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Förord 

Om inget annat hävdas är foton och illustrationer av författaren, annars återfinns dessa i 

figurförteckningen efter referenser. 

 

För många föremål som i SOFI klassats som grönsten har påvisat sig vara ryolit. Det finns 

därför troligen fler föremål av ryolit än vad som dokumenterats i databaser. 

Något som uppenbarade sig nyligen är att från det bronsåldershus som grävts fram i och med 

västra länken visade sig ha en trekantig ryolityxa bland sitt fyndmaterial! 

 

Jag vill tacka Susanne Sundström på Västerbotten museum för hennes fantastiska hjälp att gå 

genom materialet samt för när jag presenterade resultat och bollade idéer.  

Jag vill också tacka Lage och Lena på Skellefteå museum för deras hjälp att gå genom 

föremål i både utställning och magasin. 

Från Vilhelmina vill jag tacka Laila som var väldigt hjälpsam att sammanfatta informationen 

som fanns om de yxor som fanns där men också för den diskussion vi hade om 

sandstensartefakter. 

Peter min handledare som jag bollat idéer med och diskuterat resultat vill jag tacka för ett gott 

arbete men också många tips till intressanta och hjälpfulla böcker och artiklar. Samt för 

hjälpen att översätta Huurres bok från finska till svenska! 

Också hans kollegor Johan och Phil vill jag tacka för hjälpen att bearbeta data och vägledning 

i litteraturens värld. 

Joel vill jag tacka för gott sällskap samt givande diskussioner under arbetets gång. 
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Förkortningar 

Kulturer 

BRÅ – Bronsålder 

FRJ – Förromersk järnålder 

GRK – Gropkeramisk kultur 

SYK – Stridsyxekultur eller Båtyxekultur 

SNK – Senneolitisk kultur, efterträdare till SYK. 

Databaser 

FMIS – Riksantikvarieämbetet sökmotor av fornminnesregistret 

Kringla – Samsöktjänst från svenska museer 

MIS – Historiska museets databas 

SOFI – Västerbottens museer databas 

Museer och institutioner 

LM – Lövånger Museum 

SM – Skellefteå Museum 

VBM – Västerbottens Museum 

VILM – Vilhelmina Museum 

SGU – Sveriges Geologiska Undersökning 

Platser 

Sn. – Socken  
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Abstract. This thesis focuses on the often-overlooked stone axes in northern Sweden, a subject 

which in scientific texts has been touched upon but never been in focus. To fill this knowledge 

gap the stone axes of Västerbotten county have been summarised and analysed in combination 

with other stone tools such as clubs and chisels with the aim to expand the basic knowledge of 

stone tools found in Västerbotten.
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1. Inledning 
 

Arkeologisk forskning om Norrlands forntid är omfattande och har publicerats i ett flertal 

skrifter från Umeå universitet såsom Archaeology and Environment och Early Norrland där ett 

stort spektrum av forskningsområden berörts. Dock kan observeras i dessa skrifter men också 

från andra håll att forskningen om bergartsyxor i Norrland är bristfällig. Oftast är 

bergartsyxorna beskrivna i diskussioner som i Holm (1991) eller kortare beskrivningar av 

föremålstyper som hos Baudou (1995). Yxmaterialet är då inte helt försummat men har inte 

stått i fokus som forskningsämne. När denna kunskapslucka blev allt tydligare fann jag ett 

behov av en sammanställning och analys av de bergartsyxor som återfunnits i Västerbotten län. 

Delvis för att avgränsa arbetet geografiskt men också dels för att undersökningsmaterialet inte 

skulle bli överväldigande. 

Ett bergartsföremål är ett samlings ord för t.ex. yxor gjort av sten från oftast obestämd bergart. 

Till detta ingår då inte föremål med skafthål när denna typ av yxor inte verkar tillverkats i 

Västerbottens län utan snarare importerats söderifrån. Föremål av flinta eller mineraler som 

t.ex. kvarts ingår inte i detta begrepp. 

1.1 Målsättning och frågeställning 

Uppsatsens ämne är bergartsyxor i Västerbottens län, vilket kommer vara den geografiska 

avgränsningen. Syftet är att med det magasinerade materialet från Västerbottens museum 

(VBM), Skellefteå museum (SM) samt Vilhelmina museum (VILM) utföra kvantitativa och 

kvalitativa rumsliga analyser, dvs. att indela föremålen efter material och utformning 

kvalitativt. Yxorna kommer studeras efter sina morfologiska och materiella attribut, för att fylla 

kunskapsluckorna samt undersöka ifall det finns behov för en regional typologisering och 

därmed öka förståelsen för dåtidens kulturella betingelser. Detta kommer då beröra en inhemsk 

produktion av yxor och hur man kan inhämtat råmaterialet, lokalt eller långväga. 

1. Kan bergartsyxor särskiljas från andra bergartsredskap i Västerbottens län på ett 

meningsfullt sätt? Finns det karakteristiska drag gällande morfologi eller spår från 

funktionalitet hos redskapskategorierna som skiljer dem åt? 

2. Hur ser utbredningsbilden för bergartsyxor ut i Västerbotten län? Vad kan sägas om 

skillnader av material i olika delar av länet? 

3. Framträder i undersökningsmaterialet av yxor olika dominanta föremålstyper eller 

föremålstyper som tidigare inte undersökts i Västerbotten län? 
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1.2 Teoretiskt perspektiv 

 

Undersökningen kommer förhålla sig till ett kulturhistoriskt perspektiv där en empirisk 

grundforskning på en föremålskategori, yxor (och liknande redskap), kommer utföras. 

Föremålen kommer vid museibesök observeras och mätas in, med undantag för de yxor som 

inte finns tillgängliga och befintliga inmätningar och foton kommer inhämtas från diverse 

databaser. Det empiriska förhållningssättet tillåter en mer objektiv infallsvinkel där kvantitativa 

och kvalitativa metoder avgör föremålets indelning samt potentiella influenser från andra 

kulturer. Förhållningssättet anses också främja eftersökandet att förklara den materiella 

kulturen på ett objektivt sätt, vilket för föremålskategorin som det finns kunskapsluckor bildar 

en god bas för sedan vidare tolkning och forskning (Olsen 2003, Johnson 2010). 

Eftersom det enligt mig finns stora kunskapsluckor i den arkeologiska forskningen om 

bergartsyxor i Norrland kommer litterära källor huvudsakligen användas för tillämpningen av 

olika metoder såsom det av Malmers studie om flintyxor och -mejslar (1961), beskrivningar av 

olika föremålskategorier och för att studera utomstående influenser från Sydskandinavien och 

Finland. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning om bergartsföremål och deras föreslagna indelning beskrivs i Blomqvist 

Neolitikum – Typindelning, tid, rum och social miljö (1989) som presenterar mycket av det 

neolitiska materialet som återfinns i Västra Götaland. Här presenteras diskussionen till vilken 

grad man kan indela bergartsföremål samt vilken indelning de fallit under, och kommer beaktas 

vid undersökningen av yxmaterialet. Argumentet som förs är svårigheten med att både 

tidsbstämma likaså kulturbestämma bergartsyxor, varpå Blomqvist menar att den mest 

meningsfulla indelningen av yxtypen skulle vara förekomsten eller avsaknaden av hålegg och 

att möjligtvis skilja yxor från mejslar (Blomqvist 1989;112-16). 

I boken Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria (1983) presenterar Huurre finländskt material 

från stenålder och framåt. I sin bok presenteras föremålstyper genom beskrivningar, rumslig 

spridning och bitvis bilder vilket framhäver den materiella kulturen som återfinns i norra 

Finland. Detta material kommer då användas komparativt när de geologiska förhållandena är 

likartade men mer för den tydliga gemensamma nämnaren, de nordbottniska redskapen som 

förekommer i liknande former både öst och väst om Torneälven. 
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Samlingsverket Jeg ser på oldsager (1973) räknar upp ett stort antal föremål från Danmark och 

kommer därför användas som uppslagsbok för termer samt olika föremål som fungerar som 

komparativa motparter. 

Annan tidigare forskning som berört bergartsyxor i Norrland kommer från författare som 

Forsberg (1985), Holm (1991), Baudou (1995), Olofsson (2003) och Knutsson (2016).  Också 

nämnvärt för sin insatts är Lindholm och Runesson (1990) som skriver en sammanfattning om 

trindyxorna i Norrland men med fokus på Dalarna, ett material som inte är alltför relevant för 

denna studie men som kan ge inblick till metodologin för insamling och presentation av ett stort 

undersökningsmaterial. 

 

1.4 Material och metod 

I Västerbottens län finns det 346 stenyxor (VBM 195, SM 140, VILM 11 st.) varav 175 av är 

av flinta samt 46 skafthålsyxor av Sydskandinavisk neolitisk typ. På grund av tidsbegränsningar 

kommer enbart yxor av museikatalogers kända material undersökas närmare: skiffer, kvartsit, 

sandsten och ryolit. 

42 bergartsmejslar från VBM och SM kommer närmare undersökas under studiens gång (se 

bilaga 4-5), eftersom mejslar delar många drag med yxor och kan därför lätt förväxlas. Analyser 

som kommer utföras för denna föremålskategori som beskrivs nedan. 

Flint- och skafthålsyxorna kommer för studien enbart ägnas till diskussion om hur detta kan ha 

influerat utformningen av bergartsyxan detta när material står för mer än hälften av det totalt 

magasinerade yxmaterialet i Västerbottens län. 

Undersökningsmaterialet kommer summeras och presenteras i socken (sn.)(se figur 3), 

typologisering, material, fyndomständighet med subindelningarna fastighet och/eller ort, meter 

över havet samt RAÄ lokal. De empiriska inmätningarna presenteras med vikt i gram, längd x 

bredd x tjocklek (där eggpartiet tar slut, se figur 1) och bredaste punkt i millimeter, formen på 

tvärsnitt samt föreslagen typologisering – med reservation för ifall detta behövs. För de föremål 

som inte empiriskt undersökts har informationen om tillgänglig från SOFI skrivits i kursiv text, 

se bilaga 1-2. Detta för att bäst presentera det nuvarande kunskapsläget och presentera yxorna, 

dess material och fyndomständighet. 
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Figur 1 Figuren visar delar av yxan där mått kommer tas, med undantag för tjockaste punkten. 

 

För att särskilja yxor från mejslar kommer Malmers metod att användas. Denna presenteras i 

avhandlingen Jungneolitische studien (1962) där Malmer från en serie slutna gravfynd från 

stridsyxekulturen under mellanneolitikum jämförde 193 flintmejslar med flintyxor. Han mätte 

in bredden på eggen och satte detta i relation med föremålets längd som presenteras i ett 

scatterplot-diagram. Resultatet Malmer fick av sin metod var mycket tydligt och han kunde 

genom statistik påvisa en säker relation mellan de två föremålskategorierna varpå han 

formulerade sin teori om att en flintmejsel från stridsyxekulturen aldrig hade en egg större än 

30mm. Fastän metoden är anpassad till föremål av flinta under mellanneolitikum i Sydsverige 

kan den potentiellt generera likartade resultat (se kapitel 4.2). 

En första och liknande analys kommer sedan utföras och stå till grund för vidare tolkning, där 

föremålets bredaste punkt (istället för bredden av eggen) kommer sättas i relation till föremålets 

längd. Detta för att kompensera för bergartsföremåls ofta begränsade utformnings möjlighet, 

råmaterial av bergart är svårbearbetat till skillnad från flintan och kan därför inte uppnå lika 

”planerade” former (se kapitel 4.2). 

En andra egen analys för att särskilja yxor från mejslar är efter förekomsten eller avsaknaden 

av krosskador på nacken. Detta eftersom föremålen funktionellt används olika varpå yxan 

tenderar att vara skaftad och borde därför logiskt visa en avsaknad av slag från andra instrument 

när denna huvudsakligen brukat sig av hävarmseffekten. Detta i kontrast till mejseln som tolkats 

som handhållen och därmed slagits på nacken med t.ex. en klubba (Malmer 1975;78). 
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För att peka ut framträdande föremålstyper kommer yxmaterialet empiriskt undersökas genom 

kvantitativa och kvalitativa mätningar av morfologiska egenskaper för att avgöra typologiska 

grupper inklusive potentiella subtyper efter utformning och material. Baudou (1995;64) ansåg 

att det Norrländska materialet vara unikt och att det bör behandlas som han antydde med 

behovet av en egen typologisering: 

”Norrland ingår i det nordskandinaviska blocket som innehåller en stor 

variationsrikedom såsom man kan förvänta sig en spridd fångstkultur. Jämfört 

med förhållandena under mesolitikum är Norrland likasom hela 

Nordskandinavien självständigt gentemot Sydskandinavien i de materiella 

lämningar som arkeologer har kunskap om.” 

Viss undersökning av geologiska resurser kommer presenteras genom SGU (2017) och Fredén 

(2009). När mycket av det geologiska läget präglas av morän som förflyttats under glacial tid 

kommer mycket lämnas till diskussion där olika inhämtningsmetoder av råmaterialet kommer 

stå i fokus som beskrivet av Binford (1980;10-12) och Holm (1991). Samt kommer presenteras 

registrerade lokaler från FMIS (2017) samt Broadbent (1979) där man påträffat 

exploateringslokaler och inhämtning av resurser från block och ytliga noder, som kommer 

användas till diskussionen för insamlingen av de regionalt olika bergarterna. Detta när det fanns 

tydliga tecken på olika förhållningssätt att bryta och hämta in material vilket kan potentiellt öka 

förståelsen för hur man exploaterat naturliga resurser, därmed föredragna material. 
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Figur 2 som listar de kulturer vars möjliga kontakt på kan återfinnas genom materiell kultur i 

påträffad i Västerbotten, modifierad från Baudou (1995). 

Övre Norrland enligt Baudou (1995) påbörjas neolitikum ca 200 år innan neolitikum i Södra 

Sverige. Detta kan förklaras genom den förändrade materiella kulturen snarare än ankomsten 

av jordbruket. Den finska tidsindelningen är okalibrerad (Finlands nationalmuseum 2017). 
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Figur 3 Karta över Västerbottens län med socknar och deras namn. 
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2. Form och funktion av diverse bergartsredskap 
 

De föremålskategorier som presenteras i detta kapitel är utvalda eftersom de ibland efterliknar 

varandra varpå de kan när de typologiseras förväxlas. Att yxor och mejslar av bergart oftast 

förväxlas är ett vanligt fenomen, men klubbor och hackor kan likaså efterlikna en yxa i både 

form och storlek. 

 

2.1 Yxor 

En yxa är ett huggredskap ofta förknippat med skogsbruk eller arbete relaterat med trä. 

Yxhuvudet som i detta fall är av sten kan vara format med en eller två eggar, dvs. rät eller 

tväreggad, och detta sitter ofta i ett skaft för att ge redskapet mer styrka genom en hävarmseffekt 

(se figur 5). Yxan från forntiden till idag har inte utvecklats mycket, annat än i form och 

material. Bergartsyxorna i Västerbotten som sett i SOFI går dela in i ett antal huvudtyper; 

tväryxor, rätyxor, förarbeten samt håleggade yxor. Dock är till yxans utseende många likartade 

och svåra att särskilja på annat sätt än hur man placerat eggen, varpå 

majoriteten är tväreggade (se figur 1). Blomqvist (1989) konstaterar, i 

sitt arbete om typindelningar av neolitikum i Västra Götaland, att 

bergartsyxor morfologiskt är svårplacerade i typ, tid och kultur. 

Utseendemässig är yxor i regel slipade och mest bearbetade runt eggen. 

Närmare nacken finner man att yxor är mindre bearbetade, oslipade 

och kan till viss del behålla naturliga attribut dvs. att man inte försökt 

forma yxan alls. Detta kan bero på att de varit skaftade och därför inte 

varit i behov av att bearbeta området runt nacken (se figur 4-5). 

 

Figur 4 Ovan: Slipad yxa skala 1:1,5, VBM 14106:1. 

Figur 5 Till höger: skaftaflintyxa, skala 1:4. Foto: Nationalmuseet i Danmark. 
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2.2 Mejslar 
 

Typologiskt och morfologiskt delar mejslar många drag med yxor och delas in i samma 

föremålstyper fastän olika föremålskategorier; räteggad, tväreggad (se figur 6 och 10) och 

håleggad mejsel. Både föremålskategorierna funktionellt användes troligen för bearbetningen 

av trä, där mejslarna troligtvis användes likt ett stämjärn för finare bearbetning, att hugga loss 

mindre bitar eller karva i trä. Skillnaden är att en mejsel behöver t.ex. en klubba för att användas 

(Malmer 1975;78). Detta gör definitionen mellan de två oftast svårtolkad vid 

dokumentationstillfället något som Huurre (1983;211) skriver som: 

”Det förblir oftast en smaksak ifall man klassificerar föremålet som en yxa eller 

mejsel. Och klassificeringen är mer typologisk än funktionell, yxor är oftast större 

och tyngre än det som klassas som mejslar.” (översatt från finska) 

En motsägelse till Huurre är som skrivet av Malmer i sin bok Jungneolitische studien (1962;84-

7, 365, 557) om det medvetna valet i utformningen mellan flintmejslar och flintyxor. Detta 

studerades genom statistik. Malmer framhävde att genom att jämföra eggen kontra längden på 

redskapen från slutna gravfynd från stridsyxekulturen, visade en klar tendens för grupperingar 

av de två föremålskategorierna som antydde och tolkades som en medveten design. Därpå 

formulerade Malmer sin teori om hur redskap av flinta ska indelas i Södra Skandinavien under 

mellanneolitikum, där det alltid var en mejsel ifall dess egg var under 30mm. 

I kontrast till detta skriver Blomqvist (1989) som diskuterar skillnaden mellan bergartsföremål 

och flintföremål att den befintliga typologin var meningslös eftersom bergart som råmaterial är 

fysiskt begränsande vid formgivning. Blomqvist föreslog därför att man borde följa mer 

generella indelningar till föremål av bergart som skulle falla i en av två föremålskategorier; yxa 

eller mejsel där man sedan skulle dela in dem beroende på förekomsten eller avsaknaden av 

hålegg. 

 

Figur 6 Ett lösfynd av en mejsel från Vännäs sn., VBM 20751, skala 1:1,3. 
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2.3 Hackor 
 

Karakteriseringen av en hacka gäller till utformningen vars egg är slipad och ska vara avrundad, 

resterande av föremålet tenderar vara obearbetat (Huurre 1983;96-106). Undantaget är dock 

korphackor, dessa redskap har ett skafthål i mitten varpå två avsmalnande pikar sticker ut åt 

motsatta riktningar (Kaelas 1954, Blomqvist 1989;87-88). Funktionellt är hackor 

svårplacerade, dock tros det att hackorna kan använts som ishackor (Huurre 1983). I 

Västerbotten län finns det 4 stycken registrerade i SOFI på VBM och SM. 

I VBM finns 3 grönstenshackor registrerade, men dessa återfanns inte vid besöket och kommer 

därför beskrivas utifrån det som är dokumenterat i SOFI. Där beskrivs de tre hackorna som 

grönstenshackor funna i Vebomark i Lövånger, alla var slipade på eggpartiet. Lövånger 

museum (LM) 994 hade triangulärt tvärsnitt, LM 995 var tjocknackig och LM 998 beskrivs ha 

en plan undersida dock med oregelbunden ovansida.  

I SM återfanns en registrerad hacka som okulärt undersökts vid museibesök. Denna efterliknade 

de tidigare beskrivna hackorna men med skillnaden att hela redskapet är slipat till en oval form 

samt förekom med en skaftränna. Föremålets funktionalitet som redskap är tveksamt när 

skaftrännan är nära placerad mitten och föremålet är mycket långt och smalt (Se figur 7). 

Hackor finns i begränsad utsträckning i Västerbottens län men har funnits av horn i Södra 

Skandinavien, men ytterst få antal har funnits bevarade (Kaelas 1954, Blomqvist 1989). 

 

 

Figur 7 Hacka från Skellefteå museum, SM 20840. 349x50x41. 
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2.4 Nordbottniska redskap 
 

Nordbottniska redskap kan tillhöra föremålskategorin hackor eftersom detta ibland tolkas med 

liknande funktion och form (Huurre 1983). Ett nordbottniskt redskap tilldelas sin typologi 

huvudsakligen för det säregna materialet det är gjort av, stålstensskiffern, som oftast 

förekommer kring Kalix- och Torneälvar som verkar som noder för denna resurs (SGU 2017, 

Baudou 1995;62). Redskapen tenderar att vara stora, tunga och mycket enkelt utformade där 

enbart eggen slipats, troligen bundet till råmaterialets simpla morfologiska egenskaper och 

avlånga statur. Vad det använts till är oklart och diskuteras fortfarande kring, men tros ha 

använts för bearbetning av hudar eller som ishackor (Huurre 1983, Baudou 1995). 

Nordbottniska redskap framkommer som tidigast under senmesolitikum och når sedan sin pik 

under neolitikum för att sedan bli mer ovanliga under epineolitikum (Huurre 1983;106-111). I 

Finland verkar redskapens användning fortsätta långt in under bronsåldern, möjligtvis ända 

fram till år 0 (Huurre 1983, Baudou 1995). 

Det finns en problematik när man studerar materialet i Sverige som är att alla går under den 

breda termen nordbottniska redskap varpå en egen typologi skulle vara nödvändig för vidare 

analys, ett förslag till en sådan kan återfinnas i Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoria (1983). 

 

 

Figur 8 Nordbottniskt redskap funnet i Norrbottens län, SM 80. Skala: 1:2. 
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2.5 Klubbor 
 

Klubbor likt många andra föremål är registrerade med materialet bergart (dvs. okänt råmaterial) 

men särskiljer sig ofta morfologiskt från de andra föremålskategorierna (se figur 9). 

Karakteristiska drag är förekomsten av två slagytor som antingen är flata eller avrundade, ibland 

en av vardera. Klubborna kan förekomma med skaftränna eller skafthål, i Västerbottens län 

tenderar det mer vanligt med skaftränna (Janzon 1984, Forsberg 1985, Bergman 1995). 

Enligt Bergman (1995) var klubbor troligen använda som ett allredskap när klubbhuvuden kan 

vara svåra att avgöra specifika ändamål för, något som jämförs med den mångfaldiga 

användningen av dagens hammare. Hon presenterar också idén om den ”simpla formen” oftast 

karakteriserad av skaftrännan vilket enligt henne indikerade på att redskapet var enkelt att 

tillverka.  Forsberg (1985) tillägger att den s.k. kantklubban, en fyrkantig klubba med en eller 

två plana kortsidor, som var större och tyngre än vanliga klubbor (se figur 9) och kan ha brukats 

för tyngre arbeten eller för att krossa ben. Detta faller delvis in till Janzons idé som presenteras 

i rapporten Stenredskap med skaftränna (1984) och som presenterar hypotesen för 

användningen av skaftrännade redskap – därmed klubbor – använts för malmbrytning, där 

Janzon menar att större klubbor med flata sidor ibland kallade hammare brukats för att krossa 

brutna stenblock för att frigöra malm. 

Genom empirisk observation vid museibesök på VBM med befintlig information från SOFI 

uppmärksammades att alla undersökta klubbor förekom med skaftränna. Många av de mindre 

klubborna har en tendens att vara utformade med skaftrännan ⅓ från nacken och urskilde 

distinkt från yxor. 
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Figur 9 Ett lösfynd av en klubba med skaftränna funnen i Umeå Socken. VBM 13625, 1284g, 165x101x51mm. 

Skala 1:1,3. 

 

 

Figur 10 Tvärmejsel lösfynd från Burträsk sn., VBM 15 323:1 skala 1:1. 
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3. Om inhemsk produktion 

Figur 11a Karta över rumslig förekomst av bergartsyxor i Västerbottens socknar. 

Figur 11b karta över rumslig förekomst av bergartsyxor i Västerbottens socknar i relation till area. Detta 

presenteras i ett försök att normalisera förekomsten av föremål efter socknarnas area snarare än totala fynd. 
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Längs kustlandskapet är det väldigt fyndrikt med bergartsyxor, huvudsakligen kring städerna 

Umeå och Skellefteå. Detta kan förklaras genom att man påträffat många av lösfynden genom 

jordbruk (se bilaga 2) innan moderniseringen då traktorer blev mer vanliga. Förfjällsområdena 

förekommer också väldigt fyndrika, huvudsakligen längs Ångermanälven vilket kan förklaras 

genom de många undersökningar av RAÄ gjorda när delar av älven skulle dämmas upp, varpå 

många fynd påträffades i Vilhelmina socken (Roslund-Forenius 1993). De nedre älvdalarna 

mellan kustlandskapet och förfjällsområdet förekommer relativt fyndfattiga, detta kan bero på 

att det nästan intet förekommande jordbruket (Granström 1942, Lindgren 2016) samt frånvaron 

av älvar att dämma upp. 

Ifall man undersöker fynd i relation till socknarnas area finner man att de mindre och kustnära 

förefaller sig ha en högre fyndtäthet än det av förfjällsområdena. Detta beror på att de kustnära 

socknarna är mindre men också för att många lösfynd återfunnits där. Situationen förändras 

dock för de nedre älvdalarna när socknarna Lycksele och Åsele förblir nästan helt fyndlösa 

enligt ekvationen (jämför figur 11a och 11b). 

Att konstatera är att många yxor är lösfynd (se bilaga 2) och de som dokumenterats med RAÄ 

lokaler i regel funnits som lösfynd nära boplatsområdena snarare än på/vid dem. Att inte fler 

yxor påträffats på senare tid kan förklaras genom det moderniserade jordbruket som inte tillåter 

bönder för en överblick vad som vänds upp bakom traktorn vilket var en stor faktor till de fynd 

som inhämtats längst kustlandskapet. Detsamma kan sägas om när älvar inte längre däms upp 

minskar också antalet undersökningar när inga potentiella lämningar kommer störas av en 

förändrad vattennivå. 

3.1 Yxans råmaterial i relation till rumslig spridning 
 

I kustlandskapet återfinns många skafthålsyxor och flintredskap av Sydskandinavisk typ 

(Knutsson 1986, Baudou 1988). Det kan också identifieras en annan föremålstyp, bergartsyxor, 

vars morfologi och material skiljer sig åt. Föremålen visar en tydlig tendens att vara av skiffer 

och spridningen av skifferyxorna förekommer relativt jämn och var ett vanligt material under 

neolitikum (Baudou 1995). Enbart antalet föremål av okänd bergart kontrar denna dominans, 

dvs. de som benämnts med bergart samt grönsten (se tabell nedan). Förekomsten av 

ryolitartefakter är som mest frekvent i Burträsk sk, men återfinns i en liknande koncentration 

kring Sorsele i förfjällsområdet. 
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Tabell 1 Råmaterial till bergartsyxor i kustnära områden. 

Kustlandskap Bergart Grönsten Kvartsit Skiffer Sandsten Ryolit 

Burträsk 3 3   1   3 

Bygdeå       1     

Nordmaling   3   2     

Nysätra       1     

Skellefteå socken 1     4     

Skellefteå stad 1 1         

Umeå Socken 1 1   7 1 1 

Vännäs 1     3     

 

Kring de nedre älvdalarna i inlandet förekommer fler okända bergarter än kända, det är svårt 

att konstatera någon egentlig uppdelning av råmaterial när så få fynd påträffats (se tabell 2). 

Mot förfjällsområdena blir trenderna återigen tydliga varpå skiffern visar sig vara ett normalt 

råmaterial men också sandsten som är naturligt förekommande i dessa områden. Sandstenen 

verkar ha brukats flitigt i Vilhelmina socken där många redskap påträffats av detta råmaterial 

(se tabell 3) (mer om detta i kapitel 4.3). 

Tabell 2 Råmaterial till bergartsyxor vid nedre dalälvarna. 

Nedre Dalälvarna Bergart Grönsten Kvartsit Skiffer Sandsten Ryolit 

Degerfors 1 1       2 

Fredrika         1   

Jörn 1     2     

Lycksele 1 1         

Malå       1     

Norsjö 2           

Åsele 1           

 

Tabell 3 Råmaterial till bergartsyxor i förfjälls- och fjällområden. 

Förfjällområde Bergart Grönsten Kvartsit Skiffer Sandsten Ryolit 

Dorotea       1 3 1 

Sorsele   1   2   3 

Stensele 1     1   1 

Vilhelmina 8 2 1 5 11   
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3.2 Litiska resurser i Västerbotten län 
 

3.2.1 Råmaterial och geologiska förhållanden i Västerbotten län 

 

Det geologiska förhållandet som återfinns i Västerbotten är i generella drag likartat till större 

delarna av Norrland och Finland, men nämnvärt är Skellefteåfältet där en mångfald av bergarter 

återfinns samt sandstenen som följer den Skandiska bergskedjan (SGU 2017, Fredén 2009). 

Huvudsakligen präglas centrala och norra Skandinavien av mineraler och sedimentära 

bergarter, där en övervägande spridning av kvarts, kvartsit, hälleflinta och skiffer kan märkas 

vanligt förekommande (SGU 2017). 

 

3.2.2 Litiska resurser och typer av exploatering 

 

Det första steget för varje tillverkning är valet av råmaterial, där tillgängligheten och kvalitén 

av det utvalda materialet är vitalt för typen av verktyg som önskas framställa (Holm 1991). 

Antagningsvis inhämtades råmaterialet från närområdet när detta är den lönsammaste formen 

av arbete men som uppsatsen antyder kan råmaterial också inhämtas från långväga transporter 

(Becker 1952, Huurre 1983, Baudou 1995). Att försöka finna resursplatser i ett landskap präglat 

av morän är tämligen omöjligt när materialet förekommer väldigt blandat, men man kan bemöta 

problematiken genom att diskutera olika exploateringsmetoder samt utseendet av kända 

resurslokaler registrerade i FMIS (2017). 

Att förklara situationen och problematiken med att finna sådana resursplatser gör sig bäst 

genom att utforska de inventerade exploateringslokalerna där kvart- och kvartsit inhämtats som 

finns markerade i FMIS. Men att återfinna de faktiska resurslokalerna är tämligen omöjligt. 

Lokalerna är givna termen brott/täkt i FMIS. Med viss reservation kan man ifrågasätta sig hur 

mycket av en täkt eller dagbrott detta är i kontrast till en ytlig nod, ansamling av råmaterial eller 

berg i dagen/berghäll (med ådra av råmaterialet). De lokaler som är markerade i FMIS var funna 

genom inventering, och till synes utspridda närapå slumpmässiga platser men ofta i formationer 

med två eller fler (se bilaga 7). Beskrivningen för lokalerna kan summeras som följande, en 

ansamling av överväxta block med tydlig bearbetning och avslag i närheten oftast överväxta av 

mossa, ibland förekommande i kombination med en ytlig nod av råmaterialet (se bilaga 7 för 

RAÄ nummer och beskrivningar). Utifrån denna beskrivning är det förståeligt varför få lokaler 

funnits när dessa lätt kan förbises som en naturlig företeelse. 
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Ej markerade på FMIS, sydöst om täkterna markerade Skellefteå stad 517:1 & 518:1 i 

Gummark finns av Broadbent (1979) 4 undersökta kvartsbrott – Locus I-IV – som beskriver 

dem som vitala delar i kunskapen om den rumsliga organisationen av mesolitiska boplatser. 

Han beskriver Locus I-II (s.100) som ytliga lokaler där viss inhämtning av kvarts förekommit 

vid den ytliga ådran, dock var dessa störda av sprängning på senare tid. Två platser till 

undersöktes av Broadbent som tolkades ostörda. Locus III beskrivs som en ostörd plats där 

kvartsen tydligt kan följas genom en ytlig ådra där klumpar av kvarts klart brutits ur, möjligtvis 

genom tillmakning då sotig jord fanns längst den sydvästra delen av ådran. Locus IV, 500m 

sydväst om den huvudådern innan den blev ytlig igen vid en sluttning, vilket också tyder på 

tillmakning när detta enbart fanns längs ådran (s.105). Denna lokal visade tecken på kraftig 

erodering vilket antingen kan bero på exploatering eller mer troligt en skada från vegetation 

som sedan återtagit platsen när den inte längre exploaterades (Broadbent 1979). 

Alla dessa lokaler tolkas som exploateringslokaler benämnda brott/täkter, dock finns andra 

alternativa och kanske mer passande termer. En typ av exploateringslokal är av Binford 

(1980;10-12) kallad Location Station, där det senare ordet är subtypen och vad lokalen kallas. 

Denna lokal karakteriseras av tecken på bearbetning eller ansamling av råmaterial, men kan 

också enligt Binford påvisa en frånvaro av eller enformiga fynd när dessa också kan brukats 

som utkiksplatser för jägare. Binford skriver också om Caches som han beskriver som platser 

där man lämnat kvar material och redskap på olika platser såsom säsongsboplatser för senare 

bruk, men också förvaringsplatser för mat på t.ex. klapperstensfält (Binford 1980). 

Tolkat av Lena Holm (1991;56-57) finns tre typer av exploateringslokaler, Quarry (stenbrott), 

Mine (gruvor) och Collection site (insamlings-/exploateringsplats) varpå alla kopplas till en 

viss typ av exploaterings- och inhämtningsmetod av råmaterialet. Stenbrotten är kopplade till 

ytliga ådror av material som kan bli brutna, troligen genom att hacka fram materialet med 

spetsiga redskap eller upphettning av berg i dagen med eld för att spräcka stenen (Broadbent 

1979;100). Förhistoriska gruvor som ännu är frånvarande i Norrland kan exemplifieras genom 

lokaler funna vid Kvarnby i Skåne socken. Dessa påvisar tidiga vertikala gruvschakt från 

neolitikum som följde längst en nod av kalksten, där bröts flintan som sedan separerades från 

det oönskade materialet som omslöt råmaterialet vilket troligen sedan nyttjades för 

igenfyllnaden av schakten (Rudebeck 1987). Sist beskriver Holm insamlingsplatsen, detta berör 

inhämtningen av råmaterial i form av det som förflyttats under glacial tid sedan för att deponeras 

i morän, blockfält, strömmar eller älvar. Här är det löst liggande block som samlas in i kontrast 

till de tidigare definitionerna där materialet brutits lös. Råmaterialet skriver Holm varierar 
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mellan block till småsten, men en gemensam faktor är att de oftast är vattenslipade. 

Insamlingsplatsen menar Holm kan vara den exploateringslokal där större frihet i urvalet av 

råmaterial kan förekomma när detta är lättillgängligt och därmed tillåter insamlaren till större 

utsträckning eftersöka olika kvalitéer (1991). 
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4. Resultat 
 

4.1 Krosskador skiljer mejsel från yxa? 
 

Krosskador kan potentiellt påvisa en skillnad mellan yxor och mejslar när redskapen troligen 

använts olika. Som nämnt i tidigare kapitel 1.2 har mejseln tolkats som handhållen (Malmer 

1975) efter vilket krosskador då torde återfinnas på redskapets nacke som agerat som slagyta. 

Genom att analysera avsaknaden eller förekomsten av krosskador kan då tolkas som ett redskap 

varit skaftat eller ej vilket potentiellt kan påvisa en korrelation som skiljer de två 

redskapstyperna åt. Att beakta är att mindre redskap troligen i samma utsträckning också varit 

skaftade. Ett exempel på en sådan artefakt beskrivs i Jeg ser på oldsager (Rud 1973) där en 

kärnyxa från Maglemosekulturen återfanns skaftad i horn. Redskapet är berett med ett skafthål 

till hornet men utesluter inte ett handhållet bruk (se figur 12). 

 

Figur 12 En av horn skaftad kärnyxa av flinta från Maglemosekulturen, Foto: Nationalmuseet i Danmark. 

Analysen påvisade med beaktande av artefaktens skilda morfologiska utformning en tendens 

för förekomst av krosskador på nacken hos den av undersökningsmaterialet som redan går 

under sakordet mejsel (se diagram 1). Lika tydlig tendens på frånvaro av krosskador kan 

observeras. Detta kan delvis förklaras genom morfologiska skillnader som observerat där vissa 

mejslar tenderar att avsmalna mot nacken vilket resulterar i en avsaknad av slagyta, detta kan 

tolkas vara menat som en skaftad mejsel (se figur 6 & 10). Problematisk är dock det fåtaliga 

mejslar tillgängliga för empirisk undersökning vilket gör resultatet osäkert. 
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Diagram 1 Av 25 undersökta mejslar (exklusive förarbeten) visas en likvärdig tendens till krosskador. 

 

I bjärt kontrast till mejslarna visar de artefakter som av undersökningsmaterialet går under 

sakordet yxa en nästan total avsaknad av krosskador (se diagram nedan). Där krosskador 

observerats på yxor har de sedan tidigare påvisat tendenser till att vara mejslar, detta tolkas då 

som ett belägg att ändra sakordet hos dessa föremål från yxa till mejsel. 

 

Diagram 2 Av 43 undersökta yxor (exklusive förarbeten) påvisas en närapå avsaknad av krosskador. 

 

4.2 Kvantitativa analyser om skillnad mellan yxa och mejsel 
 

Som tidigare nämnt i kapitel 1 och 2 hade Malmer (1962) utvecklat en metod för att särskilja 

flintmejslar från flintyxor genom att korrelera bredden av eggen kontra längden av föremålen. 

Hans arbete har visat sig mycket användbart för mellanneolitiska flintföremål i Syd 

Skandinavien som använts även i senare tid som kan återfinnas i t.ex. Neolitikum: 

typindelningar, tid, rum och social miljö (1989). Men i kontrast till Malmers resultat hos 
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flintredskapen finns det inte två tydliga grupperingar hos bergartsredskapen utan de två 

beblandas till stor del vilket gör resultatet osäkert (se diagram 3). Detta betyder då att metoden 

som använts ej överfördes väl till det undersökta materialet. Dock återfinns en viss gruppering 

av mejslar mellan längden på 45-85mm, detta skulle kunna vara en indikation på en viss 

uppdelning men grupperingen anses vara alldeles för liten att beaktas som betydande. 

Detta är något som konstaterat av Blomqvist (1989) att det inte är meningsfullt att försöka 

behandla bergartsföremål som man gjort med flintan eftersom de har väldigt olik morfologi. 

Därför är kanske en mer meningsfull analys att undersöka mindre stilistiska krav utan lägga 

mer fokus på morfologiska krav, där bergartens begränsade utformning beaktas. Detta betyder 

att eftersom föremålen inte har samma variation eller möjlighet att utformas som flintan att 

analysen utgår och observerar mer rudimentära skillnader, där största bredd kontra redskapens 

längd jämförs är som mest betydande, detta när mejslar tenderar att vara smalare än yxor (se 

diagram 4). 

Diagram 3 Applikationen av Malmers metod at särskilja mejslar från yxor påvisar sig inte ge lika tydliga resultat 

som för användningen av föremål av flinta. 
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Diagram 4 Applikationen av den förenklade analysen där yxors och mejslars största bred kontra föremålets 

längd påvisade lika osäkra resultat som det av Malmers metod.  

 

 

Eftersom lägre morfologiska krav ställts till den sekundära analysen som presenterats i diagram 

4 har fler yxor och mejslar var tillgängliga för denna analys. En viss gruppering av mejslar 

återfinns mellan 150-200mm längd och 30-40mm största bredden vilket i kontrast till samma 

grupp i diagram 3 inte återfinns. Dock påvisar sig denna metod likaså Malmers presentera 

osäkra resultat, ännu mer så när de olika tydliga grupperna fastän de grupperar sig likartat 

mellan diagrammen beblandas på olika sätt. Inga tydliga grupperingar kan därför iakttas. Men 

ifall den data som presenterats i diagram 4 delas upp i histogram, där variablerna längd och 

största bredden visualiseras redskapskategori för sig kan en tydligare gruppering av de två 

föremålstyperna iakttas (se diagram 5-6). Detta blir tydligare eftersom variablerna observeras 

för sig och gör vissa mönster enklare att finna (Shennan 1988). Som tidigare nämnt i kapitel 2 

delar mejslar många drag med yxor med undantaget för att mejslar är smalare, vilket påvisas 

nu skilja dem åt genom att mejslarna är aningen smalare som presenterat i histogrammen (se 

diagram 5). Histogrammen visar en ojämn fördelning men detta förändrar inte resultatet som 

skiljer de två föremålskategorierna åt genom en redan känd generell faktor. Mer om detta i 

kapitel 7. 
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Diagram 5 Fördelningen av föremål i relation till största bredd i diagram 4. Yxor till V., mejslar till H. 

 

Diagram 6 Fördelningen av föremål i relation till längd i diagram 4. Yxor till v., mejslar till h. 
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4.3 Redskap av sandsten 
 

Redskap av sandsten har varit vanliga under neolitikum när dessa funnits på boplatser från både 

gropkeramiska- såväl som trattbägarkulturen, men har också påträffats på en mesolitisk boplats. 

Dessa har många tolkat som antingen slipstenar eller malstenar, eventuellt avfall från 

produktionen av föremålstyperna (Kihlstedt 2010 & 2016, Ahlbeck 2016). Dock har inte någon 

av de föremål som funnits på boplatserna tolkats som yxor. 

Men som tidigare nämnt i kapitlet (3.1) så återfinns ett stort antal yxor av sandsten i Vilhelmina 

socken där den materiella kulturen talar om en flitig exploatering av sandstenen för att tillverka 

yxor (se figur 13-14). Detta står i kontrast till hur man använt materialet till i Södra 

Skandinavien. De sandstensyxor som påträffats har huvudsakligen tolkats som förarbeten men 

en dominant föremålsgrupp är tväryxan (Se bilaga 1). Sandstensyxornars användning som yxor 

är dock tveksamt när sandsten är ett poröst material. 

  

Figur 13 (ovan), Eventuellt förarbete till håleggad sandstensyxa. 

Lösfynd, VILM 2781. Skala 1:1,5, Foto: Vilhelmina museum. 

Figur 14 (Höger), Tväreggad sandstensyxa, lösfynd, VILM 2735. Skala 

1:2 (linjal med 3cm markeringar), Foto: Vilhelmina museum. 
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4.4 Ryolit, ett material för prestigeföremål? 
 

Ryolit är en bergart bildad av vulkaniska utbrottspunkter eller från aska som utsatts för högt 

tryck. Detta material är då till större grad finkornigt med enstaka större korn, och förekommer 

vid jordytan (Willim et al. 2010). 

En föremålsgrupp som särskiljer sig både i form och material är ryolityxorna. Dessa 

förekommer som mest i Sävar och Sorsele socken, dock har ett flertal funnits i grannliggande 

socknar till Sävar där fyndtätheten är som störst. Dessa ligger i närheten av Skellefteåfältet 

vilket sträcker sig längs stora delar av Skellefteälven vilken kan agerat som resursområde där 

ryolit naturligt förekommer (SGU 2017). 

Dessa föremål uppvisar sällan skador med undantag för få skadade eller avbrutna ryolityxor 

varpå sådan observation försvåras. Avsaknaden av slitskador och likartad nötning på eggen kan 

observeras för denna föremålsgrupp i jämförelse med det av andra yxor som inte är helslipade 

(se figurer 15-16). Inga krosskador förekommer på denna föremålstyp dock kan skadade nackar 

uppmärksammas förekomma på föremålen, men dessa förefaller sig dock slipade. Detta kan 

tolkas som ett ofärdigt föremål eller något man försökt retuschera under sin användningstid. 

Alla skador som observerats på egg och/eller nacke tolkas som postdepotionella skador, när 

dessa med få undantag är lösfynd. 

 

 

Figur 15 Jämförelse av skador på egg mellan en ryolityxa (VBM 7972) och tväryxa (VBM 4599). 

 

Mycket tyder på att denna artefakttyp är ett prestigeföremål. Detta genom empiriska 

observationer vid museibesök där de tydligt skiljer sig åt genom att de alla är slipade längst hela 

föremålet inklusive nacken. Ryoliten som är ett säreget material används i en mycket liten 

utsträckning. Samt att ryolityxorna morfologiskt inte följer normen av utformning som hos de 
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andra föremålstyperna av andra material, utan är till sin egen föremålstyp likartade, närapå 

uniforma, i sin utformning och presentation. Mer om detta i kapitel 6.1. 

Artefakttypen kan vara jämförbar med andra forntida prestigeföremål såsom stridsyxan i den 

aspekten att den inte stått i bruk utan använts som gåvoföremål eller som statussymbol (Malmer 

1975, Edenmo 2008). 

 

 

  

Figur 16 Från vänster:  

Tväreggad ryolityxa (VBM 17 949) från Burträsk sn. i skala: 1:1,5  

Tväreggad yxa av bergart (VBM 4599) från Bureå sn. i skala: 1:1,3 

Tväreggad yxa av bergart (VBM 2040) från Burträsk sn. i skala: 1:1,5 

Jämförelse av en ryolityxa med två andra ”vanligare” former av yxor i 

Västerbotten län. Som direkt kan observeras är att ryolityxan verkar 

närapå oanvänd i kontrast till de andra två. 

 Alla yxor på bilden delar likheten att de är tväreggade. 
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5. Utomstående influenser 
 

5.1 Kontakten med Sydskandinavien och flinthandeln från söder 
 

Tydligt kan influenser från Syd Skandinavien iakttas mycket tidigt med spår av en viss 

kunskapsspridning av olika tekniker, ett exempel är slagen kvarts som framträder under 

mesolitikum (Knutsson et al. 2016). En annan betydande indikation som kan influerat den 

lokala tekniken är trindyxan som har påträffats längst Ångermanlands kust men också vid 

Västerbottens län kust (Lindholm & Runesson 1990, Baudou 1995;57).  

Den mest påfallande och troligen största påverkan kommer från det av Stridsyxekulturen som 

bosatte sig längst Västerbottens dåtida kust och fortsatte med en tydlig närvaro från 

mellanneolitikum till slutet av neolitikum (Knutsson 1986, Huggert 1992, Baudou 1988 & 

1995). Mest tydligt för detta ”koloniala experiment” som det ibland kallas (Baudou 1995) är 

från Bjurselet i Byske socken där både keramik av J-typ och tvärpilspetsar funnits, men mest 

känt är flintyxorna som placerats i depåer. Till viss del kan också observeras rituella beteenden 

genom bränna flintyxor (Knutsson 1986, Baudou 1995). Det stora antalet flintyxor och 

flintdepåer leder lätt till tanken om ett importberoende Västerbotten, men ifall spridningsbilden 

iakttas förekommer flintyxorna huvudsakligen längst kustlandskapet med få undantag. Också 

verkar de Sydskandinaviska boplatserna använts under en kort men intensiv tid som tolkad av 

Baudou (1988 & 1995). En till plats kan relateras med Syd Skandinavien, detta är Strandholm 

i Burträsk socken. Här har ett flertal redskapsyxor av bergart återfunnits bland annat 

tillsammans med typiska prestigeföremål från stridsyxekulturen och sydskandinavisk 

senneolitisk kultur (Huggert 1992). 

 

5.2 Suomusjärvikulturen och de nordbottniska redskapen 
 

Något som framträder som en tydlig influens är suomusjärvikulturen under mesolitikum, 

denna kontakt österut går påvisas genom de nordbottniska redskapen när denna kultur troligen 

varit upphovskulturen till redskapet (Huurre 1983) (se figur 8). Dock kan ifrågasätta till 

vilken grad dessa två kulturer kunnat bedriva handel eller hålla kontakt med varandra i ett så 

tidigt stadium. Mest troligt kan man följa Knutssons et al. (2016) hypotes om en mobil 

kunskap snarare än fullskalig handel vilket då kan förklara den likartade formen och tekniken 

använd till stålstenskiffern som bearbetas till de nordbottniska redskapen. 
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6. Föreslagen typologi 

Att typologisera föremål av bergart är en mycket svår uppgift, och som presenterat i tidigare 

kapitel är bergartsyxor och –mejslar väldigt likartade och därmed svårplacerade till de befintliga 

typologierna. Dock är att konstatera att mycket av den befintliga typologin av bergartsföremål 

i Västerbotten huvudsakligen baseras på eggen eftersom detta är den synligaste egenskapen för 

bergartsredskap. Men också som tidigare nämnt i uppsatsen finns material och föremål varpå 

en tydlig typologi kan tillämpas. 

I detta kapitel kommer två grupper föremål presenteras där en föreslagen ny typologisering 

kommer presenteras. Undersökningen av föremålen förhåller sig till en morfologisk indelning 

som baseras på återkommande och karakteristiska utformningar (Adams 2002 & 2008), ibland 

i kombination med kvantitativa mätningsmetoder ifall detta anses meningsfullt. För 

ryolitartefakterna kommer också en stilistisk typologi appliceras, detta betyder då att man inte 

enbart genom generella former indelar ett föremål utan också från mindre karakteristiska drag 

som t.ex. förekomsten av en gjutsöm på en stridsyxa (Adams 2002 & 2008).  

 

6.1 Ryolitartefakter 
 

Ryolitartefakterna som presenteras i denna del av kapitlet är empiriskt dokumenterade och 

indelade av egen observation där 12 stycken identifierats. Säreget är att denna föremålsgrupp 

är att de inte dokumenterats eller undersökts tidigare utan behandlats som om det vore en vanlig 

bergartsyxa, detta kan delvis förklaras när många av föremålen tidigare gått under beteckningen 

grönsten. 

Karakteriserande för ryolityxorna är att de alla är omsorgsfullt slipade längst hela föremålet. 

Undersidan är antingen flat eller av lät konvex form. Ovansidan, dvs. sidan eggen befinner sig, 

är antingen välvd till ett närapå ovalt segment, triangulär eller rektangulär. De är alla tväreggade 

med undantag för de som är håleggade. Ryolityxorna är tydliga och tolkas framstå som en grupp 

av prestigeföremål när dessa till skillnad från andra varit helslipade och till synes oanvända, 

som beskrivet i kapitel 4.4. Denna grupp av föremål vars karakteristiska element inte enbart 

delas in efter material utan också utifrån distinkta utformningar av föremålen vilket skiljer dem 

från majoriteten av föremål. 
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6.1.1 Typologiska definitioner 

 

Studiet av ryolitartefakterna måste först observeras ifall det uppvisar en förekomst eller 

avsaknad av en hålegg, detta bildar då en av de två huvudgrupperna när resterande är 

tväreggade. Gemensamt för alla utom typ 1 är de alla lätt konvexa på undersidan. Alla är yxor 

utom typ 4 (se figur 17). 

Typ 1 Med tvär egg har artefakten fyrkantigt tvärsnitt med tydliga avrundade hörn, föremålet 

är jämnlångt och förblir då i regel större och tyngre än de andra typerna. 

Typ 2 Med tvär egg har artefakten ett trekantigt tvärsnitt varpå hörnen är kraftigt avrundade 

och typen avsmalnar mot nacken. 

Typ 3 Den tvära eggen förefaller avrundad och efterliknar en kiukaisyxa (Huurre 1983) med 

ett oftast linsformigt tvärsnitt. 

Typ 4 Den hålleggade mejseln varierar mellan rektangulärt och linsformigt tvärsnitt men 

tenderar vara det sistnämnda eller har avrundade kanter till en punkt att det närapå blir 

linsformigt, håleggen är mycket djup och tydlig. 

En femte grupp kan placeras för de övriga föremål som antingen är förarbeten eller tillhör 

typologin men inte är igenkännlig tillhörande någon av typerna. 

 

 

Figur 17 Från väster visas ryolitartefakterna i ordningen 1-4 med respektive tvärsnitt under i skala 1:2. 
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6.1.2 Ryolitartefakternas utbredning i Västerbotten 

 

Av det magasinerade undersökningsmaterialet visar sig ryolitartefakterna huvudsakligen 

befinns sig i Sävar men också de kringliggande socknarna Umeå, Degerfors och Burträsk 

socken. Artefakterna återfinns också i förfjällsområdena Sorsele, Stensele och Dorotea socken 

(se tabell nedan). Som vanligast förekommer typ 2 och typ 4. 

 

6.1.3 Ryolitartefakternas kronologi 

 

Vid besök på museerna i Västerbotten län har tolv ryolitartefakter identifierats (se tabell nedan). 

4 redskap har återfunnits på lokaler som undersökts av VBM varav 3 RAÄ-lokaler daterats. 

 

Tabell 4 Lista över identifierade ryolitartefakter i Västerbotten län, samt deras typ och datering. 

Socken VBM Typ Fyndomständighet RAÄ Datering (f.Kr.) 

Burträsk 17949 Typ 4 Lösfynd     

Degerfors 15300:1 Typ 2 (form) & 3 (egg) Fynd på boplats 474 - 

  32085 Typ 3 Lösfynd     

Dorotea 7972 Typ 2 Fynd vid boplats 181:1 5764-5370, 2515 

Sorsele 27175:1 Svag Typ 3 Lösfynd     

  32114 Typ 1 Lösfynd     

Stensele 241 Typ 2 Lösfynd     

Sävar 4345 Typ 3 Lösfynd     

  27081:18 Typ 5 Seminaregrävning 1992 202 1677-1513 

  27081:22 Typ 2 Seminaregrävning 1992 202 1677-1513 

Umeå 74 Typ 4 Lösfynd     

  1039 Typ 4 Lösfynd     

 

I Dorotea socken har en ryolitartefakt av typ 2 funnits i närheten av 4 tolkade jaktstationer 

tillhörande RAÄ 181:1 som undersöktes 1980 av VBM. Tre av dessa platser har daterats till 

5764-5370 f.Kr. (mesolitikum) och en fjärde till 2515 f.Kr. (neolitikum)(Melander och Wallin 

1980). I kombination med fyndmaterialet så pekar mycket mot att dateringarna på denna plats 

är riktig när man återfann många skrapor och spånknivar vid undersökningstillfället som var 

vanliga under mesolitikum, men också finns indikationer till att platsen återigen nyttjats under 

neolitikum när ett antal skifferknivar återfunnits (Melander och Wallin 1980, Forsberg 

1985;64-82, Baudou 1995). 
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Närmare kusten har två ryolitartefakter funnits, en av typ 5 och en typ 2, återfunnits vid en 

boplatsvall (RAÄ 202) under en seminarieutgrävning av Umeå universitet 1992. Den maritimt 

placerade boplatsen har genom en 14C-analys daterats till 1677-1513 f.Kr., en tid när lokalen 

enbart var en halvö när vattennivån runtom var högre än idag vilket enligt Harju och Sandén 

förklarar det stora antalet säl och fiskben (Harju och Sandén 2007). 

Att så få återfunnits på lokaler som gått att datera gör föremålskategorins kronologiska aspekter 

svårtolkade, dock är det nämnvärt att påpeka när typ 2 förekommit på två lokaler från neolitisk 

och epineolitisk tid att denna typ potentiellt förekommit mellan detta tidsspann (2515-1513). 

Också för kronologins skull måste typ 3 nämnas som efterliknad en kiukaisyxa vid eggen, detta 

tolkas som en utomstående influens och bör då infalla emellan den tid kiukais-kulturen fanns i 

Finland, vilket är mellan ca 2400-1600 f.Kr. (Huurre 1983)(se figur 2). Ryolitartefakterna tolkas 

därför som en trolig senneolitisk till tidig epineolitisk företeelse. 

 

6.2 Kilformiga redskap 
 

Tydligt särskilde sig från andra föremål vid observationer under museibesök framträdde 

kilformiga redskap. Dessa är underordnade föremålskategorin yxor. 

Karakteriserande för denna redskapstyp är de avsmalnande eggarna samt expanderande 

mittparti som sedan avsmalnar mot nacken, vars långsidor är plana (se figurer 18a-18b). 

Föremålsgruppen uppvisar en avsaknad av krosskador. Alla föremål i gruppen förhåller sig till 

ett fyrkantigt tvärsnitt. Detta särskiljer sig från mejslar som antingen tenderar vara jämnlånga 

eller avsmalnande mot nacken. Till skillnad från andra redskap som presenterat i kapitel 4.2, 

finns en meningsfull kvantitativ indelning av denna föremålstyp när denna håller sig till en viss 

största bred samt har liknande morfologiska egenskaper vilket gör det meningsfullt att indela 

de kilformiga redskapen efter mått. 

6.2.1 Typologiska definitioner 

 

Typ A Denna typ förekommer med fyrkantigt tvärsnitt och tenderar ha en största bredd av 26-

36 mm. Denna typ förefaller sig ofta förekomma med en lätt vinklad egg men det är inte ett 

genomgående drag. Nacken förekommer oftast skadad/bruten. 

Typ B Denna typ är kilformig och efterliknar tidigare grupp enbart skiljd av dess irreguljära 

form som saknar motstycke till det av den slipade och närapå jämnlånga typ a. 
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Figur 18a kilformiga redskap set från längdaxelns bredsida. Från vänster är de första tre typ A och den fjärde är 

typ B. Från vänster VBM 95.208, VBM 14.085:14, VBM 95.554 och VBM 95.207. 

Alla visualiserade är från Nordmaling utom VBM 14.085:14 som är från Vännäs. Skala: 1:1,5 

 

Figur 18b Samma föremål som figur 18a sett från längdaxelns kortsida. 
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6.2.2 Funktionell användning 

 

De kilformiga redskapen kan till sin funktionella användning jämföras med det av de kilar som 

använts av Tlingit och Tolowa indianstammarna i Nordamerikas västkust. Folkgrupperna 

tillverkade kilar av ben och horn som användes till att klyva träd, tillverka plankor eller kanoter. 

Detta utfördes genom att slå på den ibland skaftade kilen med en hammare (Roll 1974, Backer 

1981;112). Utformningsmässigt följer de likartade beskrivningar och form, således kan dessa 

fastän funna på skiljt olika geografiska platser funktionellt användas likartat. 

 

6.2.2 Kilformiga redskaps utbredning i Västerbotten 

 

Fastän fåtaliga visar det magasinerade materialet en tendens för dessa fynd att återfinns vid 

Nordmaling och Vännäs socken vilka ligger bredvid varandra, med en återfunnen i Burträsk 

socken. Detta utifrån valet av råmaterial är då daterade enligt Baudous (1995) metod till 

neolitikum och återfinns då vid en väldigt kustnära miljö. 

Tabell 5 Lista over identifierade kilformiga redskap i Västerbottens län, samt deras typ och material. 

Socken Inv-nr. Typ Fyndomständighet RAÄ Material 

Burträsk 452 Typ A Lösfynd  Bergart 

Nordmaling 95207 Typ B Lösfynd  Skiffer 

 95208 Typ A Lösfynd  Skiffer 

 95554 Typ A Lösfynd  Röd skiffer 

Vännäs 14085:14 Typ A Besiktning 64:1 Skiffer 
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7. Diskussion 
 

Att inte kunna särskilja en yxa från en mejsel statistiskt är inte alltför ologiskt när dessa två 

bergartsredskap delar många morfologiska likheter, och lätt kan förvirras med varandra under 

ett besök till museers magasin. Att placera och urskilja bergartsyxor från bergartsmejslar har 

som nämnts av Blomqvist-Bägerfeldt (1989) varit en svår uppgift och något jag håller med 

honom om att det är en relativt meningslös aktivitet. Redskapen är väldigt likartade och följer 

även trenden som många yxor gör att vara tväreggade. De skulle utan större problem kunna slås 

ihop till det Blomqvist av rekommenderade, Där den enda nackdelen är att hundratals föremål 

blir alltför generaliserade. Även ifall Blomqvist föreslag anpassas så det använder sig av de 

vanliga sakorden tväreggad, räteggad och håleggad skulle vidare forskning i materialet 

möjligtvis försvåras, även ifall det är så likartat.  

Inte heller var det förvånansvärt att Malmers metod, som presenterats i kapitel 1 och utförts i 

kapitel 4.2, inte applicerades alltför väl till bergartsredskapen. Jag anser problemet med 

experimentet huvudsakligen ligger i att metoden är utvecklad för ett slutet material under en 

känd tid. Detta står i bjärt kontrast till det av de undersökta redskapen i Västerbottens län där 

mycket går som odaterade och till större del odaterbara lösfynd. Men också är ett möjligt 

problem flintans flexibilitet när det kommer till möjliga utformningar, vilket reflekteras i 

stilistiskt distinkta former. Detta för bergarten är något som tidigare nämnt och tydligt framhävs 

i det relativt homogena yxorna och mejslarna som är fysiskt begränsade till utformningen. Detta 

faller in i vad som nämnts ovan med svårigheten att urskilja de två redskapskategorierna åt. 

Dock är det intressant att diagram 3 (Malmers metod) och diagram 4 (egen metod) påvisade 

likartade resultat, och detta kan tolkas som att eggen står i relation till de undersökta föremålens 

största bredd i kontrast till det som påvisats för de flintföremål som undersökts av Malmer 

(1962). Man kan se en viss urskiljning av föremålskategorierna vilket förtydligas i 

histogrammen, men jag anser att föremålen i sig är alltför likartade för att statistiskt sätt kunna 

separeras om inte fler likartade undersökningar utförs på ett större material. En tanke skulle 

kunna vara att mejslarna och yxorna egentligen är samma redskap fast i olika stadier där de 

större och bredare är nyare och de mindre och smalare äldre och mer utnötta så de retuscherats 

till en mindre storlek. Dock anser jag denna tanke vara svag när föremålen bör använts olika 

när funktionerna definieras olika likt en yxa och stämjärn. Jag tror därför att detta i kombination 

med krosskador som diskuteras nedan skulle kunna potentiellt urskilja dessa två 

föremålskategorierna ifrån varandra. 
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Man kan också peka mot att metoderna använda för att analysera yxmaterialet och mejslarna är 

arbiträra och olämpliga, t.ex. Malmers metod som var menad för slutna fynd för en viss 

tidsperiod. Metoden är tagen ur kontext och applicerad på ett undersökningsmaterial som inte 

bara saknar datering men också att råmaterialet markant skiljer sig åt. Resultatet visade en viss 

gruppering men förblev huvudsakligen osäkert. Tekniken i sig är inte fel men däremot fungerar 

den inte lika väl utanför sin givna kontext. Mycket av det statistiska resultatet är osäkert men 

det är något jag förväntade mig redan efter att ha besökt museerna för det är väldigt få föremål 

av bergartsyxor och bergartsmejslar som särskiljer sig från de andra på något meningsfullt 

morfologiskt vis. 

Något som potentiellt kan urskilja bergartsyxor från bergartsmejslar är analysen av krosskador 

som skulle påvisa ifall föremålet varit handhållet eller skaftat, vilket korrelerar med att mejslar 

borde vara smalare för att passa i handen. I den marginella analysen som utfördes erhölls goda 

resultat men utan vidare forskning i andra delar av Norrland betyder detta väldigt lite, speciellt 

när mejslarna gav ett väldigt tvetydigt resultat. Jag tror detta beror på den simpla faktorn som 

observerades vid museibesök vilket är att de mejslar som visade avsaknad av krosskador 

saknade nacke (slagyta). När så få föremål kunnat undersökas är resultat tvivelaktigt ifall det 

kan fungera som urskiljande faktor om inte en likartad undersökning appliceras på ett större 

material. Men också bör man fundera till vilken utsträckning mejslar också kan varit skaftade. 

Ifall man slår ihop resultaten av både den kvantitativa analysen, histogrammen och analysen 

efter krosskador skulle man kunna säga följande; ”En mejsel tenderar inte vara bredare än 

50mm, men en yxa kan vara lika bred som en mejsel men är i regel större”. Dock problematiskt 

är ännu att urskilja de två föremålskategorierna åt när de två är alltför likartade och i analysen 

överlappar kan man därför med stöd från analysen av krosskador tillägga följande uttalande; 

”Varpå de två föremålskategorierna förekommer lika stora eller mindre än 50mm är det 

förekomsten av krosskador som avgör ifall ett föremål är en mejsel”. Dock som tidigare nämnt 

har alldeles för få föremål undersökts för att påvisa någon av dessa kriterier, där det andra är 

som mest problematiskt. Sedan måste man beakta tanken huruvida mejslar varit skaftade eller 

ej, något som denna uppsats inte behandlar. 

För de andra redskapskategorierna som undersökts går det till skillnad från mejslar urskilja dem 

från yxor genom antingen morfologi, råmaterial eller potentiell funktion. För de nordbottniska 

redkapen är stålstensskiffern den dominanta faktorn, och något som gör denna föremålskategori 

unik och identifieringsbar enbart genom råmaterial. För klubbor är den olikartade morfologin 

mycket tydlig men också är den som tolkat och beskrivna användningen av klubbor som av 
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Janzon (1984), Forsberg (1985) och Bergman (1995) inte använt för direkt bearbetning av trä. 

Hackorna skulle formmässigt kunna förefalla som en yxa, men tolkas funktionellt mer som en 

skrapa och kan till viss del urskiljas morfologiskt som beskrivet i kapitel 2.3. 

Den rumsliga analysen som undersökte bergartsyxors förekomst i Västerbottens län snedvriden 

både på grund av föremål tillgängliga men också hur dessa placerar sig, där kunskapsluckor 

tydligt visar sig i fyndtomma socknar (Tärna, Örträsk, Bjurholm och Byske socken). Det 

undersökta yxmaterialet förekommer huvudsakligen längs kusten kring Skellefteå och Umeå 

städer där jordbruket varit mer utvecklat än längre inlands (Granström 1942, Lindgren 2016) 

vilket då kan resulterat i fler lösfynd. Men mycket talar för att Vilhelmina socken har en 

överrepresentation av föremål när ett flertal undersökningar från RAÄ och VBM har utförts i 

kombination med dämningen av delar av Ångermanälven som t.ex. vid Volgsjön (Roslund-

Forenius 1993). I kontrast till kust- och förfjällsområdena är de nedre älvdalarna väldigt 

fyndfattiga. Detta gör fyndspridningen skev och därmed vidare tolkning osäker. 

För fyndspridningen av material förekommer skiffern i regel över hela länet som tidigare 

nämnts har enligt Baudou (1995) tolkats till en grov datering tillhörande neolitikum, och kan 

på grund av sin regelbundna förekomst antas vara säker. 

De rumsliga mönstren som observerats går grovt att datera till neolitikum med skiffern (Baudou 

1995) men övriga råmaterial förblir svårdaterade. Mest nämnvärt är hur varierande sandstenen 

används som inte bara förekommer i förfjällområdet utan också antar formen av yxor till 

skillnad av mer vanliga slip- eller malstenar (Kihlstedt 2010 & 2016, Ahlbeck 2016).  Jag tror 

sandstenen enbart är ett fenomen som tillhör exploatering av lokala råmaterial genom 

insamlingsplatser (Holm 1991), vilket tyder på en aktiv exploatering av den lokala resursen. 

Frågan är bara varför sandstensyxorna inte följer liknande former som andra sandstensföremål? 

Föreslagen typologi 

De kilformiga redskapen har delats in både morfologiskt men också hypotetiskt efter funktion. 

Föremålet eftersom det är litet till sin form kan troligen varit likt de jämförda kilarna på 

Nordamerikas västkust varit skaftade och därmed varit ganska användbara för att med en 

hammare klyva trä. Jag tror dock att föremålet varit medvetet utformat för att vara mindre för 

att passa i handen med ett mindre skaft med slagyta för en hammare (se figur 12). Föremålen 

är huvudsakligen av skiffer vilket då igen enligt Baudou (1995) tillhör neolitikum, något som 

verkar förefalla för de flesta undersökta föremålen i denna uppsats och kan tolkas som ett 

bristfälligt (men enda ifall inte återfunnet på en daterad RAÄ lokal) sätt att tidsplacera föremål 
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i Norrland. Men ifall de faktiskt är tillverkade under neolitikum betyder detta att föremålen 

återfunnits vid vad som då troligen var en kustnära miljö, och något som då skulle passa in med 

vad kilformiga redskap använts till på Nordamerikas västkust; tillverka vattenburna farkoster 

(Roll 1974, Baker 1981;112). 

Dock kan man likaväl argumentera mot dess funktionella värde i och med att de är så små och 

att detta kanske är en slutprodukt av en tidigare större yxa eller mejsel, och att de därför inte är 

bäst lämpade för att t.ex. klyva trä. 

I kontrast till den tidigare nämnda föremålstypen är den lika tydlig som ryolitartefakterna. Dessa 

saknar krosskador, följer likartade former där en typ 3 alltid (med små variationer) alltid ser ut 

som en typ 3, är helslipade samt är gjorda av ryolit ett relativt ovanligt råmaterial. Att denna 

föremålsgrupp är så konsistent i sin utformning är unikt. 

Denna föremålsgrupp kan lätt jämföras med det av ett prestigeföremål, likartat med det av en 

stridsyxa. Influenserna från stridsyxor är enligt mig inte helt omöjligt när ryolitartefakterna 

verkar framträda under senneolitikum eller den tiden som stridsyxekulturen började försvinna 

från Västerbotten (Melander och Wallin 1980, Knutsson 1986, Baudou 1988 & 1995 Huggert 

1992, Harju och Sandén 2007). Man skulle kunna argumentera för det som tidigare nämnts i 

kapitel 5 att det förekommit ett utbyte av kunskap när de sydskandinaviska kulturerna 

förändrades och drog sig tillbaka. Och med denna kunskap har den inhemska populationen i 

Västerbottens län försökt efterlikna en typ prestigeföremål som man annars tidigare kunde 

handla med eller åtnjuta. Detta är ifall ryolitartefakterna till en viss grad tillverkats och existerat 

samtidigt eller mot slutet med de neolitiska sydskandinaviska kulturerna. När dateringarna 

varierar kan man inte med säkerhet anta att ryolitartefakterna antingen existerat före eller efter 

stridsyxekulturen var aktiva vid kustlandskapet. Föremålen kan likagärna varit samtida vilket 

då kan tolkas som ett yttryck från den inhemska befolkningen att producera egna 

prestigeföremål efter att introduceras till en sådan föremålstyp utifrån. 

Jag tror att eftersom de dateringsbara föremålen kommer under senneolitikum till epineolitikum 

(se figur 2) att ryolitartefakterna antingen var en egen betingelse som försökte imitera 

stridsyxorna eller ett försök att replikera stridsyxor med lokala råvaror när de sydskandinaviska 

kulturerna (SYK & SNK) aktiviteter och bosättningar verkade försvinna mot slutet av 

neolitikum av oklara anledningar (Baudou 1988, 1995). 

Råmaterialet ryolit återfinns i Skellefteåfältet i Västerbottens län som sträcker sig längst 

Skellefteälven, och kan troligen ageras som en vidsträckt insamlingsplats för klumpar av 
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råmaterialet (Holm 1991). Detta utesluter dock inte att man kan inhämtat det från långväga 

transporter.  

Att ryolitartefakterna kan placeras till en typ enbart genom att titta på föremålet och veta att det 

är konsistent samt att de daterats gör detta till ett av de enligt mig viktigaste slutsatserna, att 

ryolitartefakterna var sannorlikt ett prestigeföremål i Västerbotten län under senneolitikum till 

epineolitikum. 
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8. Slutsatser 
 

All rådata som insamlats finns som bilaga i slutet av uppsatsen. I detta kapitel kommer redovisas 

en sammanfattning och tolkning av resultatet från tabeller, diagram, kartor och utvalda data 

tidigare presenterats i uppsatsen. 

1. Kan bergartsyxor särskiljas från andra bergartsredskap i Västerbottens län på ett 

meningsfullt sätt? Finns det karakteristiska drag gällande morfologi eller spår från 

funktionalitet hos redskapskategorierna som skiljer dem åt? 

Föremålskategorierna nordbottniska redskap, klubbor och hackor går särskiljas med relativ 

säkerhet från bergartsyxor både morfologiskt och funktionellt. För de nordbottniska redskapen 

förefaller den största skillnaden vara råmaterialet, stålstensskiffern, men dess funktion tolkas 

vara annorlunda. Klubbor särskiljer sig både genom funktion och form medan hackor verkar 

särskiljas till sin utformning vilket till viss del efterliknar nordbottniska redskap till formen. 

Desamma går inte sägas för bergartsmejslar. Fastän kriterier utifrån resultaten går formuleras 

går detta ej i nuläget att styrkas när bergartsmejslar förefaller alltför likartade statistiskt, 

morfologiskt och funktionellt för att på ett meningsfullt sätt separeras från bergartsyxor. En 

framtida urskiljning av föremålskategorierna är dock inte omöjlig som sett i resultaten ifall ett 

större antal föremål undersökts på samma sätt. 

2. Hur ser utbredningsbilden för bergartsyxor ut i Västerbotten län? Vad kan sägas om 

skillnader av material i olika delar av länet? 

Utbredningen av bergartsyxor i Västerbottens län förekommer huvudsakligen längst kusten där 

jordbruket varit mer prominent men också kring städerna Umeå och Skellefteå där den urbana 

utvecklingen tolkas resulterat i fler fynd. Mest fyndrikt är Vilhelmina socken kring 

vattendragen som undersökts av RAÄ och VBM. Men ifall undersökt fynd per XX-meter finner 

man också att de kustnära socknarna är mest fyndrika men också att nedre älvdalarna 

förekommer nästan helt fyndlöst. 

Gemensamt är att skiffer används länet över vilket enligt Baudou (1995) är ett neolitiskt 

fenomen. Sedan förekommer en skillnad där en större mängd redskap av sandsten förekommer 

i förfjällsområdet vilket indikerar en exploatering av lokala resurser. Förekomsten av ryolit kan 

tillskrivas ett kustnära fenomen men tolkas också en trolig exploatering av lokala resurser. Det 

är ingen skillnad i materiell kultur utan enbart bruket av lokala råmaterial. 
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3. Framträder i undersökningsmaterialet av yxor olika dominanta föremålstyper eller 

föremålstyper som tidigare inte undersökts i Västerbotten län? 

Genomsyrande för yxor i Västerbottens län är att majoriteten identifierats som tväreggade där 

enbart typordet yxa, förarbete och håleggad utgör nämnvärda varianter (se bilaga 1). Detta 

tolkas utifrån de morfologiskt likartade föremålen som en gemensam materiell kultur med ett 

likartat uttryckande av föremålsformer. Att yxorna är tväreggade kan även tolkas som en 

optimal utformning till bergarten som råmaterial begränsade utformningsmöjlighet. En möjlig 

fortsättning skulle vara att genom t.ex. NIR undersöka yxorna för att titta på likheter i råmaterial 

som då kan indikera på potentiella regionala eller över länet använda källor för råmaterial. 

Dock framträdande är två föremålstyper, kilformiga redskap samt ryolitartefakter. De 

kilformiga redskapen uppmärksammas och tolkas för dess morfologiska utforming och 

funktionella värde. Redskapen har troligen varit skaftade och de håller sig till en största bredd 

av 26-36mm vilket visar en relativt konsistent utformning (se figur 18-19). Dessa har indelats i 

Typ A och den till den aningen irreguljära formen Typ B där eggen och bredden är gemensamt. 

Mest tydligt är ryolitartefakterna som följer en konsistent form och är alla utom typ 4 

tväreggade, vilket infaller väl till det presenterade resultatet ovan. Det förekommer fyra 

stilistiska grupper som alla är helslipade och visar avsaknad av bruk. Dessa tolkas som 

potentiella prestigeföremål.  
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9. Sammanfattning 
 

Kapitel 1 

I detta kapitel presenteras frågeställning, materialet och de metoder som skall användas för att 

behandla detta. De frågor som kommer behandlas och det teoretiska perspektivet. Samt den 

tidigare forskningen som rör ämnet och den kunskapslucka som problematiserar 

undersökningen. 

Kapitel 2 

I kapitel 2 beskrivs ett flertal redskap som kan förväxlas med bergartsyxor. Detta står till grund 

för att jämföra olika redskapstyper och urskilja dem från bergartsyxor. 

Kapitel 3 

Detta kapitel presenterar bergartsyxors relation till rumsliga mönster utifrån material och 

förekomst. Andra delen beskriver olika kända resurslokaler samt inhämtningsmetoder för 

råmaterial.  

Kapitel 4 

Här presenteras de olika analyser som försöker urskilja bergartsyxor från –mejslar, samt visar 

föremålens olika variabler när det kommer till utformning. Också presenteras utifrån kapitel 3 

sandstenen och ryoliten som råmaterial till olika föremål och hur dessa kan tolkas i relation till 

andra lokaler och användning. 

Kapitel 5 

Här presenteras kortfattat utomstående influenser där materiell kultur tydligt förekommit i 

Västerbotten och Norrland, vilket således kan tolkas som möjliga influenser till den lokala 

materiella kulturen. 

Kapitel 6 

I kapitel 6 presenteras de redskap som empiriskt observerats vid museibesök som urskiljer sig 

från den annars relativt homogena utformningen av bergartsyxor. Detta berör ämnet på en punkt 

där dominanta föremålstyper eftersöktes varefter dessa framträdde. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Lista över yxmaterialet som undersökts uppdelat efter museum för bättre visualisering. Under rubriken Empirisk Inmätning finns 

inmätningar i kursiv form, dessa kommer från SOFI när föremålen inte funnits tillgängliga vid museibesök. Detta markeras också genom de 

fetmarkerade inventeringsnumren. Skaorden och material är hämtat från SOFI. 

Socken VBM Inv-nr. Sakord Material Empirisk Inm. Bredaste punkt Vikt (g) 

Bureå 4599 Tväryxa Bergart 129x57x20 50 273 

Burträsk 448 Fragment Bergart 123x18x28 - 120 

 2040 Tväryxa Bergart 207x49/57x27 63 880 

 2042 Tväryxa Bergart 74x198x?  577 

 15382 Räteggad Ryolit 110x53x14 50 163 

 15700:28 Håleggad Grönsten 85x30x24 47 169 

 15778 Tväryxa Ryolit 95x40x18 41 126 

 16756 Tväryxa Grönsten 175x56x27 52 409 

 17949 Tväryxa Ryolit 148x31x30 42 338 

 92424:21 Förarbete Skiffer 165x71x40 71 954 

Bygdeå 31679 Räteggad Skiffer 95x50x17 48 155 

Degerfors 3333 Tväryxa Bergart 138x50x11 54 217 

 15300:1 Tväryxa Ryolit 125x50x28 47 282 

 21512 Tväryxa Grönsten 89x50x20 50 166 

 32085 Yxämne Ryolit 185x58x25 57 537 

Dorotea 7972 Kiukais Ryolit 107x61x17 49 142 

  19261:24 Yxa Sandsten 125x51x13 45 148 

  19261:25 Tväryxa Sandsten 116x40x20 40 155 

  19261:28 Yxa Sandsten 136x45x28 43 324 

  19261:159 Yxa Skiffer 15x30x? - 2 
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Fredrika 79 Åskvigg (?) Sandsten 185x45x34 50 489 

Lycksele 232 Tväryxa Sedimentbergart 49x185x?    

  19279 Förarbete Grönsten 65x179x?  309 

Lövånger 992 Norrbottnisk yxa Grönsten 65x230x?    

 993 Tväryxa Grönsten 32x56x?    

Malå 15278:1 Förarbete Skiffer 57x117x? - 308 

Nordmaling 2571 Tväryxa Grönsten 159x37x28 62 523 

 3868:1 Fragment Grönsten 30x46x? - 20 

 32092 Yxa Grönsten 131x48x13 50 147 

 95207 Yxa Skiffer 90x43x33 43 198 

 95554 Tväryxa Skiffer 98x31x30 32 159 

Nysätra 20991 Fragment Skiffer 86x55x15 59 179 

Skellefteå socken 459 Håleggad Skiffer 185x35x22 46 375 

  460 Håleggad Skiffer 170x38x30 45 472 

Sorsele 14780 Tväryxa Skiffer 44x90x?  187 

  15379:68 Yxa Skiffer 93x42x12 43 86 

  27175:1 Tväryxa Ryolit 130x50x16 47 183 

  27175:2 Tväryxa Ryolit 130x50x8 47 196 

  32114 Tväryxa Ryolit 150x58x31 60 605 

  95571:1 Tväryxa Grönsten    

Stensele 241 Tväryxa Ryolit 139x43x25 44 273 

  19361:1 Fragment Skiffer 45x52x? - 33 

  92027:2 Tväryxa Bergart 99x42x19 40 120 

Sävar 4345 - Ryolit 99x46x24 40 166 

Umeå Socken 74 Håleggad Ryolit 131x144x21 44 271,5 

  3362 Tväryxa Sandsten 157x50x34 51 431 

  8275 Tväryxa Skiffer 92x51x24 50 194 

  10016 Tväryxa Skiffer 165x74x30 73 478 

  15213 Tväryxa Bergart 94x44x23 40 131 



3 
 

  21141 Tväryxa Skiffer 118x47x24 42 272 

  21419 Tväryxa Skiffer 205x38x33 41 507 

  21493 Tväryxa Skiffer 140x50x29 47 230 

  31360:14 Fragment Skiffer - - 7 

  95206 Håleggad Skiffer 135x63x20 54 340 

  95743 Håleggad Grönsten 116x37x13 38 124 

Vilhelmina 2515 Förarbete Sandsten 165x0x45 - 261 

  6727:1 Förarbete Sandsten 185x78x42 65 1299 

  6727:2 Förarbete Sandsten 174x51x15 61 305 

  13729:40 Fragment Bergart 50x25x9 - 15 

  13732:20 Räteggad Sandsten 150x52x28 60 509 

  13732:21 Tväryxa Sandsten 106x33x18 40 120 

  14073:175 Tväryxa Skiffer 117x44x16 43 162 

  14106:1 Tväryxa Skiffer 135x62x23 61 327 

  14490:1 Förarbete Skiffer 291x95x32 83 1431 

  14719 Håleggad Grönsten 105x35x47 47 239 

  15350:148 Förarbete Bergart 176x82x34 67 724 

  15350:207 Yxa Skiffer 124x38x13 35 89 

  27043:6 Förarbete Kvartsit 113x47x32 45 208 

  27150 Förarbete Bergart 136x52x28 44 341 

  92378:5C Förarbete Sandsten 140x52x24 50 224 

Vännäs 14085:5 Tunnackig Skiffer 120x0x25 65 262 

  14085:14 Tjocknackig Bergart 128x36x27 36 219 

  14918 Förarbete Skiffer 203x46x14 44 287 

  16638 Räteggad Skiffer 190x50x10 55 426 

Åsele 4516:1 Rektangulär Bergart 116x45x24 45 168 
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Socken VILM Inv-nr. Sakord Material Empirisk Inm. Bredaste punk Vikt (g) 

Vilhelmina 2535 Förarbete Grönsten 60x140x?  570 

  2735 Tväreggad Sandsten ?x111x?   

  2736 Yxa Bergart ?x82x?  57,9 

  2737 Yxa Sandsten ?x74x?  44,3 

  2744 Håleggad Skiffer ?x144x?  87,1 

  2781 Håleggad Sandsten ?x247x?   

  2791 Tväryxa Bergart 41x138x?   

  2857 Yxa Bergart ?x147x?   

  2858 Yxa Sandsten ?x158x?   

  2872 Tväryxa Sandsten ?x140x?  75,9 

  2873 Tväryxa Bergart ?x133x?  190,8 

  2875 Håleggad Bergart ?x142x?   
 

Socken SM Inv-nr. Sakord Material Empirisk Inm. Bredaste punk Vikt (g) 

Burträsk 6704 Räteggad Grönsten 163x44x29   

Jörn 1928 Yxa Skiffer      

  1929 Yxa Skiffer     

  9278:33 Fragment Bergart 70x48x10    

  11716:5 Yxa Porfyr 172x77x22    

Norsjö 9596:10 Kärnyxa Bergart 66x45x32  118 

  20279 Tväryxa Bergart 108x65x34  283 

Skellefteå socken 7159 Räteggad Skiffer 195x70x38   

  25859 Yxa Bergart 113x75x21   

  25789 Yxa Skiffer 300x64x28   

Skellefteå stad 17896 Yxa Porfyr 124x70x38   

  26792:80 Yxa Grönsten 139x65x30   
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Bilaga 2. Lista över fyndomständigheter (sammanställt från alla museum) och rumslig placering av undersökningsmaterialet. Notera at lösfynd 

ibland markerats med ett RAÄ-nummer, detta är dock för dem påträffats i närheten av platsen. LF står för Lösfynd och AU står för Arkeologisk 

Undersökning. 

Socken Inv-nr. Fyndomständighet Övrig information Fastighet Ort RAÄ 

Bureå 4599 LF     Gamla Fahlmark   

Burträsk 448 LF     Norra Renbergsvattnet   

  2040 LF   Åbyn, Burträsk   

  2042 LF     Åbyn   

  6704 LF Vägarbete 1949, intill byn  Mjödvattnet   

  15382 LF vid boplats Plöjning av åker 1920-talet Rönnliden 1:4   30:1 

  15700:28 LF Dödsbo Andersvattnet 5:2    

  15778 LF     Bygdsiljum 37   

  16756 LF Fynd i troligt sekundärt läge, 135 möh. Backviken 1:6    

  17949 LF vid boplats Undersökning 1967, Huggert 1992. Strandholmen 1:4   30:1 

  92424:21 LF vid boplats Se VBM 758/89, DNR 330/68 & DNR 697/93   31:1 

Bygdeå 31679 LF   Liden 1 Överklinten   

Degerfors 3333 LF Gamla byn 1938, 1m under marken  Tegsnäset   

  15300:1 LF vid boplats Ytplock vid boplats Hjuken 5:24   474 

  21512 LF Vattenbrynet vid sjöbottenviken Sjöbotten 2:1    

  32085 LF   Gransjö 1:3     

Dorotea 7972 LF       (184:1) 

  19261:24 LF Rapport om RAÄ 84 med RAÄ 182 & 183     (184:1) 

  19261:25 LF Rapport om RAÄ 84 med RAÄ 182 & 184   (184:1) 

  19261:28 LF Rapport om RAÄ 84 med RAÄ 182 & 185 Arksjö 1:20   (184:1) 

  19261:159 LF Rapport om RAÄ 84 med RAÄ 182 & 186     (184:1) 

Fredrika 79 LF Funnen i träd där blixten slog ned       

Jörn 1928 LF   Renfors   

  1929 LF     Renfors   
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  9278:33 AU av VBM 1971, 45cm under marken i kokgrop Åkulla 1:4  37 

Lycksele 232 LF     Vormsele   

  19279 LF     Lyckseleträsket   

Lövånger 992 LF S.k. åsksten eller Tor-vigg   Vebomark   

  993 LF Funnen av 1944 på gård  Vebomark   

Malå 15278:1 LF vid boplats     (Stora Malåträsk) 98:1 

  11716:5 LF Strandfynd vid holme nära hembyggdsgård  (Malåträsk)   

Nordmaling 2571 LF     Grösmyr   

  3868:1 LF   Mjösjö by   

  32092 LF vid boplats Inventering av mesolitisk boplats   Småbränna ? 

  95207 LF   Brattfors   

  95554 LF     Brattfors   

Norsjö 9596:10 LF vid boplats Funnen på strand av 01-Ersaseket Skifte Videmarken 3:1   99 

  20279 LF Vid strandkant (Malån) 01-Ersaselet Mensträsk   

Nysätra 20991 LF Funnen på åker 1907  Mårtensmark   

Skellefteå 

socken 459 LF     Skråmträsk   

  460 LF   Skråmträsk   

  7159 LF Odling vid Djupgrovan Lundåkern Gummark   

  25859 Inventering Ytfynd vid inventering Skråmträsk  434 

  25789 LF vid boplats Fanns vid harvning Eriksdal 1:10   197 

Skellefteå stad 17896 LF Odlad del av skifte, 1968 Djupgroven 5:18   (605) 

  26792:80 AU Se rapport i Nordarkeologi 1962-72 Heden 16:1 III Klutmark ? 

Sorsele 14780 LF vid boplats Funnen vid sommarstuga  Laisälven 197:1 

  15379:68 LF Se rapport Lundberg-Spång A. 1994. Sandsjön 1:17   277 

  27175:1 LF Delad yxa, andra del nedan Allmänningsskogen 1:1    

  27175:2 LF Delad yxa, andra del ovan Allmänningsskogen 1:2     

  32114 LF Funnen vid Vindelälven  Gargnäs   

  95571:1 LF Funnen vid Vindelälven   Gargnäs   

Stensele 241 LF         
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  19361:1 LF vid boplats Inventering vid boplats 1982 Luspberget 1:2   465 

  92027:2 Inventering 1984 Bastuträsk (10:5)     

Sävar 4345           

Umeå Socken 74 LF         

  3362 LF Plöjning av åker   Obbola   

  8275 LF  Brännland 8:2    

  10016 LF Funnen vid åkerkant vid dike 1970 Kriksjö 13:1     

  15213 LF vid boplats Besiktning av RAÄ 122  Tavelsjö 122 

  21141 LF     Hösjö   

  21419 LF      

  21493 LF     Rödåsel   

  31360:14 LF Funnen 1941 av vandrare  Brännland 113? 

  95206 LF Funnen vid dikesgrävning 1953, 0,25-0,3 meter djup   Västanbäck   

  95743 LF    Kåddis   

Vilhelmina 2515 LF vid boplats Insamlat av arkeolog 1930-40-tal Sjulsmark 1:3   188 

  2535 LF vid boplats Insamlat av arkeolog  Kultsjön 113 

  2735 LF     Nyluspen (Vojmsjön?)   

  2736 LF      

  2737 LF         

  2744 LF   Vojmsjön   

  2781 LF   Maksjön, Holmselehamn     

  2791 LF   Stängsjön   

  2857 LF         

  2858 LF      

  2872 LF     Kultsjöområdet   

  2873 LF   Kultsjöområdet   

  2875 LF     Kultsjöområdet   

  6727:1 LF vid boplats vid en udde nära "boplats 9" från inventering 1969 Karlsbacka 1:3  263 

  6727:2           

  13729:40 Undersökning av VBM 1983 Nyluspen 1:10 Vojmsjön 553 
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  13732:20 Undersökning av VBM 1980 Brännåker 1:10   190 

  13732:21 Undersökning av VBM 1980 Brännåker 1:10  190 

  14073:175 Undersökning av VBM 1980 Stalon 1:1   636 

  14106:1 Inventering Inventering av Vilhelmina 1975-78 Råsele 1:49  156 

  14490:1 LF vid boplats Inventering av Vilhelmina 1975-78 Sandvik 1:5 Vojmsjön 940 

  14719 LF vid boplats Inventering av Vilhelmina 1975-78 Tresund samfällighet Vojmsjön 791 

  15350:148 Undersökning av VBM 1983 Hansbo 1:3 Vojmsjön 977 

  15350:207 Undersökning av VBM 1983 Hansbo 1:3 Vojmsjön 977 

  27043:6 LF vid boplats Undersökning Norra Stensele 1:8   428 

  27150 LF vid boplats  Nordansjö 1:18  240 

  92378:5C LF vid boplats Undersökning av VBM 1975 Nordanås 1:3   233 

Vännäs 14085:5 Besiktning   Berg 1:33   64:1 

  14085:14 Besiktning   Berg 1:33   64:1 

  14918 LF  (Brån)    

  16638 LF   Fjällforsselet 1:3     

Åsele 4516:1 LF         
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Bilaga 3. Lista over yxor där den föreslagna typologin samt benämningsändringar visas. 

Tvärsnitt och förekomsten av krosskador presenteras också. 

Socken Inv-nr. Föreslagen Typologi Tvärsnitt (form) Krosskador 

Bureå 4599   Rektangulär Nej 

Burträsk 448   Fragment Nej 

  2040  Rektangulär Nej 

  2042     Nej 

  6704     Nej 

  15382   Rektangulär Nej 

  15700:28   Rund, flat botten Nej 

  15778   Rektangulär Nej 

  16756 Typ 4 Linsformig, irreguljär Nej 

  17949   Fyrkantig/linsformig Ja 

  92424:21  Formlös Nej 

Bygdeå 31679   Rektangulär Potentiellt 

Degerfors 3333   Rektangulär, irreguljär Nej 

  15300:1 Typ 2 (form) & 3 (egg) Triangulär Nej 

  21512   Rektangulär Nej 

  32085 Typ 3 Linsformig Nej 

Dorotea 7972 Typ 2 Lätt triangulär (Linsformig) Nej 

  19261:24   Rektangulär Nej 

  19261:25   Linsformad, flat undersida Nej 

  19261:28  Rektangulär   

  19261:159   Fragment Nej 

Fredrika 79   Linsformig Nej 

Jörn 1928       

  1929       

  9278:33       

Lycksele 232       

  19279       

Lövånger 992       

  993       

Malå 15278:1  Förarbete, formlös   

  11716:5     Nej 

Nordmaling 2571   Rektangulär Nej 

  3868:1   Fragment från egg   

  32092  Linsformad Nej 

  95207 Kilformig Fyrkantig Nej 

  95554 Kilformig Fyrkantig  Trasig nacke 

Norsjö 9596:10       

  20279    Nej 

Nysätra 20991 Avbruten Rektangulär   

Skellefteå socken 459  Linsformad, irreguljär Skadad nacke 

  460  Irreguljär form, linsformig Nej 
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  7159       

  25859       

  25789       

Skellefteå stad 17896       

  26792:80       

Sorsele 14780       

  15379:68   Rektangulär Nej 

  27175:1 Svag typ 3 Linsformad Nej 

  27175:2  Linsformad Nej 

  32114 Typ 1 Rektangulär Skadad nacke 

  95571:1       

Stensele 241 Typ 2 Triangulär Nej 

  19361:1   Fragment från egg   

  92027:2   Linsformad Nej 

Sävar 4345 Typ 3 Cirkelformig Nej 

Umeå Socken 74 Typ 4 Irreguljärt rektangulär Nej 

  3362   Rektangulär Nej 

  8275  Rektangulär, linsformad under Skadad nacke 

  10016   Linsformad Nej 

  15213  Rektangulär Nej 

  21141  Linsformad, plana sidor Nej 

  21419  Trekantig, irreguljär - 

  21493  Rektangulär, irreguljär Skadad nacke 

  31360:14   Fragment från egg - 

  95206 MEJSEL? Rektangulär Potentiellt 

  95743 MEJSEL? Rektangulär Ja 

Vilhelmina 2515  Formlös   

  2535       

  2735       

  2736       

  2737       

  2744       

  2781       

  2791       

  2857       

  2858       

  2872       

  2873       

  2875       

  6727:1 Jätteyxa Linsformad   

  6727:2  Rektangulär   

  13729:40   Fragment från egg   

  13732:20  Rektangulär Nej 

  13732:21  Linsformad, irreguljär   

  14073:175  Rektangulär Skadad nacke 

  14106:1  Rektangulär Nej 
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  14490:1 Jätteyxa Rektangulär, irreguljär Nej 

  14719  Rektangulär, rund botten   

  15350:148  Linsformad   

  15350:207  Rektangulär   

  27043:6  Rektangulär, irreguljär   

  27150  Rektangulär   

  92378:5C  Linsformad, platt botten   

Vännäs 14085:5   Rektangulär   

  14085:14 Kilformig Fyrkantig, kilformad Nej 

  14918  Linsformad, rektangulär   

  16638  Linsformad Nej 

Åsele 4516:1  Rektangulär Nej 

 



1 
 

Bilaga 4. Lista över mejslar i Västerbotten län, sakord och material som taget ur SOFI. Förekomsten eller avsaknaden av krosskador visas. 

Socken Inv.-NR Sakord - Mejsel Material Empirisk Inm. Bredaste punkt Vikt (g) Krosskador 

Burträsk 452 Räteggad Bergart 190x35x26 36 402 Ja 

  455 Räteggad Skiffer 168x27/26x20/20 31 262 Nej 

  458 Håleggad Bergart 248x35x24 42 611 Potentiellt 

  461 Håleggad Skiffer 157x37x15 40 268,5 Nej 

  3928         

  3930 Håleggad Bergart 96x55x15 57 210 Ja 

  3931 Förarbete? Skiffer 138x44x10 45 198   

  15303:4            

  15323:1 Tväreggad Stålstenskiffer (Ryolit?) 89x26x13 30 77 Nej 

  15349:1 Tväreggad Skiffer 89x55x20 47 158 Nej 

  27153:2 Håleggad/tväreggad Bergart 110x40x10 29 106,5 -  

Bygdeå 20858            

Degerfors 3 Håleggad/Tväreggad Skiffer 100x45x16 48 149,5 Nej 

  14730:2 Tväreggad Bergart 76x30x15 30 67 Ja 

Dorotea 17944:21 Fragment? Grönsten 44x25x8 23 20 Nej 

  19261:14 Fragment? Bergart 45x20x8 25 17 Nej 

Lycksele 35628:4 Håleggad Skiffer 137x51x7 48 135,5 Nej 

Nordmaling 95208 Skiffermejsel Röd skiffer 99x18x18 26 96 Ja 

Norsjö 32335:5 Fragmenterad Grönsten 106x38x17 40 133 Nej 

Stensele 4            

  20427         

  27168 Håleggad, avbruten sandsten 171x47x30 57 547 Skadad nacke 

Sävar 27081:18 Avbruten Grönsten 60x38x20 37 99,5 Skadad nacke 

  27081:22 Fragmenterad Ryolit 107x40x30 - 154,5 -  

  27081:23            

Tärna 7697 Hål-/Tväreggad? Sandsten 86x35x24 28 85,5 Skadad nacke 
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Umeå 1039 Håleggad, avbruten Ryolit 104x37x20 39 207,5 Nej 

  1040            

  4931 Mejsel Sandsten 173x36x27 35 400,5 Ja 

  14779 Hålmejsel Skiffer 186x30x24 30 285,5 Nej 

  90433          

  95227            

  27083:51   Skiffer 50x33x5 30 27 Ja 

Vilhelmina 14677 Håleggad Grönsten 158x35x20 34 232 Ja 

  13912:376          

  21597:16 Håleggad Skiffer 109x23x17 35 154,5 Skadad nacke 

  27010:7 Håleggad Tuffit 77x40x15 41 105,5 Nej 

  35556:17            

Vännäs 4963   Skiffer 217x41/35x25/25 34 6139 Nej 

  14085:6   Skiffer 79x25x14 28 53,5 Ja 

  14085:15  Skiffer 60x25x16 35 52 Potentiellt 

  20751   Skiffer 155x35x15 33 168 Ja 

 



1 
 

Bilaga 5. Lista över fyndomständigheter (sammanställt från alla museer) och rumslig placering 

av undersökningsmaterialet. Notera at lösfynd ibland markerats med ett RAÄ-nummer, detta är 

dock för dem påträffats i närheten av platsen. LF står för Lösfynd och AU står för Arkeologisk 

Undersökning. 

Socken Inv.-NR RAÄ Fyndomständighet Fastighet 

Burträsk 452  LF   

  455   LF   

  458  LF av privatperson   

  461   LF   

  3928     

  3930   LF vid nyodling   

  3931  LF vid nyodling   

  15303:4 43     

  15323:1 45 Lösfynd Bygdsiljum 2:30 111 

  15349:1 58 LF vid boplats Bursiljum 1:14, 1:20, 2:18 

  27153:2  Besiktning 1969 Bergsviken 1:6, 1:8 

Bygdeå 20858       

Degerfors 3   LF   

  14730:2       

Dorotea 17944:21 184 Inventering VBM 1980 Arksjön 1:4 

  19261:14 143 Undersökning Arksjön 1:20 

Lycksele 35628:4 541 Inventering RAÄ 1976   

Nordmaling 95208       

Norsjö 32335:5   Utredning 2006 vid 108:1 & 491-2 Norsjö 56:22, 6:36 

Stensele 4       

  20427     

  27168   Hittad av privatperson Bastuträsk 30:1 

Sävar 27081:18 202 Seminariegrävning UMU 1992 Tväråmark 1:4 

  27081:22 202 Seminariegrävning UMU 1992 Tväråmark 1:4 

  27081:23 202 Seminariegrävning UMU 1992 Tväråmark 1:4 

Tärna 7697   LF vid röjningsarbete   

Umeå 1039       

  1040       

  4931     

  14779 234 Upphittat av privatperson Sörfors 10:2 

  90433     

  95227       

  27083:51 226:1 Seminarieutgrävning UMU 1986 Norrfors 3:5, 6:22 

Vilhelmina 14677 950     

  13912:376 188    

  21597:16 396 Undersökning Södra volgsjön 1:1 (399) 

  27010:7 332 Undersökning   

  35556:17 402     

Vännäs 4963   LF   
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  14085:6 64:2 Besiktning   

  14085:15 64:1 Besiktning   

  20751   LF   

 

Bilaga 6. Lista över mejslar som ingår i den föreslagna typologin för kilformiga redskap samt 

ryolitartefakter. I listan ingår även observationer för andra potentiella typer. 

Socken Inv.-NR Föreslagen Typologi 

Burträsk 452 Kilformig 

  455 Dubbeleggad tunnbladig mejsel 

  458 Håleggad stormejsel 

  461 Håleggad flatmejsel? 

  3928   

  3930 Flatmejsel 

  3931  
  15303:4   

  15323:1  
  15349:1 Flatmejsel 

  27153:2  

Bygdeå 20858   

Degerfors 3  
  14730:2 Miniatyrmejsel? 

Dorotea 17944:21 Miniatyrmejsel? 

  19261:14 Miniatyrmejsel? 

Lycksele 35628:4 Flatmejsel 

Nordmaling 95208 Kilformig 

Norsjö 32335:5  

Stensele 4   

  20427   

  27168  

Sävar 27081:18 Typ 5 

  27081:22 Typ 2 eller 3 

  27081:23   

Tärna 7697 Håleggad miniatyrmejsel 

Umeå 1039 Typ 4 

  1040   

  4931   

  14779   

  90433   

  95227   

  27083:51 Miniatyrmejsel? 

Vilhelmina 14677  
  13912:376   

  21597:16   

  27010:7 Håleggad miniatyrmejsel 
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  35556:17   

Vännäs 4963 Dubbeleggad tväryxa-hålmejsel 

  14085:6 Miniatyrmejsel? 

  14085:15 Miniatyrmejsel? 

  20751  
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Bilaga 7 Karta över brott/täkter som markerade i FMIS i Västerbotten län (lokaler saknas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


