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ETT BÅTYXGRAVFÄLT FRÅN LÄNS
MANSGÅRDEN I MALMKÖPING 

Av H a n s Christ iansson 

Mellersta Södermanland genomkorsas av tvä stora rullstens-
åsar, Malmköpingsåsen (Sfrömsholmsäsens sydöstligaste del) och 
K julaåsen (Badelundaåsens fortsättning i Södermanland). I 
Malmköpingstrakten gär de båda åsarna på endast någon halv
mils avstånd från varandra. Bägge har givit fynd, som tyder på 
intensiv neolitisk bebyggelse. Dock är det pä Malmköpingsåsen, 
som de mest betydelsefulla fyndplatserna är belägna, säsom Barr
sjön, Hagtorp, Hyltinge nya kyrkogård och Malma Hed.1 Alla 
dessa platser ligger inom en sträcka av femton kilometer (fig. 1). 
Nu har ytterligare ett viktigt fynd tillkommit frän detta område. 

På Länsmansgårdens tomt, Malmköping, Villåttinge härad, har 
ett litet båtyxgravfält framkommit. Av fynden att döma tycks tre 
gravar ha påträffats, varav en med bl. a. miniatyryxa och en 
miniatyrhålmejsel. Tyvärr har arlefaklerna från två gravar på
träffats i uppskottad sand från gnuidgrävningar. Det tredje fyn
det framkom vid sakkunnig grävning.2 

1 Hans Christiunsson, Hyltingefyndet och Bf 13—16 i minia tyrut förandc, 
Fornvännen 1953 s. 66 not 8. — Chrisliansson, Malmköping med Dunker och 
Lilla Malma, Sörmländska Fornminnen 5, Eskilstuna 1954. Här har jag fel
aktigt uppgivit a t t Hagtorpsboplatscn har klar lagerföljd mellan den äldre 
och yngre boplatsen (s. 5 : 7). Så är dock ej fallet utan fynden ligga blandade. 
(S. Flor in , Grävningsberättelse i ATA.) — Från Kjulaåsen föreligger ännu 
inget fynd av a l lmänt intresse. 

2 Länsmansgården disponeras av Dunker-Malma-Malmköpings hembygds
förening såsom hembygdsgård. Vid grundgrävning för »Slättåkersstugan» 
gjordes det första fyndet (grav I) 1952, vid grundgrävning för »Devinska 
huset» kom det andra fyndet (grav II) 1954. Att dessa bägge fynd över
huvudtaget kunde t i l lvaratagas berodde på byggmästare Knut Lundins vaken
het och intresse. 1955 företog förf. en undersökning av området varvid det 
tredje fyndet påträffades (grav I I I ) . För möjligheten a t t få utföra denna 
undersökning tackar jag förste antikvarie K. A. Gustawsson och Dunker-
Malma-Malmköpings Hembygdsförenings ordf., fanjunkare J. A. Johnsson. 
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Länsmansgården ligger på Malmköpingsåsens sydsluttning, där 
denna vidgar sig till en knappt kilometerbred flack mosandsplatå, 
som rymmer Malma Hed och Malmköpings tätbebyggelse.3 Från 
denna platå skjuter en ca 200 m bred sandlerrass ut mot Malma
åns dalgång. Denna terrass upptages av Länsmansgardena (Hem
bygdsgårdens) bebyggelse. De tre gravarna ligger på tio till fem
ton meters avstånd från varandra och endast fem till tio meter 
från terrasskanlen mot dalgången. Fyndplatsen ligger ca 45 m ö. h. 
och 22 m över Malmaån. Under båtyxtid har Malmahedområdel 
utgjort den yttersta spetsen av en långsmal ö i ett sjösystem, som 
sträckte sig kring Malmköpingsåsen och som torde ha haft sitt 
utlopp genom ett trängt sund 6 km mot SO, just där miniatyrbåt-
yxgraven från Hyltinge nya kyrkogård påträffats. 

Artefakter ocli fgnd för hållanden: 

Grav I. a) Tjocknackig, håleggad yxa av grönsten med in
sprängda kvarlskorn vid nacken. Eggsidan och smalsidorna är 
välvda. Eggen är väl slipad liksom hela yxan. Yxkroppen bär 
dock spär av slagmärken. Längd 8,8 cm, bredd 3,6 cm, tjocklek 
2,1 cm. b) Slipsten, lärbensformad av ljusgul sandsten med fyra 
slipylor, varav en konkav och de övriga plana till svagt välvda. 
Längd 13,1 cm, bredd 7,5 cm, tjocklek 4,8 cm. 

Yxan påträffades i sanden ca 30 cm under markytan. Slipste
nen i den redan uppskottade sanden. 

Grav II. a) Bätyxa av grönsten, närmast Forssander Bf 10 
(Oldeberg Bf E: 4, C: 5).Sa Yxan är mycket väl arbetad ehuru svagt 
vittrad pä vissa fläckar. Ett litet stycke är avslaget vid skärnings
punkten egg—ryggsida. Längd 21,5 cm, bredd 6,5 cm, höjd med 
holk 5,2 cm, holkens höjd 1,4 cm. Skafthålets diameter 1,7—1,9 
cm (fig 2 a). b) Miniatyrbåtyxa av grönsten närmast Forssander 
Bf 15—16 (Oldeberg Bf F) . Yxan är ganska väl arbetad, men sak-

' På de högsta delarna av platån, Malma Hed, 53 m ö. h., ligger en Vråbo
plats (SHM 21635, 22118, 22340). Den tycks täcka större delen av Heden. 
Det fynd från Vråboplatsen, som ligger närmas t båtyxgravarna, har på
träffats på Malraköpings gamla kyrkogård ca 200 m N om Länsmansgärden. 
F. ö. är fosfatvärdena över hela platån genomgående höga. I genomsnit t 
30°—60c enligt I. Scbnells inventcringsberättelse i ATA (Lilla Malma) . 

' i Bf = Bootaxtformen. J . E . Forssander : Die Schwedische Bootaxtkultur , 
Lund 1933 och A. Oldeberg: Studien iiber die Schwedische Bootaxtkultur , 
Stockholm 1952. 
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nar knopp. Holken är svagt upphöjd. Banen har tydliga spår av 
bultning. Diagonalt runt yxkroppen går en millimelertjock kvart-
sitinsprängning. Yxans längd 9,2 cm, bredd 3,3 cm, höjd med 
holk 2,3 cm. Skaflhålels diam. ca 1 cm och svagt koniskt (fig 2 b). 
c) Tjocknackig yxa av grönsten. Bredsidorna svagt välvda, sido
kanterna planslipade. Banen avslagen i sin yttersta del. Yxan är 
slipad men har stora slagmärken och cn repa från eggslipningen 
lill banen. Möjligtvis har repan uppstått genom alt något järnskott 
jordbruksredskap träffat yxan. Längd 9,2 cm, bredd vid eggen 
4,2 cm, vid lianen 3 cm, största tjocklek 2,4 cm (fig 2 c). d) Tjock
nackig hälmejsel av flinta med översidan svagt välvd och den hål
eggade sidan plan, sidorna svagt välvda. Från banen, vars yttersta 
del är avslagen, går en svag nedslipning ned mot hålslipningens 
övre del. Nedslipningen är 3,5 cm lång 1,5 cm bred och 0,5 cm djup. 
Den avbrytes av en urslagning, som går tvärs över yxan nära hål
slipningens avslutning uppåt. Hålslipningen är endast svagt mar
kerad och dess avgränsning vag. Yxans längd 10,5 cm, bredd 
5,6 cm vid eggen och 4 cm vid banen. Största tjocklek 1,9 cm 
(fig 2 d ) . e) Tjocknackig hälmejsel av grönsten. översidan svagt 
välvd och den håleggade sidan plan, sidorna svagt välvda och väl
slipade. 1 eggslipningens överkant går två små grunda slipmärken 
i yxans längdriktning. De är drygt 1 cm länga och 0,5 cm breda. 
Yxans längd 6 cm, bredd 3,3 cm vid eggen och 1,9 cm vid banen. 
Största tjocklek 1,9 cm (fig 2e) . /) Kantstycke av elt lerkärl orne
rat med kamslämpcl (Forssanders stil III). Mönstret består av yt
täckande vinkellinjer och två horisontella linjer längs mynnings
randen. Godset är gråaktigt och kvartsitblandat. Längd 9,5 cm, 
bredd 6 cm, tjocklek 0,5 cm (fig 3). 

Alla föremålen från grav II har påträffats i från schaktnings-
arbete uppskottad sand. Enligt uppgift iakttogs en mörk färg-
ning av sanden på ca 1 m djup. 

Grav III a) Lerkärl med yttäckande kamstämpelornering i vin
kellinjer (Forssanders stil III). Kring mynningen går fyra våg
räta kamstämpellinjer. Kring mittytan på den rundade botten går 
fyra lill fem kamstämpellinjer i spiral, övergången mellan bot
tens rundning och den mot mynningen radieminskande sidan sker 
för övrigt utan övergångsmarkeringar. Drygt en tredjedel av 
kärlet fattas, men det kan ej råda någon tvekan om dess ur
sprungliga huvudform, ehuru det är omöjligt att i detalj fast
ställa denna. Det verkar dock, som om kärlet varit ganska skevt. 
Godset är gulbrunt, grovt och kvartsitblandat. Höjd 9,6 cm, dia
meter vid mynningen ca 16 cm sedan rekonstruktionen utförts. 
Godsets tjocklek 0,5—1 cm (fig 4). h) Tio keramikskärvor, gul
bruna, starkt vittrade. Fyra är ornerade med kamsfämpel. Den 
största skärvan är trubbvinklig och har troligen suttit vid över-
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Pig. 1- Karta över Malmköpingsområdet under mellanneolit isk tid 
vitand» sjösgstemels ungefärliga utbredning. B = Barrsjön, M = Malm
köping, H = Hgllinge. — Map of the Malmköping area in middle 
Neolithie times showing the approximate position of the lake sgstem. 

gängen mellan buk och botten på ett Augerumskärl. Den är 5 cm 
lång och 2 + 2 cm bred (fig 5). 

Keramiken påträffades ca 20 cm under en starkt nedschaktad 
trädgårdsgång i en ca 20 cm djup grop med myllblandad sand. 
Kärlet a vars kant och bukkontur var klarl skönjbara, stod ca 5 
cm från gropens botten. Ca 10-15 cm S om kärlet a låg keramik-
skärvorna b. Inga andra föremål påträffades. 

Utan tvivel härröra fynden frän Länsmansgården från tre gra
var. Någon boplats torde det i vart fall ej vara, då inga andra 
stenåldersartefakfer påträffats inom området.4 Genom grundgräv-

4 Möjligen kan den halva båtyxa (SHM 13541) som är funnen vid grund
grävning på länsinansbostäl lets mark komma från gårdstomten. Men det 
synes mig dock troligare, at t den påträffats vid uppförandet av Malmköpings 
skola, som ligger ca 200 m V om Länsmansgården. Till samma fyndnummer 
och fyndplats hör nämligen »brända människoben; några kolb i ta r ; liten 
slaggbit», funna i ett sandblandat röse. På skolgården finnes fortfarande 
några gravhögar (Cbristiansson 1954, M 9) . Yxan synes dock ej vara funnen 
i roset (Fornvännen 1908: Ti l lväxten) . 
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ningar och genom de tranchésonderingar jag gjorde 1955 är prak
tiskt taget hela tomten undersökt, varför ej heller nägra fler gra
var torde finnas kvar. 

Fynden har tillförts SHM under inv.nr 25304, utom grav I, 
som tillhör Dunker-Malma-Malmköpings hembygdsförening. 

Gravarna frän Länsmansgården torde alla, av yxfonner och 
keramik att döma, tillhöra båtyxtidens slutskede. I gravinventa
riet finns en del detaljer, som är värda beaktande. 

I inventariet i grav II förekommer en båtyxa (fig 2 b) och en 
tjocknackig hälmejsel av grönsten (fig 2e) , som har små dimen
sioner. Denna grav är den andra pä nordiskt område med en båt
yxa och en hålmejsel i miniatyrutförande. Den första är den är 
1950 på Hyltinge nya kyrkogård påträffade graven med hela in
ventariet — bätyxa, mejsel och lerkärl — i miniatyrutförande.5 

Hyltingegraven ligger, som ovan nämnts, endasl 6 km SO om den 
nu påträffade graven och på samma åsrygg, Malmköpingsåsen. 
Båtyxgravar med miniatyrutstyrsel torde dock ej vara en rent 
sörmländsk företeelse, dä båtyxor i miniatyr finns även från andra 
landskap. Från Uppland känner jag samma antal båtyxor (10 st) 
som från Södermanland och från andra landskap finns enstaka 
exemplar.8 

Miniatyrbåtyxan från Malmköping är simplare än Hyltinge-
yxan, och miniatyrmejseln av flinta i Hyltingegraven motsvaras 
i Malmköpingsgraven av en hälmejsel av grönstcn. I Malmkö-
pingsgraven ingår dock även en hälmejsel av flinta ehuru i större 
format. Den står i intressant relation till hålmejseln från Hyltinge 
genom en inslipning på den håleggade bredsidan. Inslipningen 
skall behandlas nedan. 

5 Christiansson 1953 s. 68 ff. Med minia tyrut förande avses att föremålet 
är minst % mindre än vad som kan anses vara ordinär storlek. För minia
tyrbåtyxorna är största måt te t 13—14 cm. 

6 Christ iansson 1953 s. 72 not 30. Ytterligare minia tyrbå tyxor finnes från 
Västergötland: Uppsala Mus. f. Fornsaker (UMF) 135 samt frän Närke: Örebro 
museum 77, 1591, 9556, 14071 samt en u tan nummer och fyndort i samma 
museum. I SHM finnes en sörmländsk min ia ty rbå tyxa : 14977:3 (Väster
l jung) , som är endast 6,5 cm lång och 2,5 cm bred. Den är den minsta 
minia tyrbåtyxa jag känner t i l l . 
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Fig. 2. Inventar ium från båtyxgrav II vid Länsmansgården, Malmköping, 
Södermanland, a. båtyxa au grönsten. b. båtyxa au grönsten. c. tjocknackig 
yxa av grönsten. d. hälmejsel uv flinta. e. hälmejsel au grönsten. Skala 2 /3 . 
—• Contents of boat-axe grave II at Länsmansgården, a. boat-axe of green
stone. b. boat-axe of greenstone. c. thick-butted axe of greenstone. d. hollow 

chisel of flint. e. hollow chisel of greenstone. 
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Den tredje hittills kända graven med miniatyrbåtyxa är från 
Lilla Bamsjö, Vitlinge socken, Uppland.7 Här består gravinven
tariet av båtyxan, 13,5 cm lång, samt två lerkärl av för den 
senare båtyxkeramiken ordinär storlek. Båtyxan står till sin form 
rätt nära malmköpingsyxan, vars holk höjer sig trubbigt 
koniskt. Denna typ av yxor är icke ovanlig i det sörmländsk-upp
ländska materialet (fig 6). Dock tror jag ej, atl det finns anled
ning betrakta denna typ som en särskild grupp utan snarare som 
en variant av Hyltingeyxans typ med hänsyn tagen till yxorna av 
normal storlek (Oldeberg Bf F) . Keramiken i såväl Hyltingegra
ven som Bamsjögraven och Malmköpingsgraven pekar också åt 
samma håll, den slutande båtyxkulturen (Forssanders stil III). 

I Malmköpingsgraven II fanns såsom framgår av fyndbeskriv
ningen utom minialyrbåtyxan och den lilla tjocknackiga yxan 
också en vanlig båtyxa, en hålmejsel av flinta och en tjocknackig 
yxa av grönslen samt några skärvor av ett lerkärl. Då fyndet 
framkommit utan sakkunnig utgrävning, är det omöjligt att fast
ställa om arlefaklerna tillhört cn grav med en, två eller flera in
divider. Dubbelgravar synes ej vara vanliga inom båtyxekulluren, 
liksom ej heller gravar med flera än två individer.8 Från mellan-
sverige kännes endast en säker båtyxgrav med dubbelbegravning, 
den vad bevaringsförhållandena beträffar unika graven från 
Bergsvägen i Linköping. Av huggredskapen i denna grav tillhörde 
en båtyxa mannen och tre mejslar kvinnan.9 Av delta skulle man 
möjligen kunna slula, att Malmköpingsgraven II varit en dubbcl-
grav, då ju slenartefakterna stämmer gott med Linköpingsgra-
vens. I Malmköping har vi dock minialyrbåtyxan, om vilken så
som fornsak vi ännu känner alltför litet för alt med säkerhet 
kunna bedöma, om den tillhört en manlig eller kvinnlig individ, 
elt barn eller en vuxen. I gravinventariet i Skelliljungalyndet, som 
ej i sin helhet utgrävts sakkunnigt, förekommer två båtyxor. 

7 luar Schnell, Några stenåldcrsgravar från Västmanlands län, Västman
lands fornminnesförenings årsskrift XVII, 1928, s. 34 ff. och .4. Oldeberg, 
a. a. 1952, s. 110 f. abb 250. 

" A. Oldeberg 1952 s. 121 — Anders Lindahl och Nils-Gustaf Gejuall, 
Dubbelgravcn från stenåldern vid Bergsvägen i Linköping, Östergötlands och 
Linköpings stads Museum, Meddelanden 1954—1955, 1954 s. 20 f. 

• Lindahl Gejuall 1954 s. 10 ff. 
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Pig, S. Keramik frän båtyxgrav II vid Länsniunsgiirden. Skala 1/1. — 
Pottery [rom boat-axe gruue II ut Länsniunsgiirden. 

Oldeberg anser troligt, alt det här rör sig om två managravar och 
en kvinnograv.10 Jämförelse med andra gravar ger inget säkert 
belägg för individanlalet i Malmköpingsgraven II. Såväl Lin
köpingsfyndet som Skettiljungafyndet tillhör en tidigare fas av 
båtyxkulturen, iin vad Malmköpingsgraven gör i keramiskt av
seende (Forssanders stil II). 

Tidigare har jag som en alternativ förklaring till uppträdandet 
av miniatyrbåtyxorna i den slutande bätyxliden framhållit möj
ligheten av all del neolitiska brandgravskicket inverkat på grav
gåvornas utformning i analogi med vad som sker under yngre 
bronsålder med dess minialyrföremål såsom gravgåvor.11 Tyvärr 
är brandgravskicket under bålyxlid endast sparsamt känt i Nor
den, ehuru det tycks ha förekommit under hela båtyxtiden och i 
olika former. Brandgraven från Borgebund i Norge visar från 
tidig båtyxtid ett gravskick, där huvudparten av artefakterna tyd
ligen varit med på bålet.12 Från sen bålyxlid känner vi brand-
gravar i Skåne och Danmark.13 Även här synes föremålen ha varit 

10 Oldeberg 1952 s. 79 f., abb 231. 
11 Chrisliunsson 1952 s. 74 ff. 
12 G. Gjessing, Une sépulture å haches en bateau norvégienne, Acta 

Archaeologica XIII, 1942, s. 215 ff. Jfr E. Hinsch: Yngre steinalders str ids-
0kskul turcr i Norge. Universitetet i Bergen Arbok 1954. Hist.-ant. rekke Nr 1, 
Bergen 1956 s. 178 ff. 

13 Folke Hansen, En märkl ig skånsk brandgrav, Fornvännen 1937, s. 203 ff. 
— C. J. Becker, Enkeltgravskulturen paa de danske 0er , Aarböger for nordisk 
Oldkyndighed och Historie 1936, Köpenhavn 1936, s. 207 och ./. Br0ndsted, 
Danmarks Oldtid I, s. 286 med not. 
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med på bålet. I en av dessa — V. Hoby II — fanns två lerkärl, 
brända ben och en sönderbränd hålslipad yxa. Någon uppgift om 
att benen legat i lerkärlen finnes ej. Däremot finnes från sen strid-
yxetid på gravfältct i Sande nära Hamburg urnebrandgravar med 
de tydligen till övervägande del obrända arlefakterna liggande i 
eller bredvid urnorna med brända ben.14 Här finnes bl. a. en grav 
med stridsyxa i miniatyrutförande. 

Frän Sverige finnes dock ett fynd, som kan tyda på att grav
skicket: brända ben i urna med i- och bredvidliggande gravgävor, 
förekommit även här under båtyxtid.15 

u G. Schwantes, Der neolithische Urnenfriedhof von Sande, Kicler-Fest-
schrift, Neumiinster 1936, s. 79 ff. 

15 Fyndet är från Kvilla Södergård, Torsås socken, Småland och ingår i 
Ekmans samling (SHM 1304:2—5). Det består av båtyxa (Forssander Bf 7, 
Oldeberg Bf D: 1), två hålmejs lar samt en tjocknackig yxa av grönsten med 
konkava sidor, samt ett bärnstensstycke. Såväl Forssander (Abb 8) som 
Oldeberg (Abb 259) avbildar stcnföremålen, men behandlar ej nä rmare 
fyndomständigheterna. ( J . E . Forssander : Die schwedische Bootaxtkul tur , 
1933, s. 14 och Oldeberg 1952, s. 96 f.) Dessa finns noggrant angivna säväl i 
bilaga till fynden som i en katalog, som Ekman gjort med ti teln »Nordiska 
Forn lämningar och nyare Märkvärdigheter, samlade och ordnade samt med 
anmärkningar förseddc af O. Chr. Ekman». 

»Är 1830 den 18 October, under det att grus hämtades af en grafhög, 
eller s. k. backe, pä Qvilla södre gårds ägor i Thorsås socken af Södra Möre 
och Calmar Län påträffades en groft arbetad svartaktig urna af ler, hvilken, 
såsom vanligt, föll i stycken, då den upptogs ur jorden. — I denna u rna , 
som saknade lock, lågo brända ben, aska och ett stycke obearbetad rödbrun 
bernsten, af lång ovalform, vägande % lod, och mycket skör. Omkring 
u rnan läg i en viss ordning följande stenredskap . . . » Här följer en upp
räkning av ovan nämnda föremål. Beskrivningen avslutas så lunda : »Denna 
gravhög synes höra till de äldsta i b rännåldern , emedan intet spår af me
tall , utan endast redskap, eller verktyg af sten, funnos i densamma; och 
at t sluta af dessas form och beskaffenhet kan man taga för afgjordt, a t t 
icke någon krigare, u tan en ansedd husfader, eller handtverkare , der t i l l ika 
med sina verktyg blivit jordad.» 

Här citerade utdrag finnes publicerat i R. Dgbeck: Buna, Fjerde och sista 
häftet, 1843, s. 10. Stället har välvilligt påpekats för mig av fil. kand. Björn 
Ambrosiani . 

I den utförliga bilagan i SHM läses at t »urnan förstördes innan jag fick 
kunskap om fyndet». 

Jag anser at t fynduppgifterna kan vara värda at t beaktas, ehuru fyndet 

gjordes redan 1830 och u tan at l Ekman var t i l ls tädes. Fynduppgifterna 

verkar klara och rediga, och uppgiften om bärnstensstycket , som varken 
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Fig. 4. Inventarium från båtyxgrav III nid Läns
mansgården. Lerkärl. Skala 1/2. — Contents of 
boat-axe graue III at Länsmansgården. Clay uessel. 

Vad Malmköpingsgraven beträffar finnes intet som talar för 

att den skulle ha varit en brandgrav. I vart fall var sanden från 

grundgrävningarna så uppblandad med kol och ben från senare 

tid, att eventuella spår av en brandbegravning ej skulle ha kunnat 

namnes av Oldeberg eller Forssander styrker ytterligare tron på fyndbe
rättelsens sanningshalt. (Bärnstensstycket har jag ej kunnat finna i SHM.) 
Ett annat drag, som också ger den en trovärdig prägel, är Ekmans påpekande 
i slutraderna »intet spår till metall», vilket visar att det ej torde varit fråga 
om en järnäldersgrav lagd på en båtyxgrav. Även bärnstensbitens långovala 
form pekar mot båtyxgrav. Dessutom står Torsåsgraven nära Borgebund-
graven ur Inventariesynpunkt och bägge tillhöra en tidig fas av båtyxe-
kulturen. 
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iakttagas sedan graven en gång förstörts. Ej heller i Hyltingegra
ven kunde något brandspår konstateras, men även här var sanden 
uppblandad med avfall frän senare tider. 

Det finnes ett skäl, som talar emot att minialyrbåtyxan från 
Malmköping tillverkats enbart som gravgåva. Den har på banen 
starka nötnings- eller bultningsmärken. Detta är för övrigt fallet 
med flera båtyxor i miniatyrutförande.10 Dessa bultspår synes mig 
tyda på att yxan kan ha haft praktisk användning, innan den 
lades ned i graven, såvida märkena ej uppstått vid någon rituell 
handling i samband med begravningen. Det tycks däremot ej 
vara vanligt att båtyxor av ordinär storlek har slitmärken på 
banen. 

Miniatyryxor av sten tillhörande båtyxkulturen eller med denna 
samtida kulturer tycks förekomma endasl inom nordiskt om
råde.17 Däremot finnes i den tschuwaschiska gruppen av fatjano
vokulturen miniatyrstridsyxor av lera. På ett gravfält vid Bala-
novo (omkring 60 mil O om Moskva) nära Volga har påträffats 
7 miniatyrstridsyxor av lera.18 De låg alla i barngravar (skelett
gravar), där också övrigt inventarium var i miniatyrulförande. 
Bl. a. fanns mejslar av flinta och låga lerkärl med rundad botten. 
Det kunde konstateras, att alla barngravarna med miniatyryxor 
härrörde från individer av mankön. Skeletten låg nämligen i 
hockerläge på högersida, vilket hade sin motsvarighet i gravar 
med vuxna manliga individer. Sammanlagt utgrävdes över 100 
gravar.19 

Balanovogravfältets miniatyryxor tycks vara de enda, som på
träffats inom stridsyxekullurcrna utom de nordiska. Alexander 
Häusler, som gjort en sammanfattande redogörelse för stridsyxe-
kulturerna i mellersta Byssland, uttalar följande mening: »wahr
scheinlich sind die skandinavischen Funde Beigaben aus Kinder-
gräbern, und es besteht kein Zusammenhang mit der Toten-

" T.ex. SHM 7402:12, 11395:11, 16479:2. (Fig. 6, a—c.) 
17 Under en studieresa i mellersta o. västra Europa 1954 sökte jag finna 

str idsyxor i minia tyrut förande eller erhål la upplysningar om dylika, men 
med negativt resul tat . 

18 O. N. Rader, K voprosu o Balanovskoj kul ' ture . Sovjetskaja Etnografija 1, 

1950 s. 65 ff. 

• Bader, a. a. 59 ff. 
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Pig, .">. Kerumikskäruor från båtyxgrav II vid 
Länsmansgården. Skala 1/1. — Pottery sherds 
from boat-axe grave II at Länsmnnsgården. 

verbrennung.»20 Detta anlagande kan vara riktigt, men då den 
enda sakkunnigt framgrävda miniatyryxan i den nordiska grup
pen härrör från brandgrav (Sandeyxanl14 anser jag, att min 
hypotes om ett sammanhang mellan brandgravskick och minia
tyrbåtyxor ej bör definitivt uteslutas förrän säkra barngravsfynd 
föreligger på nordisk botten.21 Dessutom är gravgåvorna i Bala-

20 Alexander Hätisler, Die kulturcl len und wirtschaftl icben Beziehungen 
der Bevölkerungsgi-uppen Mittelrusslands am Ende der jungeren Steinzeit, 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Mart in-Luther-Universi tät Halle-Witten-
berg. Jahrg . V 1955 s. 102. 

21 I mel lantyskland har 1953 påträffats ett litet gravfält med tre snör
keramiska barngravar . (W. Matthias, Drei schnurkcramischc Kindergräber 
aus der Gemarkung Scharplau, Kr. Querfurt. Jahresschrif t fiir Mitteldeutsche 
Vorgeschichte Bd 39, Halle, 1955 s. 81 ff.) Gravarna innehöll lerkärl i minia
tyrutförande och liken var obrända. Här förelåg utom keramik inga andra 
gravgåvor än rörpäi ior av ben och genomborrade hundtänder . 
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novogravfältets barngravar dåligt utförda, vilket ej är förhållan
det med det svenska miniatyrinventariel.22 Dock visar miniatyr-
yxan23 av fatjanovotyp från Sigdal i Norge, att östligt inslag finnes 
just i miniatyrinventariet. Baders datering av Balanovo synes 
emellertid tyda på att dess äldsta gravar tillhör ett skede som 
kanske ligger senare än den svenska båtyxtidens slutskede.24 

Tyvärr medger ej utrymmet en diskussion av det betydelsefulla 
problemet Fatjanovo—Balticum—Finland—Skandinavien. Otvi
velaktigt har dock den östsvenska båtyxekulturen mottagit impul
ser från öster även under sitt senare skede, kanske förberedande 
den nya kulturvåg, som synes komma från östeuropeiskt område 
i och med de simpla skafthålsyxornas uppträdande. 

På den håleggade flintmejseln från Malmköpingsgraven II 
finnes en inslipning på den håleggade bredsidan. Denna inslip-
ning går från basen ned till håleggens översta del, avbruten av 
en tvärs över bredsidan gående urslagning någon cm ovanför hål-
slipningen (fig 7 a). Denna inslipning har en motsvarighet på 
miniatyrmejseln från Hyltinge, på vars håleggade bredsida finnes 
en liten inslipning, som endast är ett par cm lång och en halv cm 
bred25 (fig 7 b). Den sitter ungefär mitt på bredsidan. När jag be
handlade Hyltingefyndet, antog jag, att denna inslipning var helt 
tillfällig. Så torde dock ej vara fallet. Det visar sig nämligen, att 
liknande inslipningar förekommer på tolv av de sexton håleggade 
flintmejslar från Södermanland, som jag varit i tillfälle att 
granska.26 Inslipningen är mer eller mindre markant, men alltid 
fullt tydlig. Liknande inslipningar finnes på hålmejslar från 
andra landskap, men tyckes ej vara så helt dominerande som i 

22 Häusler (a. a. s. 102) anger felaktigt at t detta skulle vara fallet med 
Hyltingefyndets kärl, vilket dock är av gott välbränt gods och liksom hela 
det övriga inventariet väl utfört . Christiansson 1953. 

23 Christiansson 1953 s. 78. 
24 Bader a. a. s. 69. 
20 Christiansson 1953 s. 69 och fig 1 b. 
20 SHM 1837:6, 7458:2, 8640:8, 8640:252, 13055:1, 13359:14, 14424:4, 

14570:1, 14865:3, 16677, 20140, 21622:4. Härti l l kommer mejslarna från 
Malmköping och Hyltinge. Endast fyra hålmejs lar i det sörmländska mate
rialet i SHM saknar således inslipning. 
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Fig. 6. Miniatyrbåtyxor från Södermanland, ii. Ju l i ta socken i SHM 
11395:11). b. Stenkvista socken SUM 16479: 21, c. Husby socken SHM 
7UI2.12). d. Stora Malms socken (SHM 18167:3) . e. Bälinge socken 
(SHM 20026). Skala 2 /3 . — Miniature boat-axes from Södermanland. 

Södermanland.27 Ett exempel från Tierp i Uppland kan nämnas, 
UMF 2709, som är ett lösfynd (lig. 7 c). 

Från den neolitiska boplatsen Kullarnas nära Peipus i Estland 
finns en liten hålmejsel av skiffer med liknande inslipning som 

27 T .cx . Uppland: SHM 9170:912, SHM 16966:3, UMF 2709, Närke: SHM 
8108:11, SHM 8108:40, SHM 11495:566. I det stora skånska materialet i 
SHM av håleggade f l intmejslar är det procentuella antalet med urs l ipningar 
l i te t : SHM 1214, 1453:226, 1695, 2109:1447, 2548, 4903: a, 5632, 5966, 
6815: 205, 7598: 1. 
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på de ovannämnda mejslarna (fig. 8). Den tillhör en rysk-karelsk 
typ och har påträffats i karelsk-finsk neolitisk bebyggelse enligt 
Jaanits.28 Då hålmejslar ej förekommer i finsk båtyxkultur och 
den f. ö. synes mig stå yxan av Pyheensillatypen nära kanske den 
kan räknas in i saklieståndet i den finsk-estniska Pyheensilla-
Tamulagruppen, som representerar kamkeramiska kulturens fort
bestånd i ett av båtyxkultur invaderat område.28a 

Inslipningen förekommer både på små och stora mejslar, såväl 
tjocknackiga som tunnbladiga.29 Märkligt nog synes urslipningar 
av detta slag ej förekomma på grönstensyxor eller hålmejslar av 
grönsten.30 På vissa tjocknackiga grönstensyxor tillhörande skan
dinavisk båtyxkultur förekommer ju däremot inslipade smal
sidor, vilka tjänat såsom skaflfäste.31 Dessa har gjorts samtidigt 
med att yxan färdigställts. Inslipningarna på de håleggade flint-
yxorna synes vara tillkomna sekundärt, då ytan i inslipningen 
sällan är glättad som yxeggen eller yxan i övrigt utan markant 
kärv. Även den oregelbundna placeringen av inslipningen tyder 
på sekundär tillkomst. Den torde alltså ej ha uppkommit vid den 
allmänna överslipningen, då ju endast hålmejslar och ej vanliga 
tvär- och rätmejslar har urslipningar. Däremot kan den möjligen 
ha uppkommit i samband med urslipningen av håleggen. En hål
mejsel av skiffer från Medelpad har vid eggen fem längsgående 
räfflor »troligen ulvisande det sätt, hvarpå urholkningen åstad
kommits».32 Motsvarigheter med fler eller färre räfflor finnes, 
men så vitt jag vet intet liknande exemplar i flinta. De tillhuggna 

28 L. Jaani t s , Neoliitilised ja varase mctall iaja asulad emajöe suudmcalal . 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised 1954 III. kd. nr. 3 s. 361. 

2ka Jfr C F . Meinander: Die Kiukaiskultur , SMYA 53 1954 s. 158 ff. och 
s. 175 f. 

29 Samtliga har rundat tvärsni t t och t i l lhör al l tså bätyxt idens senare 
skede. Jfr Becker, Die Mittelneolithischen Kulturen in Siidskandinavicn. Acta 
Archaeologica XXV s. 119 f. 1955. 

30 På cn grönstensyxa av tjocknackig typ från Vesterbjers (grav 62) finnes 
cn grund skalning på ena bredsidan. M. Stenberger, Das Grabfeld von Väster
bjers auf Gotland, 1943 (fig 4 5 : 2 ) . Och på den lilla grönstensmejseln från 
Malmköpingsgraven II (fig 2 e) finnes ju två små ursl ipningar . 

31 T. ex. ovannämnda yxa från Torsås. Jfr l l insch a. a. 1956 s. 166. 
32 Montelius, Minnen fig 234. Exemplar med två urs l ipningar vid eggen 

finnes. En Bovaniemihacka avbildas hos A. F2rä-Esko, Bovaniemen kivikau-
den tu tkimuksis ta . Suomen Museo I.XI1. 1955 fig 6. 
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Fig. 7. Teckning av hålmejslar med inslipning. a. Malmköping = fig. 2 d . 
b. Hyltinge (avb, i Fornvännen 1953 s. 67) . c. Torslunda, Tierps socken, Upp

land (UMF' 2709). — Drawing of hollow cbisels wilh grooues. 

men ej slipade exemplar av hålmejslar, som finnes i det skånska 
materialet, iir så fint huggna, att någon förberedande råffelalip-
ning ej torde ha behövts för att åstadkomma en hålegg. Därför 
Iror jag knappast, alt de urslipningar, som finns på lialmcjslarna, 
hört till förarbetet för håleggslipningen. Nära tillhanda liggande 
är däremot atl antaga, att det kan vara fråga om omslipade 
exemplar. Men i så fall borde hålmejslar med urslipningar vara 
vanliga ej blott i Södermanland ulan även i andra Irakier, som 
saknade flinta som råämne, och diir man därför slipade om ska
dade exemplar. 

Från Hälsingland finnes en hålmejsel av skiffer, på vilken ur-
slipningen ehuru dubbel följer hela yxbladet på samma sätt som 
på Mahnköpingsmejseln.33 Möjligen har denna yxas urslipning 
relation till de nordskandinaviska hålyxorna. Men jag skulle 
hellre vilja anta att denna »ränna» är en skaftningsleknisk detalj. 
De urslipningar, som finns på tången på en del .skifferspetsar, har 
utan tvekan tillkommit för att ge skaftet ett bättre fäste. På 

Montelius, Minnen fig 225. 
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samma sätt kan urslipningen på de här behandlade hålmejs-
larna av flinta ha tillkommit som en konstruktionsdetalj för 
skaftningen. Tyvärr vet vi mycket litet om hur mejslar och bilor 
var skattade i Norden under stenåldern. En del fynd av skattade 
tunnackiga och tjocknackiga yxor finnes, men så vitt jag vet 
ingen hälmejsel.31 Möjligt är att skaflhuvudet varit slutet om 
banen, såsom kännes från pälbyggnadsfynd35, och i så fall kunde 
inslipningen ha tjänat som kilränna för en kil mellan yxblad och 
skaft. Men närmare tillhands ligger kanske att tänka sig, att ur
slipningen gjorts för att hålla en styrande kil i en skaftkonstruk
tion, där yxan surrats vid skaftet.36 Urslipningen ligger ju aldrig 
på själva hålalipningaytan i sin helhet utan går till sin huvuddel 
in på den plana bredsidan eller ligger helt på denna, vilket jag 
anser stödja min hypotes om att den sammanhänger med skaft
ningen isynnerhet om mejseln använts mera som hyvelcgg än 
huggverktyg.37 

I detta sammanhang skall nämnas den urslagning, som gär 
tvärs över bredsidan på hålmejseln från Malmköpingsgraven II 
(fig 5 a). Jag skulle vilja hålla för troligt, att den ej tillkommit 
av en slump. Liknande urslagningar mer eller mindre markanta 
förekommer på åtskilliga yxor och mejslar av grönsten.38 Möj
ligen har de haft samband med skaftningen. Det är möjligt, att 
den »dåliga» slipning, som i så hög grad kännetecknar båtyxkul
turens flinlföremål, är avsiktlig och ej beroende på dålig flint-

34 C. J. Becker, New finds of hafted neolithie celts. — Acta Archaeologica 
XVI s. 155 ff. 1945. Becker, Hafted neolithie celts II. — Acta Archaeologica XX 
s. 232 ff. 1949. Becker, Skacftede Stenalders-0kser. Fra Nationalmuseets Ar-
bejdsmark 1947 s. 20 ff. 

35 Hans Reinerth, Die jiingcre Steinzeit der Schweiz, Leipzig 1926, abb. 
2 7 : 4 och abb. 36. Här gäller det dock ej hålmejs lar . 

38 Yxor surrade vid skaftet med olika fat tningar förekommer ofta på sten
yxor hos söderhavsfolk. L. Pfeiffer, Die Werkzeuge des Steinzeit-Mcnschen, 
1920, s. 93 o. s. 97 ff. C.-A. Moberg, Studier i Bottnlsk Stenålder 1955, fig 48. 
Pau l Hinderling, i5bcr steinzeitliche Beile der Sudsee, 1949, abb. 8 och 23. 

37 F rån Australien föreligger små hålmejs lar fastsatta med har t s vid 
ett bågformigt träskaft . Eggen är synlig endast någon cm eller mindre . 
(Brit. Mus. 1908-6-20 nr 41—44.) Verktygen har använts vid t räarbete . 

38 Montelius avbildar cn hålmejsel av grönsten med två tvärgående ur 
slipningar, som tydligen varit till för att bä t t re fästa yxan vid skaftet. 
Minnen, fig 223. 
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F'ig. S. Hälmejsel med inslipning från Kullamäe, Estland. 
Efter Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised 3. 1954. 
— Hollow chisel with grooue from Kullamäe, Esthonia. 

teknik. De tillhuggna men ej slipade ämnena till hälmejslar av 
flinta visar nämligen för det mesta en rätt jämn behuggning, som 
knappast skulle lämna sådana kraftiga ärrmärken efter sig, som 
man finner på många slipade yxor. Jag menar därför, atl »ärren» 
på båtyxtidens redskap kan ha haft en praktisk funktion.39 Då 
de övervägande finns på bakre delen av yxorna, bör de ha tjänat 
att ge bättre fäste för skaftet, vare sig nu yxan omslutits av en 
kåpa eller trätts genom ett urhugget hål i elt träskaft. Möjligen 
har man genom att gjuta fast yxan med harts eller genom att 
binda med snören eller remmar fått yxbladet ännu säkrare fäst 
vid skaftet. 

Keramiken i Malmköpingsfyndet avviker ej från den slutande 
båtyxtidens keramik från gravar i mellersta Sverige. Det enda 
keramikstycke som är av större intresse, är den lilla biten frän 
grav III, som är trubbvinklig. Den torde vara en bit av över
gången mellan buk och vägg i elt Augcrumskärl. Stycket är ju 
ornerat med kamslämpel på bägge »vinkelbenen». Den skulle i 
så fall vara den första skärvan av elt Augerumskärl, som påträf
fats i Södermanland. Detla stycke liksom övriga hithörande skär
vor är dock alltför små och vittrade för att man skulle våga 
draga några absolut bindande slutsatser. 

38 Pfeiffer a. a. s. 201 avbildar en hackyxa från Ocianien, vars i skaftet 

»eingcfiigten oberen Hälfte absichtlich gerauht ist». 
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Ehuru båtyxgravarna från Malmköping ej framkommit under 
sakkunnig grävning utom i ett fall och de troligen genomgående 
skadats och rubbats genom jordarbete, har de dock givit nya och 
värdefulla aspekter pä svensk båtyxkultur och ytterligare marke
rat mellersta Södermanlands viktiga ställning inom neolitisk 
forskning. 

S U M M A R Y 

Hans Christiansson: A IJoat-Axe Grave-Field from Länsmansgår
den in Malmköping. 

In central Södermanland several important finds have been made of 
objects from middle Neolithie t imes. ' In 1952 and 1954 three boat-axe 
graves were uncovered on the site of Länsmansgården in Malmköping in 
Södermanland. The first two graves were discovered when foundations 
were being dug and the third came to light during an examinat ion carried 
out by the present author . The graves lay 45 metres above sea-Ievel on a 
gravel terrace which in the boat-axe period had extended like a peninsula 
in a fairly extensive lake system (Fig. 1). It is probablc that all three 
graves were already damaged before they were found, as the site has 
for centuries been used by farm dwellers. Grave I contained a grindstone and 
a thick-butted axe. In grave II there were a large boat-axe, a small boat-
axe, a hollow chisel of flint, a small hollow chisel of greenstone, a thick-
butted axe of greenstone (Fig. 2) and a piece of a boat-axe vessel (Fig. 3) . 
The contents of grave III were a badly damaged boat-axe vessel (Fig. 4) 
and sherds from a clay vessel with an acutc-angled t ransi t ion between 
belly and bottom (Fig. 5) . 

Grave II was part icularly interesting wi th its minia turc chisel and 
minia ture boat-axe. A grave wi th minia ture contents had previously been 
found in the Malmköping district (Hyltinge, Fornvännen 1953, pp. 66 ff.). 
But the Malmköping grave had, as we have seen, other grave-gifts than 
those of minia ture size. In Fornvännen 1953 (pp. 74 ff.) I assumed tha t 
the minia ture boat-axes which exist indicate the influence of the Neolithie 
cremation burial form and that minia ture gifts had been used in the 
same männer as in the cremation graves of the Bronze Age. Unfortunately, 
neither the Malmköping find nor the Hyltinge find provides any reliable 
indication of the cremation burial form. There are, however, several crema
tion graves in Seandinavia from boat-axe t imes. A cremation grave that 
has not yet received at tention appears to have been found as early as 1830 
in Torsås parish in Småland.13 
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Battle-axes of minia ture size seem to belong exclusively to Seandinavia, 
but in E. Hussia children's graves have been discovered with minia turc 
contents. Here, however, the axes are made of clay (the Balanovo grave-
field).2" Häusler has dealt with the minia ture boat-axes in his summary 
of the Fat janova culture inter alia and he is of the opinion tha t the 
Scandinavian axes had lain in children's graves like the Bussian ones.22 

I believe that this may be correct of course, but as long as the only scientif-
ically excavated minia ture batt le-axe that we possess in the Scandinavian 
area (Sande near Hamburg)1 4 was found in a cremation grave, I feel tha t 
it will probably be best to let the question of the significance of the minia
ture axes remain open. 

Both the minia ture chisel from Hyltinge (Fig. 7 b) and the flint chisel 
from grave II in Malmköping (Fig. 7 a) have a groove on the hollow-edged 
broad-sidc. Similar hollow grooves occur on broad-bladed as well as thick-
butted hollow-edged flint ehisels from Central Sweden, espccially in Söder
manland, where twelve out of sixteen hollow ehisels of flint have th is 
grooving. It is possible that this grooving, which is never entirely on the 
hollow-ground part of the axe, is a mark made through re-grinding of 
the axe, but there is also the possibility that this grooving served as a 
guide-furrow for a wedge or other hafting support . 

The pottery that was found belongs to the final phase of the boat-axe 
period (Forssander style I I I ) . The sberds from grave III are probably the 
remains of an Augerum vessel. No such vessel has previously been discov
ered in Södermanland. 
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