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BÅTYXFYND 
FRÅN GÖTEBORGS FORNTIDA SKÄRGÅRD 

Av Lili Kaelas 

1961 inkom till Göteborgs nrkeologiska museum ett båtyxfynd 
;iv stort intresse. Fyndet gjordes i maj av herr Knut Aronsson, 
Näset, Göteborg, i lians trädgård vid förarbete för en gräsmatta. 
Fyndel anmäldes till museet och fyndplatsen blev preliminärt 
ellerundersökt, varvid den från platsen bortförda jorden sållades 
och stenarna genomplockades. 

Fyndplatsen är belägen vid Källviksgatan, stadsäga nr 16092, 
f. d. Näset l194, i Västra Frölunda, Göteborg. Mellan Källviks
gatan och boningshuset sträcker sig en nyanlagd gräsmatta fram 
lill eu steiiskoning i vägkanten. Terrängen är nu plan och sluttar 
svagt mot söder. Uppskattningsvis faller den på en sträcka av 
20 m mindre än 1 m. Inom den sydvästligaste delen av gräsmattan 
i hörnet mellan den punkt, där nyssnämnda stenskoning i väg
kanten slutar vid den svagt böjda vägen in till huset och den 
sättning av stenar, som markerar södra kanten av samma väg, 
gjordes fynd av sex stenyxor (fig. 1). Dessa påträffades i två 
grupper, var och en bestående av en båtyxa och två håleggade 
llinlyxor. Först påträffades den ena gruppen (fig. 2] på ett djup 
av ca 40 cm, överst bålyxan och därunder de två flintyxorna, 
nere i ren sandjord. Den andra gruppen (fig. 3) påträffades om
kring en vecka senare och ungefär på samma djup. Yxorna låg 
intill varandra. Avståndet mellan fyndplatserna var ca 1 m. 
Vidare pålräIlades spridda över hela trädgårdsområdet ett 40-tal 
II i ni föremål, mest avslag, men även spånfragment, hela och frag
mentariska skrapor m. m. samt cn starkt skadad, tjocknackig, 
håleggad flintyxa och två krukskärvor (en oornerad bukskärva 
och en kantskärva med pinnintryck). 
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Vid ellerundcrsökningen av den bortförda grästorven och jor
den påträffades närmare 400 flintavslag, däribland elt fåtal be
arbetade, ett 10-tal flintkärnor och en oornerad krukskärva. Från 
området framför villan hade bortförts en stor mängd sten, de 
flesta huvudstora och större, saml två flata stenar, som möjligen 
kan ha ingått i en kistkonslruktion. Varken vid första fyndtill-
fäilet eller senare påträffades ben. 

Vid samtal med finnaren lämnade denna följande uppgifter. Ca 
5 m från gräsmattans stenskoning mot galan och parallellt med 
densamma hade han påträffat en 4—5 m lång och 0,7—0,8 m 
bred stenläggning, som han uppfattade som elt "stendike" av från 
åkermark [hopsamlade sten. Alldeles intill denna stenläggning vid 
den sida, som velie mot galan, låg Ivå flala stenar i rad och ca 
2 m framför dessa på helt stenfri mark nere i ren sand de ovan
nämnda yxorna i två grupper. I hela trädgården har del i jorden 
funnits mycket gamla trädrötter, rester eller borttagna fruktträd 
in. m. 

Fynd, 
Grupp I (lig. 2): Båtyxa, slarkl förvittrad (på lång- och smal

sidan avlossade, längre, förvittrade stycken), med ännu delvis 
synlig skaftholk; svagt dubbelkoniskt skafthål, 2,0 cm i diameter; 
23.8 cm lång, 6,3 cm bred (vid skafthålet). 

Tjocknackig, håleggad yxa av flinta, med väl markerade sido
kanter och slipad på alla sidor; vid nackpartiet kvarstående slag
märken; plan, överslipad nacke; eggen avslagen i hela sin bredd; 
15.9 cm lång, 5,5 cm bred (vid eggen). 

Tunnbladig, svagt håleggad yxa av flinta (helt oskadad), slipad 
på alla sidor och med kvarstående slagmärken ovanför eggpartiet; 
plan, överslipad nacke; 14,7 cm lång, 5,4 cm bred (vid eggen). 

Grupp II (fig. 3): Båtyxa, förvillrad, med smalsidor (säkert 
fram till skaltholken, men ursprungligen sannolikt fram till nack
partiet) ; hög skaftholk; svagt dubbelkoniskt skafthål med låg valk 
och smal fåra i mitten; oval, något framållutande nackknopp; 
19,4 cm lång och 7,0 cm bred (vid skafthålet). 

Tjocknackig, håleggad gra av flinta (med en skärva avslagen vid 
eggen, sannolikt recent skada), något skev, med på översidan vid 
eggpartiel avrundade, för övrigt markerade sidokanter; eggpartiet 
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Fig. 1. Fyndplats vid Källviksgatan, Näset, Göteborg. Streckade linjer marke
rar läget för "stendiket", kryssen fyndplatsen för de två yxgrupperna. 
—• 77ie place where the finds were made in Källviksgatan, Näset, near Gothen
burg. The lines of dashes mark the position of the rest of the probable cairn 

and the crosses the places where the two groups of axes were found. 

väl slipat, resten överslipat med kvarstående slagmärken; nacken 
obearbetad; 17,3 cm lång, 5,5 cm bred (vid eggen). 

Tunnbladig, håleggad yxa av flinta (helt oskadad), med slipade 
bredsidor och överslipade smalsidor samt nacke; 11,0 cm lång, 
5,7 cm bred (vid eggen). 

Att döma av fyndomsländighetcrna samt fyndsammansätt
ningen tillhör de två yxgrupperna båtyxkulturen och är sanno
likas! alt anse som gravfynd. Alternativet att vi här har med (två) 
depåfynd att göra, är mindre troligt. "Stendiket" är en sannolik 
rest efter ett betydligt större (i varje fall bredare) stenröse, som 
ursprungligen läckt en eller flera gravar. Den del av fynden, som 
ej är av gravkaraktär, lår sin förklaring genom alt inom området 
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finns en stor gropkeramisk boplats, Västra Frölunda sockens 
fornlämning nr 237 (enligt Göteborgs arkeologiska museums 
register). Fyndplatsen är i detla avseende jämförbar med Väster-
bjärs-boplatseu på Gotland. Huruvida de två yxuppsältningarna 
härrör från två gravar eller en dubbelgrav, är svårare att avgöra. 
Likaså vet inan inte, om den tredje och fragmentariska tjock
nackiga, håleggade yxan ingått i en av de två yxgrupperna eller 
om den härrör från ytterligare en grav eller tillhör boplatsfynden. 
Det är inte osannolikt, att något av de små redskap, som på
träffats på platsen, också tillhört gravfynden, fast det nu inte går 
atl avgöra. Del är inte ovanligt att finna t. ex. obearbetade spån i 
bålyxgravar. 

Den praktiskt laget identiska yxsamniansättningen (den enda 
skillnaden föreligger i båtyxornas olika typer) talar för att det 
sannolikt är fråga om en samtidig gravläggning (i varje fall arkeo
logiskt sett). Beträffande "slendikct" undrar man om det inte är en 
rest av en betydligt bredare stenläggning, där även cn kista funnits. 
Fyndens läge i förhållande lill varandra tycks peka på en dubbel
grav, dock naturligtvis endast under förutsättning, att fyndgrup
perna påträffats i någol så när ursprungligt läge. A andra sidan 
torde det vara tämligen säkerl, att båda yxgrupperna ej ingått i 
en enda mans gravutrustning. I varje fall förekommer mig veter
ligen inte något säkert fynd i Sverige, som innehåller två strids
yxor, som tillhört en enda mans gravgods. 

Som redan nämnts är de två stridsyxorna av olika typ. Den 
ena (fig. 2) är visserligen mycket starkt förvittrad och därför ej 
lämpad att underkastas detaljanalys och noggrannare jämförel
ser, men dess allmänna typ kan man inle taga miste på. Dess 
långsmala, eleganta form anger en klar samhörighet med båt
yxor av Vellinge-typ. Huruvida det här aktuella exemplaret står 
närmare den klassiska formen eller är en vidareutveckling av den
samma, är inte möjligt att avgöra. Den andra stridsyxan (fig. 3) 
torde nog snarast böra rubriceras som en utvecklingsform av 
Sösdalatypen och motsvarar närmast Oldebergs Bf C: 5 ( = Fors
sanders Bf 13), men har vissa likheter även med Oldebergs Bf C: 3 
( = Forssanders Bf 5 och 6), ur vilken den enligt Oldeberg iir 
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Fig. 2. Den först påträffade yxgruppen. Skala 1/3. 
— The group of axes found first. 

utvecklad.1 Likartade båtyxor (oavsett skillnaden i holkens längd) 
förekommer bl. a. i följande gravfynd: en grav vid Södra Gärdet, 
Törneryd, Åryds socken, Blekinge; i grav nr 2 från Gränumsby i 
Jämshögs socken, Blekinge, samt i grav nr 1 vid Lilla Bamsjö, 
Viltinge socken, Uppland.2 I den sistnämnda graven förekommer 
bl. a. också ett lerkärl, ornerat i sen stil II. Enligt Oldebergs ut-
bredningskarta över denna yxtyp är den ganska väl representerad 
i Västsverige (karta lig. 304 i ovan cit. arbele). Dock saknas i 
Västsverige gravfynd av dylika yxor tillsammans med keramik. 

1 .1. Oldeberg, Studien iiber die schwedische Bootaxtkultur, Stockholm 1952, 
s. '_>!) o. fig. 77. 

- .1. Oldeberg, ibid. lig. 247, resp. fig. 249 o. s. 89, resp. fig. 250, s. 92 f. 
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Av Oldebergs sammanställning av gravar med bålyxor av sen 
Sösdala-typ (d. v. s. hans Bf C: 5) tillsammans med keramik, 
framgår det klart, alt den sistnämnda är ornerad antingen i sen 
stil II eller tidig slil III.8 Båtyxor av Vellinge-typ, både s. k. slart 
former och senare avläggare, förekommer tillsammans med ler 
kärl, ornerade i stil III.4 

Som framgår av de ovan citerade fynden, tillhör både båtyxor 
av Vellinge-typ och av sen Sösdala-typ båtyxkulturens senare ut
vecklingsstadium samt torde arkeologiskt sett böra betraktas som 
mer eller mindre samtida. Denna slutsats överförd till det aktuella 
fyndet från Näset betyder således, att det inte föreligger några 
kronologiska hinder för att de två yxgrupperna härrör från en 
dubbelgrav. Men intressantare än detta fynds kronologiska ställ
ning är fyndplatsens geografiska läge på en forntida skärgårdsö, 
ej långl från stranden. Hittills har man haft mycket lite anled
ning att tala om båtyxkulturen i kuslbandet på mellersta väst
kusten. Tidigare kände man härifrån endast till ett osäkert grav
fynd av två båtyxor från Göviken, Särö, Släps socken, funna till
sammans under en stensamling5 och sannolikt härrörande från 
två gravar. Det nya fyndet stärker således den hittills myckel 
vaga bilden av båtyxkulturens utbredning i denna del av kust
bandet. 

Det är emellertid inte heller ulan intresse att påpeka, att här 
har begravts elt par människor ur denna kulturgrupp, där tidi
gare, samt kanske även samtidigt, bodde en grupp människor 
tillhörande den gropkeramiska kulturen. De sistnämndas ekonomi 
var att döma både av boplatsens läge och redskapsinventariet 
väsentligen baserad på havsnäring (fiske, säl- och sjöfågels jakt). 
Då vi nu påträffar spår av representanter för sen båtyxkultur från 
samma område, är man frestad förmoda, att det kanske finns en 
båtyxboplals i närheten, och att platsen är vald ur samma för-
värvssynpunklcr. Denna slutsats kominer visserligen någol över
raskande mot den bakgrund, enligt vilken båtyxkulturen upp
fattas som en grupp med neolitisk! näringsliv (med huvudvikt på 

3 .1. Oldeberg, ibid. s. 86 ff. o. 187. 
4 A. Oldeberg, ibid. s. 180 o. 183. 
5 A. Oldeberg, ibid. s. 229. 
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Fig. 3. Den senare funna yxgruppen. Skala 1/3. 
— The group of axes found luter. 

boskapsskötsel; det sistnämnda påståendet är dock ännu inte 
tillräckligt underbyggt genom undersökning av benfynd från bo
platserna m.m.) . A andra sidan finns det väl dokumenterade 
lvnd, bl. ;i. från Finland, som visar att bålyxfolk på eu del håll 
bosall sig i kustbandet, där de övergett sin neolitiska näringsform 
och övergått till fåiigslnäring." Det finns emellertid också i Sverige 
etl fåtal fynd, som sannolikt kan tolkas pä liknande sätt, både vid 
öst- och västkusten. De flesta av dessa fynd är små och tillhör 
båtyxkulturens sena utvecklingsstadium. Det hittills mest om
fattande fyndel härrör Iran östra Sverige. Vid Fagervik, nära Brå
viken. Krokeks socken i Östergötland, påträffades boplatsläm
ningarna efter sen båtyxkultur i anslutning till en gropkeramisk 
boplats. Fynden gjordes 24—22 in ö. h. och strax nedanför den 

6 Se I. ex. C. F, Meinander. Förutsättningarna för den förhistoriska bebyg
gelsen i smlia Österbotten, Nordenskiöldsamfundeti Tidskrift 1947, s. 82 ff. 
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yngsta gropkeramiska bebyggelse, som karakteriseras av keramik 
i Fagervik IV ( = Säter IV) stil.7 Även om denna gropkeramiska 
boplats inle varit hell strandbunden, är den av kustkaraktär. 
Folket har bärgat sin näring ur havet och vid kusten. När det sena 
bålyxfolket slagit sig ner där, var kustförhållandena visserligen 
något olika jämfört med den föregående perioden, men inte mera 
än att de sannolikt också valt platsen av samma anledning som 
deras föregångare. 

Också på västkusten, i norra Bohuslän, finns ett par gropkera
miska boplatser med mer eller mindre markant båtyxinslag. 
Ifråga om antalet fynd härrörande från båtyxkulturen är boplat 
sen vid Brattbcrgstorpet i Kville socken den största.8 Med hänsyn 
till boplatsens läge vid dåtida strand samt till att platsen tidigare 
eventuellt även arkeologiskt sett samtidigt, samt alternerande, ut
nyttjats av det gropkeramiska fångstfolket för en tids bosättning, 
ligger det nära till hands att förmoda, att även en mindre grupp 
av båtyxkulturens människor uppsökt platsen i samma förvärvs
syfte (t. ex. som säsongboplats). Å andra sidan är i Bohuslän de 
områden som lämpar sig för primitivt jordbruk små och inte säl 
lan kiistbundna. Därför är det inte heller orealistiskt att uppfatta 
det fåtal av båtyxkulturens människor, som det här kan vara fråga 
om, som ett slags fångstbönder, för vilka jordbruksnäringen och 
fångsten varit av ungefär samma betydelse. I varje fall bör vid 
framtida behandling av båtyxkulturens näringsfång den frågan 
prövas, om inte också i Sverige en del av båtyxkulturens bärare, 
som bott vid kusten på tidigare fångstboplatser, av en eller annan 
anledning anpassat sig lill fångstnäringen. 

S U M M A R Y 

L. Kaelas: Boat-axe Finds in the Prehistoric Archipelago at 
Gothenburg. 

In 1961 the Gothenburg Archaeological Museum received two very interesting 
finds containing boat axes. The finds had been made on digging in the garden 
of a house in Kiillviksgalan, Näset, near Gothenburg (Fig. 1). They consisted 

7 A. Bagge, Fagcrvik, Acta Archaeologica 1951, Vol. XXII, s. 80 f. 
8 A. Bagge, i J. Alin, Förteckning över stenåldersboplatser i Norra Bohus

län, Göteborg 1955, s. 197 ff. 
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of six stone axes and were found in two groups, each consisting of a boat 
axe and two flint axes wilh concav-ground culling edge (Figs. 2-3). The 
dislance between the points at which the finds were made was about 1 m 
and bolh lhe groups lay in ground which conlained no stones, about 40 cm 
ileep in sandy soil. Aboul 2 m in Ironi of lhe axes a layer of stones 4-5 m 
long and 0.7-0.8 m wide was found and in front of Ihis and adjoining il two 
flat stones. 

To judge from the circumslances of lhe finds lhe axe groups are lo be 
regarded as most probably grave finds from a double grave or two single 
graves. The first altcruative seems the most likely, provided that the groups 
of finds were cncounlered in anything like their original positions. The 
IdenUcal composition of the finds as regards the axes also argues in favour 
of lhe double grave. Allbougb lhe boat axes are of different types, they 
are both dcrived from lhe laler slage of development of the boat-axe culture 
and may, archaeologically speaking, be considered to be contemporaneous 
(apart from the fact that they do not originate from one and lhe same form). 
The layer of stones is probably lhe remains of a considerably larger (at any 
råte wider) cairn. which originally covered one or more graves. The flat 
slones were perhaps part of a coffin. 

At lhe place where the finds were made, which is situated on what was 
in prehisloric times an island in tbc archipclago, Ihere is also a large settlement 
of the pilted-ware folk. Thus we have here an archaeological site comparablc 
in this respect with the Västerbjärs settlement on Gotland. The economy of 
the pitled-ware folk was based essenlially on the food resources of the sea 
(fishing, seal-hunting, catching sca-birds). When wc now mcet with traces of 
lhe representatives of late boat-axe culture from the same area, we are 
inclined to suppose Ihal there is perhaps a boat-axe settlement in the vicinity 
and that the place was chosen from the same point of view as regards means 
of livclihood. To be sure, Ihis conclusion is somewhat surprising against the 
background of lhe common interpretation of the boat-axe folk as a group 
wilh a neolithie economy. On the other hand, there are well-documented finds, 
inter alia, from Finland, which show that boat-axe folk in a number of 
places settled in the coaslal zone, where they abandoned their food-pro-
ducing economy and went över to food-galhering (fishing, seal-hunting and 
catching sea-birds). There are also a few finds in Sweden which may probably 
be interpreted in a similar way, bolh on the East and the West coasls. In 
Bohuslän, where lhe areas suitable for primitive agricullure are often small 
and not seldom coaslal, it is not unrealistic to interpret the few people of the 
boat-axe culture who have left traces of tbemselves in the same areas as 
were earlier or possibly also, from the archaeological point of view, con-
lemporaneously (and alternalely) used by the pilted-ware fisherfolk, as a kind 
of fishermen-farmers, who sought out these places with the same economic 
purpose (as seasonal settlements). Agricullure and fishing may have been for 
them of almost the same importance. At any råte Ihis question should also 
be examined in a future treatment of sources of livclihood in boat-axe culture. 
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