överstiger 2 cm. 
Alla mått utom måtten på nacken är tagna efter Malmers de
finitioner(Malmer~75:70). Nackmåtten är tagna efter Nielsens 
definitioner(Nielsen,77:10). 

Variabel 

TYP 

EGG TYP 

FLINT TYP 

PATINERING 

SLIPNING 

S LIFNINGSGRAD 

SEKUND]...R 

BEARBETNING 

-

Besl-d:ivning 

Smalmejsel 
Tunnbladig yxa 
Tjockbladig yxa 

Rät egg 
Hålegg 

Grå 
Svart 

Ingen, lite 
ri:ycket 

Ryggaidan 
Framsidan 
Båda bredsidorna 
El'l smalsida 
Båda smalsidorna 

. Alla sidorna 
Ingen 

Helt 
Delvis 
Ingen 

Ingen 
I eggen 
I nacken 

nr i fil värde 

1 1 
1 2 
1 3 

2 1 
2 2 

3 1 
3 1 

4 1 
4 2 

5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 9 
5 7 

6 1 
6 2 
6 3 

7 1 
7 2 
7 3 



7l 
variabel Beskrivning nr i fil 

LÄNGD Från egg till 
nacke i mm 8-10 

MAX UDD Den sti::Sreta 
l>redden vinkel-
rätt mot längd-
axeln 11-12 

NACK TJOCK Mätt 2 om från 
LEK nacken "13-14 

NACK BREDD Mätt 2 om från 
nacken 15-16 

NACK INDEX F6rhållandet 
mellan naoktjock-
lek och nackbredd 
uttryckt i procent 17-18 

ABSOLUT Mitt i 1/3 tvär-
TJOCKLEK snittet 19-20 

ABSOLUT Mätt i 1/3 tvär 
BREDD snittet 21-22 

RELATIV Förhållandet 
TJOCKLEK mellan absolut 

tjocklek och 
absolut bredd 23-24 

SMALSIDES Vln~eln av smal-
VINKgL sidornas förlängning i5-26 

VIKT I gram 27-30 

BOPLAT8 Ejurselet 1 
Kusmark 2 
Kall bäcken 3 
Överboda 4 
Lösfynd 31 5 

ÅR FÖR 12.;.,3 
FYNDET 

KATALOG 34-

NUMMER 
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