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DE SVENSKA HOLKYXORNA UNDER 
BRONSÅLDERN 

Av Evert Baudou 

.Holkyxorna av brons är den största gruppen av bevarade före
mål från vår bronsålder. I Statens Historiska Museum förvaras 
över 700, i Lunds Universitets Historiska Museum ca 3501 och 
i Uppsala universitets samling 46. I många landsortsmuseer och 
även privat finns betydande samlingar, särskilt i Skåne. 

Ett så stort material lämpar sig särskilt väl för en karto-
grafisk och i någon mån statistisk undersökning. En rad olika 
typer och varianter med geografiskt begränsade utbrednings
områden kan urskiljas. I denna uppsats kan blott lämnas en 
kort översikt av de viktigaste typerna. 

Materialet utgöres av holkyxor och gjutformar för holkyxor 
i Stockholm, Lund och Uppsala samt teckningar och fotografier 
i ATA (framför allt från Göteborgs museum). Ett stort antal 
uppgifter om holkyxor och gjutformar från många museer och 
privatsamlingar i mellersta och södra Sverige har välvilligt 
ställts till förfogande av antikvarie A. Oldeberg. Vidare har 
tagits en del uppgifter u r l i t teraturen i de fall det varit möj 
ligt att bestämma typen.2 Tillsammans har 1 524 holkyxor och 

1 Av dessa har emellertid ännu blott ca 250 återfunnits. Av 35 för
svunna holkyxor finns teckningar i inventariet, som typen kan bestäm
mas efter. Yxorna har uppenbarligen kommit undan i samband med 
evakueringen av museets samlingar. 

2 Främst H. Hansson, Gotlands bronsålder, A. Norden, Östergötlands 
bronsålder och JV. Åberg, Kalmar läns bronsålder. Enstaka uppgifter ur 
G. Ekholm, Studier i Upplands bebyggelsehistoria, II Bronsåldern och 
Sarauw—Alin, Götaälvsområdets fornminnen. — Uppgifter om skånska 
privatsamlingar har jag fått av prof. H. Arbman och fil. lic. Märta Ström -
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50 gjutformar förtecknats. Långt fler yxor finns, men de för
tecknade kan anses väl representera beståndet. I det följande 
har svårt skadade yxor (46 ex.), som inte kan typbestämmas, 
uteslutits, liksom de importerade (ca 90 ex.). Vidare har vissa 
specialtyper och varianter (ca 170 ex.) inte medtagits. De åter
stående — ca 1 220 yxor — tillhör bestämda huvudtyper och 
behandlas i det följande. 

Holkyxor, som genom slutna fynd är säkert tidsbestämda till 
per. 5 (eller 6S), har praktiskt taget alltid en vertikal list på 
vardera bredsidan inuti holken (som Mn 1176). Sådana lister 
finns aldrig hos yxor, som genom slutna fynd är säkert t ids
bestämda till per. 4 eller tidigare. I en del fall, där det är svårt 
att avgöra, om yxan skall räknas till per. 4 eller 5, har därför 
de vertikala listerna blivit bestämmande. En yxa, som har 
dessa lister, måste höra till per. 5.4 En, som saknar dem, kan 
däremot tillhöra antingen per. 4 eller 5. Denna metod för tids
bestämning är särskilt av betydelse för mälardalstypen, den 
stora skånska typen och för yxor med degenererad per. 4-orne-
ring. 

De vertikala listerna har tjänat som stöd för skaftet. Listerna 
är kraftigare nedåt och kraftigast i holkens botten mellan bred
sidorna. När träskaftet pressades in i holken, kunde inte yxan 
vrida sig.5 De små, sena yxorna brukar ha de kraftigaste 
listerna. 

Skaftstödslister förekommer redan under per. 4 men av an
nan konstruktion. Vanligast är en tunn list mellan smalsidorna 
i holkens botten, alltså parallellt med eggen. De flesta per. 4- och 
alla per. 2- och 3-yxorna är däremot släta och jämna inuti 
holken. 

De tidigaste holkyxorna, som är av per. 2-typ, är fåtaliga 

berg. En förteckning över Norges holkyxor har lämnats mig av mag.-
art. Jens Storm-Munch. 

3 Per. 6 har inte skilts från per. 5. Detta är knappast möjligt vad 
holkyxorna beträffar. 

4 I UMF förvaras en lösfunnen yxa (nr 4280, sannolikt från Kalmar 
län) av tydlig per. 4-karaktär med 4 rektangulära, insänkta fält och med 
vertikala lister inuti holken, som går upp till ungefär holkens halva höjd. 
Detta är det enda undantag jag kunnat finna. 

5 A. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk tid II, s. 152. 
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Fig. 1—3. 1. Ulan fyndort, Uppland (SHM 2678). 2. Götene socken, Västergötland 
(SHM 6765: 2). 3. St. Harrie socken, Skåne (SHM 797). 1/ t. — 1. Ohne Fundort-

angabe, Uppland. 2. Ksp. Götene, Västergötland. 3. Ksp. St. Harrie, Skåne. 

(fig. 1). I det genomgångna materialet kan 12 räknas dit. De har 
närmast rak egg, en markerad mittås med svagt insänkta par
tier vid sidorna och vulst runt mynningen. Holken är oval, med 
eller utan ögla. Yxorna utan ögla har ett runt hål på öglans 
plats. Karta 1 visar utbredningen.0 

Av ett gotländskt fynd framgår, att denna typ kan gå in i 
per. 3. Under en flat kalkstenshäll i en åker vid Gellings i Väst
kinde hittades en av dessa yxor tillsammans med en fibula av 
bornholmsk typ. Dessa spännen tillhör per. 3 men är möjligen 
redan fullt utbildade vid slutet av per. 2.7 

Holkyxor av per. 3-typ förekommer i tre former: med Y-
ornering (Mn 992, 993, 997), med en vertikal list som går från 
vulsten ner över eggsidan (Mn 994, 995) och utan ornering 

8 På kartorna har inlagts alla yxor med angiven socken. För många 
vet man emellertid blott landskapet. Utan kännedom om de senare kan 
kartorna bli missvisande. Dessa yxor har därför angivits i noter. — 
Ytterligare yxor av per. 2-typ: Sk 2, Sk el. Sm 1, Up 1. 

7 A. Oldeberg, Det nordiska bronsäldersspännets historia, s. 42, fig. 30. 
Jfr C.-A. Moberg, Till bornholmsfibulans historia, Medd. fr. LUHM 1941, 
s. 121 f. 
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(fig. 2). Av de olika formerna finns resp. 24, 18, och 21. Karta 1 
visar, at t yxor med Y-ornering och med vertikal list är sär
skilt talrika i Mellansverige.* Yxor utan ornering har ingen be
stämd koncentration." Av de sistnämnda kan flera vara impor
terade. — I Lugnas socken, Västergötland, har hittats en gjut
form för yxor med längsgående list (Mn 998). — I Norge och 
Finland finns enstaka yxor av dessa per. 3-typer. 

Betydelsefullt för dateringen är depåfyndet från Tullinge i 
Södermanland.1" Det innehåller två yxor med Y-ornering (Mn 
992, 997), som dateras till per. 3 genom två tutuli med hög spets 
(lika Mn 1033). 

Under per. 4 och vid övergången till per. 5 inträder en 
rikare differentiering. De sydskandinaviska typerna domine
rar i Danmark och Skåne men förekommer även spridda upp 
till Mälardalen samt enstaka i Norrland (karta 2 ) . n En typ 
(26 ex.) har insänkta fält skilda åt av smala ribbor, av vilka den 
eller de mellersta upptill grenar sig Y-formigt, medan de in
sänkta fälten böjer ut mot sidorna (Mn 1057, 1058, 1061, 1066). 
En annan typ (76 ex.) har rektangulära, insänkta fält med 
smala ribbor utan Y-ornering (Mn 1059, 1060). En tredje typ 
(16 ex.) är oornerad på eggsidorna (fig. 3). Alla utom en saknar 
vertikala skaftstöd (jfr ovan). Däremot har ett tjugotal i holkens 
botten en tunn list parallellt med eggen. — En gjutform för 
per. 4-yxor med Y-ornering är funnen i Västergötland, en för 
yxor med rektangulära, insänkta fält från vardera Skåne, Hal
land, Bohuslän och Västergötland. 

Yxor av dessa former finns i många slutna per. 4-fynd. Så 
t. ex. i depåfynden från Vemmerlöv i Skåne (SHM 2548), Sön-
narslöv, Skåne (SHM 8499) och Bräcke, Dalsland (SHM 1995). 

Huvudsakligen till per. 4 hör mälardalstypen (76 ex.). Emel-
8 Detta påvisades redan av S. Lindqvist i Opuscula, s. 79 ff. 
I Yxor utan känd socken, med Y-orn.: Sm 1, Ha 1, Nä 3, u. f. 1; med 

vertikal list: Sk 1, Bl 1; utan om.: Sk 2, Vg 1, Go 1, u. f. 1. — På grund 
av utrymmesbrist har en yxa med Y-orn. från Skellefteå landsförsam
ling i Västerbotten inte kunnat läggas in. 

10 Antikvarisk tidskrift 3, s. 239 ff. 
I I Yxor utan känd socken, med Y-orn.: Sk 1, Sm 2, ö l 1, u. f. 2; med 

rektangulära, insänkta fält: Sk 13, u. f. 10; utan orn.: Sk 4, ö l 1, Vg 1 
ög 1, Go 1. 
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lertid försvåras tidsbestämningen av att ingen yxa av mälardals
typ förekommer i något slutet fynd. Men några hållpunkter 
finns dock. 8 yxor har vertikala skaftstöd och måste alltså till
höra per. 5. Vidare har 15 så kraftigt utsvängd egg, att de bör 
räknas till per. 5. Särskilt tydligt är detta på en yxa från Söder
manland, som även av Montelius och Lindqvist förts till per. 5 
(Mn 1171). Den kraftigt utsvängda eggen är ett drag, som aldrig 
förekommer under per. 4 men däremot är regel under per. 5. 

En grupp om 12 yxor har raka sidor och rak egglinje och 
saknar skaftstöd (Mn 1054, 1055). Dessa är de typologiskt äld
sta. Men likheten med dem, som tillhör per. 5, är så stor, att 
man inte kan sätta mälardalsyxans uppkomst så tidigt som till 
per. 3, vilket några föreslagit.1- Tidsskillnaden kan inte vara 
stor; dessa typologiskt äldsta yxor måste höra till per. 4. 

Mellan denna tidiga grupp (grupp 1 på karta 3) och de säkra 
per. 5-yxorna (grupp 3) bör då större delen av de genomgångna 
mälardalsyxorna, 41 stycken (grupp 2), ligga. Alla dessa saknar 
skaftstöd och har något utstvängt eggparti (fig. 4). 

Karta 3 visar, att de tidigaste yxorna förekommer i Söder
manland, Uppland, Västmanland, Närke och Östergötland. 
Grupp 2 är representerad i de nämnda landskapen, d. v. s. 
kärnområdet, samt i Västergötland, på Gotland och i Medelpad 
(Mn 1053). Per. 5-yxorna finns i kärnområdet (utom i Väst
manland, vilket kan bero på en tillfällighet) samt i Västergöt
land, Bohuslän, Halland, Småland, Skåne och på Gotland.13 Av 
detta framgår, att mälardalstypen successivt spritt sig från sitt 
kärnområde i Mellansverige. Det nya spridningsområde, som 
har de flesta yxorna, är Västergötland; av både grupp 2 och 3 
finns där 7 ex. Flera västgötska yxor av sen mälardalstyp har 
också särdrag, som visar, att de tillverkats i Västergötland. I de 
flesta fall är det dock svårt att avgöra, om det är lokal tillverk-

12 T. J. Arne, Om det forntida Södermanland, s. 19; Nya bidrag till 
Södermanlands förhistoria, s. 4. Ekholm, Studier II, s. 44 f. 

13 Åberg, Kalmar läns bronsålder, fig. 56 visar en i Torslunda sn, 
Öland, funnen yxa, som ser ut att vara av mälardalstyp men har en 
ovanlig ornering. Jag har inte själv sett originalet och har inte räknat 
med den eller lagt in den på kartan. — Utan känd socken, grupp 1: 
Up 1, u. f. 1; grupp 2: Up 1, Vs 1, Nä 1, Go 2, u. f. 1; grupp 3: Vg 2, 
Bo 2, Sk 1. 
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ning eller export från kärnområdet . — Inga gjutformar för de 
svenska mälardalsyxorna är funna. 

I Nationalmuseet i Köpenhamn förvaras 16 yxor av mälar
dalstyp. 15 är funna i Balsmyr mosse på Bornholm, den sex
tonde är utan fyndort. I Norge finns förutom en ren mälardals
yxa även ett tiotal, som utgör en norsk variant av mälardals
typen.14 Från Finland är några mälardalsyxor av svenskt ur
sprung kända,1-' likaså från Baltikum.10 

I östra Ryssland kände Tallgren 1937 omkring 30 yxor, som 
han betecknade som mälardalsyxor, »either originating in Sean
dinavia or imitations made in Russia».17 Emellertid kan ingen 
av dem, som jag sett avbildade, med säkerhet sägas vara av 
svenskt ursprung. Alla har särdrag, som visar, at t de tillverkats 
i Ryssland.1S I flera gravar på ett gravfält vid Volosovo har 
hittats yxor av »mälardalstyp». Yxan från grav 9 kallar Tall
gren »a typical Mälar axe». Han fortsätter: »Besides the typical 
ornamentation — 3 horizontal parallel lines intersected by a 
vertieal line — there are slightly curved sidelines on both sides 
of the middle line, and not extending as far as the edge.»1'-' Men 
ingen av mälardalsyxorna, som är funna i Sverige, har 3 hori
sontella linjer. Alla har 4 eller 5, någon gång 6 (ungefär dubbelt 
så många med 4 som med 5). Även andra detaljer visar, att 
också denna yxa är av östrysk tillverkning. 

Att de ryska »mälardalsyxorna» står i samband med de 
svenska är uppenbart . Men på vad sätt kan ännu inte avgöras. 

14 W. C. Brogger, Oldtiden VII, s. 37 ff. 
15 A. M. Tallgren, The Arctic Bronze Age in Europé, ESA XI, fig. 54. 
18 E. Sturms, Regionale Unterschiede in den Beziehungen zwischen 

dem Ostbaltikum und Skandinavien in den Bronzezeit, Contributions of 
Baltic University, 1947, No. 53, med litt.-hänvisningar. 

17 Tallgren, a. a., s. 30. 
18 Enligt meddelande från mag. C. F. Meinander har undersökningar 

visat, att de tidigare utförda kemiska analyserna av finska och östryska 
bronser (E. S. Tomula, Finskt Museum 1917, s. 13 och M. Kenttämaa, 
Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 40, s. 41) inte är tillförlitliga. 
Dessa äldre uppgifter kan alltså inte användas för att fastställa de ryska 
»mälardalsyxornas» proveniens. Jfr Oldeberg, Metallteknik I, s. 146. 

19 Tallgren, a. a., s. 40, fig. 58. 
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Fig. 4—9. 4. Ulan fyndort, väslra Närke (SHM 9401). 5. Helltttad sorken. Skåne 
( S H M 1709). 6. Mularp socken, Västergötland (SHM 9150:61). 7. Eskilslunaån, 
Södermanland (SUM S234: 15). 8. Vreta kloster socken, Östergötland (SUM 
9170: 1191 I, 'i. Berg socken Västmanland (SUM 17019: 1). ] / j - - '• Ohnt Fund-
orlangabe, westliche» Närke, 5. Ksp. Hellestad, Schonen. 6. Ksp. Mularp, Västergöt
land. 7. Flutsfund bet Etkllttuna, Södermanland. 8. Ksp. V reta-Kloster, Östergöt

land. 9. Ksp. Berg, Västmanland. 
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Därmed är också frågan om den svenska mälardalstypens upp
komst förbunden.20 

Vid övergången mellan per. 4 och 5 uppstår den stora skån
ska typen (fig. 5). Dessa yxor är vanligen 10—12 cm långa. 
Eggplanet är oftast triangulärt. I höjd med öglans övre fäste 
går en kraftig vulst runt holken. Ovanför vulsten finns ett 
2—3 cm långt oornerat överstycke. Jämförd med mälardals-
typen är den skånska typen mycket klumpig. Ingen yxa ligger 
i slutet fynd. Av de 115 ex., som tillhör denna typ, är 18 utan 
skaftstöd. Det tyder på att typen uppstår just i slutet av per. 4. 
Bland yxorna utan skaftstöd finns de, som har nästan raka sidor 
och rak egg. 14 av de äldsta yxorna är funna i Skåne. Idén till 
överstycket kan ha kommit från Mälardalen, men för övrigt 
uppstår typen självständigt i Skåne. De yngre yxorna med 
vertikala skaftstöd, som tillhör per. 5, har i allmänhet kraftigt 
utsvängd egg. Av dem är 56 från Skåne. De övriga är spridda 
framför allt i Småland, Halland, Västergötland och på Öland 
(karta 4). — En gjutform är funnen i Mistelås socken i Småland. 

Av karta 4 framgår, att typens centrum är Skånes östra 
och södra kustområde.21 — I Köpenhamn finns 3 sådana yxor. 
En är funnen på Själland, de två andra saknar fyndort. Alla 
har skaftstöd. 

I det område, där den stora skånska typen möter mälardals
typen i övergången mellan per. 4 och 5, uppstår flera blandfor
mer (karta 5). Detta gäller särskilt Västergötland, där som 
nämnt en lokal tillverkning av mälardalsyxor äger rum i början 
av per. 5. Tre slags blandformer förekommer. Vanligast är en 
yxa, som har mälardalstypens slanka form men saknar dess 
ornering och i stället har en vulst i höjd med öglans övre fäste 
likt den stora skånska typen (fig. 6, jfr fig. 4 och 5). Av de 28, 

20 Jfr Lindqvist i Opuscula, s. 79 ff. 
21 Utan känd socken, utan skattstöd: Sk 9, u. f. 2; med skaftstöd: 

Sk 12, Sm 1, ö l 1, Ha 1, Bo 1, Vg 1, u. f. 6. — Av den stora skånska typen 
finns flera varianter. Viktigast är en form med tre lodräta linjer pä 
överstycket, varav finns 11 ex., alla från Skåne. 8 saknar skaftstöd. 
Köpenhamn har 2: en från Själland och en utan fyndort. Båda utan 
skaftstöd. 
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som hör hit, har Västergötland 18 och Bohuslän 5. Ungefär hälf
ten saknar skaftstöd. 

Den andra blandformen omfattar 10 ex., de flesta med skaft
stöd. De är av ungefär samma form som de ovan nämnda men 
har också mälardalsyxans lodräta orneringslinje på överstycket 
och eggplanets översta del (fig. 7). 6 är funna i Västergötland. 

Den tredje formen kan sägas vara östgötsk. Till den hör blott 
5, av vilka 2 är funna i Östergötland och en i Närke omedelbart 
vid gränsen till Östergötland. Även dessa har en lodrät linje 
på överstycket, men den slutar vid vulsten (fig. 8). 3 är utan 
skaftstöd. 

Alla dessa yxor är lösfynd. Fördelningen av skaftstöden visar 
emellertid, att de hör till övergången mellan per. 4 och 5. Karta 
5 anger, att yxorna utan skaftstöd med ett undantag ligger just 
i kontaktområdet. Yxorna med skaftstöd är något mer spridda."2 

På karta 6 har de två huvudtyperna och deras blandformer 
sammanställts. 

Under en tidig del av per. 5 upphör mälardalstypen, medan 
den skånska fortlever fastän i förändrad form. En stor grupp 
(57 ex.) har samma utseende som den stora skånska typen, men 
dessa yxor är betydligt mindre (fig. 9). Medan de större yxorna 
vanligen är 10—12 cm långa, är de mindre 7—8 cm. En viktig 
skillnad är, at t alla mindre har skaftstöd. Som helhet är alltså 
de mindre yngre än de större. Många har också tidigare på
pekat holkyxornas tendens att bli allt mindre under per. 5—6. 
Här har 28 ex. upptagits som övergångsformer. Av dessa saknar 
2 skaftstöd. Det är naturligtvis svårt att göra en gränsdragning 
mellan den större och den mindre typen, då alla mellanstadier 
finns. Ett försök har dock gjorts, varvid den nedre gränsen för 
de större yxorna satts till 9,4 cm. De mindre ligger mellan 6,7 
och 8,0 cm, övergångsformerna mellan 8,1 och 9,3 cm. Detta 
motiveras med att en tabell över yxornas längdfrekvens har två 
toppar, vid 7—8 och 10—12 cm, med ett minimum mellan 8,1 
och 9,3 cm. Det visar sig då, att det finns en tydlig skillnad mel
lan dessa gruppers utbredningsområden. Av karta 7 framgår, 
att de mindre yxorna är förhållandevis mer spridda utanför 

-'-' Utan känd socken, form 1: Bl el. Sm 1, Bo 2, Vg 1, u. f. 1; form 3: 
u. f. 1. 
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1 
10. 11. 

13. 

17. 18. 

Fig. 10—18. 10. Kallarp socken, Skåne (SHM 16644). 11. Martebomyr, Gotland 
( S H M 6889). 12. Levede socken, Gotland ( S H M 17647:5). 13. Länna socken. 
Uppland ( S H M 12787). 14. Sönnerlöv socken, Skåne ( S H M 14265:964). l i . 
Gärdslöv socken, Skåne ( S H M 3765). 16. Lägga socken. Uppland ( S H M 11513). 
17. Bottna socken, Bohuslän ( S H M 6508: 130). 18. N. Asarp socken, Västergötland 
( S H M 4300: lS). if t . — 10. Ksp. Kattarp, Schonen. 11. Martebomyr, Gotland. 12. Ksp. 
Levede, Gotland. 13. Ksp. Länna, Uppland. 14. Ksp. Sönnerlöv, Schonen. 15. Ksp. 
Gärdslöv, Schonen. 16. Ksp. Lägga, Uppland. 17. Ksp. Bottna, Bohuslän. 18. Ksp. 

\ . Åsar/). Vätlergötland. 

Skåne än de större.23 Av de större ligger ca 60 % inom Skåne, 
av de mindre ca 40 °/o. De stora yxorna utan skaftstöd ligger 

23 Utan känd socken, övergångsformer: Sk 3, Go 1, u. f, 3; mindre 
yxor; Sk 3, ög 1, u. f. 6. 
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till 86 % inom Skåne. — I Danmark har jag hittills sett ett tio
tal av de mindre yxorna och övergångsformerna. Alla har skaft
stöd, och ungefär hälften är från Själland. 

De förut nämnda per. 4-yxorna med Y-ornering eller med 
rektangulära, insänkta fält lever kvar med degenererad orne
ring under per. 5 (fig. 10). Av de båda formerna finns 17 resp. 
40. Dessa har dåligt utförd ornering, som ofta är olika på de 
båda sidorna, och alla utom en har vertikala skaftstöd. I all
mänhet är de något mindre än motsvarande per. 4-yxor. Utbred
ningen är ungefär densamma som under per. 4 (karta 8, jfr 
karta 2).24 Flera är funna i slutna fynd, som tillhör per. 5, t. ex. 
i depåfynden från Billeberga socken i Skåne (LUHM 14222) och 
från Rolkegärdet, Åsle socken i Västergötland (SHM 22470). En 
gjutform är funnen i V. Hoby socken i Skåne och en i Småland 

(u. ty 
Vid övergången mellan per. 4 och 5 uppträder även två lokala 

typer på Gotland.25 Den ena saknar ornering och har eggplanets 
begränsningslinjer i sin övre del böjande ut mot sidorna (fig. 
11). Några har en grund ränna parallellt med eggplanets kanter. 
Av 24 yxor, som hör till denna typ, är minst 4 utan vertikala 
skaftstöd.20 En yxa med svaga vertikala skaftstöd ingår i depå
fyndet från Pejnarve i Levede (SHM (17647), som innehåller 
föremål från per. 5 och 6.27 Den andra gotländska typen är 
ornerad med 4—6 smala, insänkta linjer med smala åsar emel
lan (fig. 12). Utmed eggplanets kanter löper en smal, grund 
ränna långt ner på eggen. Till formen är f. ö. den ornerade typen 
lik den oornerade. Av de 11, som är ornerade, saknar 3 skaft
stöd. Fyndet från Pejnarve innehåller även 2 yxor av den orne
rade typen. En ornerad yxa är hittad i Södermanland. 4 oorne
rade är funna i Skåne, på Öland, i Södermanland och i Uppland 

24 Utan känd socken, med Y-orn.: Sk 3; med rektangulära, insänkta 
fält: Sk 2, Vg 1, ög 1, u. f. 7. 

25 Båda har observerats av H. Hansson i Gotlands bronsålder, s. 29 och 

34, pl. 12: 66—68 samt pl. 18: 86—87 och 18: 89—90. 
26 Beträffande ett mindre antal, som jag typbestämt efter Hansson, 

a. a., vet jag inte, om de har skaftstöd eller inte. Hansson nämner ingen
ting därom. 

27 Hansson, a. a., pl. 43. 

254 



D B S V B N S K A I I O L K Y X t) R N A V N I) B It B K O N S X L I) B R N 

255 



E V E H T B A V D O V 

(karta 9).2S Föregångare till den oornerade typen finns på öst
tyskt område. 

I Uppland finns en grupp, som står i samband med de got
ländska. Alla har skaftstöd och en ganska dåligt utförd ornering 
bestående av 2 eller 4 svagt svängda åsar på bredsidorna (fig. 13). 
En sådan finns i Härnevifyndet (SHM 11635), som innehåller 
per. 5- och 6-bronser. En av de på Gotland funna oornerade 
yxorna står nära den uppländska gruppen.2" Denna har 4 tydligt 
markerade åsar på bredsidorna men är f. ö. helt av gotländsk 
karaktär. Likaså står den uppländska yxa, som närmast är av 
oornerad gotländsk typ (SHM 22908), nära den uppländska 
lokaltypen. — Av de 14 yxor, som är av uppländsk typ, är 11 
funna i Uppland, 1 i Östergötland och 1 i Skåne (karta 9).3" 

Den utan jämförelse vanligaste holkyxan under hela brons
åldern är av den allmänna per. 5-typen. Utom varianter finns 
525 sådana i det genomgångna materialet. Alla utom ett tiotal 
har vertikala skaftstöd. De är av tre huvudformer: utan över
stycke fig. 14, 286 ex.), med överstycke (fig. 15, 154 ex.) och 
med orneringslinje under vulsten (fig. 16, 85 ex.). De flesta är 
mycket små, vanligen 4—6 cm långa.31 Många ingår i slutna 

28 Utan känd socken, utan orn.: Go 2; med orn.: Go 3. — Hansson säger 
rörande de oornerade yxorna, a. a., s. 29, not 3, att han i SHM funnit ett 
15-tal från hela landet, och beträffande de ornerade, a. a., s. 34, not 1, 
7—8 st. i SHM. Han måste till de gotländska typerna ha räknat flera 
yxor, som inte hör dit. 

29 Hansson, a. a., pl. 18: 87. 
30 Utan känd socken: u. f. 1. — Det kan nämnas, att ytterligare två 

närstående typer med vardera blott 4—5 yxor förekommer i Uppsverige. 
Den ena är Mn 1062, den andra Mn 1065. Båda hör till per. 5 men är 
tidigare än den uppländska formen. 

31 Det är dessa små yxor, som av Lindqvist, Fornvännen 1925, s. 48 an
tagits vara värdeenheter förutom verktyg. Det är klart, att nästan vilket 
föremål som helst kan användas som värdemätare. Men det måste fram
hållas, att praktiskt taget alla svenska holkyxor är slipade och visar spår 
efter användning. Det finns 6—7 oslipade holkyxor, men de har an
tingen helt misslyckats vid gjutningen eller är alldeles nya och har aldrig 
använts. Skaftstödslisterna visar också, att alla holkyxor i första hand 
varit avsedda att användas som verktyg. Holkyxor, som tillverkats enbart 
för att vara betalningsmedel, förekommer inte. — En undersökning av 
dessa yxors vikt visar, att den inte är konstant utan är jämnt fördelad 
mellan 50 och 100 g. 
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per. 5- (eller 6-) fynd, t. ex. i depåfynden från Nya Åsle, Åsle 
socken i Västergötland (SHM 4127) och från Vegestorp, Kareby 
socken i Bohuslän (SHM 845 och 983, Mn 1175, 1176 m. fl.). — 
Många gjutformar till allmänna per. 5-yxor utan överstycke 
finns. Skåne har sålunda 2, Småland 2, Halland 6, Västergötland 
3, Öland 1 och Gotland 2. Till yxor med orneringslinje under 
vulsten är 4 formar funna i Skåne, 1 i Småland och 1 i Halland. 
Däremot har jag hittills inte sett någon form till yxor med 
överstycke. — Yxornas spridning framgår av karta IO.32 

I västra Sverige finns en yxtyp, som är helt lik den allmänna 
per. 5-typen, men saknar ögla (fig. 17, 83 ex.). Den förekommer 
dels i ren form, t. ex. i depåfyndet från Hogstorp i Kareby socken 
i Bohuslän (SHM 5295), som tillhör per. 5, dels i liten, degene
rerad form (fig. 18). Alla har vertikala skaftstöd. Nationalmu
seet i Köpenhamn har ungefär 100 sådana yxor. De med känd 
fyndort är till största delen från Jylland, men många är även 
från Själland. I södra Norge finns ett tiotal. Ett par är funna i 
Uppland, en på Öland och en på Gotland. Karta 9 visar dock 
ett enhetligt utbredningsområde.33 Per. 5-yxan utan ögla är en 
västskandinavisk typ, som i Sverige förekommer i de västra 
landskapen samt i Skåne. Kartbilden för spännen ornerade med 
bandformiga figurer inskrivna i varandra överensstämmer med 
den västskandinaviska yxtypens utbredning i Sverige.34 — 
Gjutformar till de västliga yxorna finns inom samma område: 
Skåne 2, Halland 3, Bohuslän 2 samt dessutom 1 i Östergöt
land, Vreta kloster socken. 

Bortsett från importerade och svårt skadade holkyxor för
delar sig materialet på följande sätt: per. 2—3 75, per. 4 ca 200 
samt per. 5—6 ca 1 115. Motsvarande siffror för Skåne är 12, 

32 Utan känd socken, utan överstycke: Sk 25, Sk el. Själl. 1, Bl 1, 
Sm 2, ö l 3, Ha 1, Go 3, Up 1, Sydsv. 1, u. f. 5; med överstycke; Sk 17, 
Bl 2, ö l 2, Ha 1, Go 4, u. f. 1; med orn.-linje under vulsten: Sk 7, Sm 3, 
Ha 1, Go 1, u. f. 2. — På grund av utrymmesbrist måste ett område i 
södra Skåne med ett stort antal yxor utmärkas genom streckning. Inom 
det streckade området finns 41 yxor utan överstycke, 25 med överstycke 
och 10 med orn.-linje. 

33 Utan känd socken: Sk 4, Ha 2, Bo 1, Vg 2, u. f. 2. 

** Oldeberg, Bronsäldersspännet, fig. 104. 
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ca 90 och ca 400. ökningen är alltså i båda fallen kolossal under 
per. 5—6. 

Skåne har utan jämförelse de flesta holkyxorna, totalt 573. 
Därnäst följer Västergötland 176, Gotland 101 och Uppland 93. 
I Skåne är hälften av de importerade holkyxorna, ca 45, funna. 

De tyngsta holkyxorna är av den stora skånska typen från 
övergången mellan per. 4 och 5, vanligen med en vikt mellan 
300 och 400 g. Närmast kommer mälardalstypen och per. 2- och 
3-typerna, alla oftast med 150—300 g. 

De flesta gjutformarna för holkyxor hör hemma i Halland, 
16 stycken. Skåne har 12, Västergötland och Småland vardera 7. 
1 mälarlandskapen finns ingen. 

Av denna redogörelse för svenska holkyxor framgår, att per. 
2 är fåtaligt representerad. Under per. 3 skiljer sig Mellan
sverige från Sydskandinavien genom egna former. Under större 
delen av per. 4 kan man fortfarande skilja mellan ett sydskan-
dinaviskt och ett mellansvenskt område (mälardalstypen). Men 
i slutet av per. 4 och början av per. 5 blir differentieringen r i 
kare än tidigare. Skåne, framför allt den östra och södra delen, 
skiljer sig med den stora skånska typen från det danska om
rådet. I Västergötland möts impulser från Mälardalen och 
Skåne. Två blandformer uppstår här. En tredje blandform med 
ett fåtal yxor hör till Östergötland. Gotland får två lokala typer. 
Under en något mer framskriden del av per. 5 skiljer sig det 
västskandinaviska området med Skåne från det övriga Norden 
genom yxorna utan ögla. Under per. 5 uppstår även en lokal typ 
i Uppland. — Under hela bronsåldern berörs Norrland blott 
obetydligt av de sydskandinaviska och mellansvenska for
merna. 

Detta visar, att det är möjligt att urskilja olika kulturprovin
ser35 i Sverige framför allt under yngre bronsåldern. En full
ständig genomgång av alla holkyxor samt av andra föremåls
grupper, såsom nålar och halsringar, kommer att ge en mycket 
klarare bild av Nordens bronsålder, än vi nu har. 

35 »Kulturprovins» används här i den betydelse ordet har hos S. Erixon, 
t. ex. i Svenska kulturgränser och kulturprovinser. 
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FÖRKORTNINGAR 

ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm. 
LUHM " Lunds universitets historiska museum, Lund. 
SHM = Statens historiska museum, Stockholm. 
UMF = Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala. 
Mn = Montelius, Minnen frän vår forntid (1917). 

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

Evert Baudou: Die Schwedischen Tiillenbeile der Bronzezeit. 

Die Tiillenbeile aus Bronze sind die grösste Fundstiicksgruppe aus der 
Bronzezeit Schwedens. Das dem Aufsatz zugrunde liegende Material um-
fasst 1524 Tullenbeile und 50 Gussformen zu solchen und es känn als 
repräsentativ fiir das ganze Land angesehen werden. Abgesehen von 
importierten und schwer beschädigten Tiillenbeilen gehören 75 zu den 
Perioden 2—3, ca. 200 zur Periode 4 und ca. 1115 zu den Perioden 5—6. 
Schonen ist mit total 573 Stucken die konkurrenzlos reichste Landschaft. 
Es folgen Västergötland mit 176, Gotland mit 101 und Uppland mit 93 
Beilen. Von den ca. 90 importierten Tiillenbeilen ist die Hälfte in Schonen 
gefunden. 

Tullenbeile, die durch geschlossene Funde mit Sicherheit in die Periode 
5 oder 6 datiert werden können, haben praktisch gesprochen stets eine 
vertikale Leiste auf beiden Breitseiten im Innern der Tulle (wie Mn. 
1176). Bei Beilen, die durch geschlossene Funde mit Sicherheit in die 
Periode 4 oder fruher datiert werden können, sind solche Leisten nie-
mals zu finden. In einigen Fallen, in denen eine Entscheidung schwer 
fällt, ob das Beil der Per. 4 oder 5 zugerechnet werden soll, haben die 
vertikalen Leisten daher den Ausschlag gegeben. Ein Beil, das diese 
Leisten aufweist, muss zur Per. 5 gehören. Eines, bei dem sie fehlen, 
känn entweder der Per. 4 oder 5 angehören. Diese Methode der Zeitbe
stimmung ist fiir den Mälardals-Typ, den grossen schonischen Typ und 
fur Beile mit degenerierter Per. 4-Verzierung von besonderer Bedeutung. 
— Die vertikalen Leisten haben als Stiitze fur den Schaft gedient (Olde
berg, Metallteknik II, S. 152). 

Die Per. 2 ist nur in geringer Anzahl repräsentiert (Abb. 1, Karte 1). 
In der Per. 3 scheidet sich Mittelschweden von Sudskandinavien durch 
eigene Formen (Mn. 997, 994, Karte 1). Während der längsten Zeit der 
Per. 4 känn man immer noch ein siidskandinavisches und ein mittel-
schwedisches Verbreitungsgebiet unterscheiden, in dem der Mälardals-
Typ dominiert (Mn. 1057, 1059, Abb. 3, Karte 2; Mn. 1055, 1171, Abb. 4, 
Karte 3). Von den sogen. Mälardals-Beilen, die im östlichen Russland 
gefunden sind, kommen nach der Ansicht des Verf. keine aus Schweden, 
sondern sie sind alle in Russland hergestellt. Der Zusammenhang 
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zwischen den schwedischen und den russischen Beilen känn noch nicht 
geklärt werden. Die schwedischen Mälardals-Beile gehören hauptsäch-
lich in die Per. 4, setzen indessen in die Per. 5 hinein fort. 

Gegen Ende der Per. 4 und zu Beginn der Per. 5 wird die Differen-
zierung reicher. Schonen, vor allem sein östlicher und sein siidlicher 
Teil, scheidet sich mit dem grossen schonischen Typ vom dänischen 
Gebiet (Abb. 5, Karte 4). Dieser Typ entsteht gegen Ende der Per. 4 und 
liegt mit seiner Hauptmasse in der Friihzeit der Per. 5. Die Beile ver-
lieren immer mehr an Grosse und verbreiten sich verhältnismässig stärker 
(Abb. 9, Karte 7). In Västergötland trifft man auf Impulse aus dem 
Mälardal und aus Schonen. Hier entstehen zwei Mischformen (Abb. 6, 
7, Karte 5, 6). Eine dritte Mischform, nur in einer geringen Anzahl von 
Beilen vertreten, gehört nach Östergötland (Abb. 8, Karte 5, 6). Gotland 
erhält zwei lokale Typen (Abb. 11, 12, Karte 9). Während eines etwas 
späteren Zeitabschnittes der Per. 5 entsteht auch ein lokaler Typ in Upp
land (Abb. 13, Karte 9). Uber ganz Siid- und Mittelschweden ist der all-
gemeine Typ der Per. 5 verbreitet (Abb. 14, 15, 16, Karte 10), der den 
häufigsten Tullenbeil-Typ der ganzen Bronzezeit darstellt. Die Typen 
der Per. 4 setzen sich mit degenerierter Verzierung in die Per. 5 hinein 
fort (Abb. 10, Karte 8). — Norrland wird nur unbedeutend von den 
sudskandinavischen und mittelschwedischen Formen beriihrt. 

Im ganzen zeigt es sich, dass es möglich ist, verschiedene Kulturpro-
vinzen in Schweden zu underscheiden, vor allem während der jungeren 
Bronzezeit. (Das Wort »Kulturprovinz» wird in der Bedeutung ange-
wendet, die es bei Sigurd Erixon hat, z. B. in seiner Schrift »Svenska 
kulturgränser och kulturprovinser»). Eine vollständige Durchsicht aller 
Tullenbeile und anderer Fundstucksgruppen, wie die der Nadeln und 
Halsringe, wird ein sehr viel klareres Bild der Bronzezeit des Nordens 
liefern können, als wir es nun vor Augen haben. 
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