
1 
b* = Nacktvärsnittets bredd. nh* = Nacktvärsnittets höjd. a* = Avståndet mellan vinkelspetsen (60º) och yxans sida. 
* När en siffra följs av en asterisk betyder det att måttet ej är fullständigt på grund av skador på aktuellt objekt.  
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Abstract 

This bachelor thesis is based on a material of 45 battle axes from The Swedish History 

Museum, both miniature axes and regular boat axes from the middle Neolithic era. The 

geographical demarcation is the province of Västergötland in Sweden.  

The aim of the study is to analyze the axes, mainly morphologically and size-wise, to 

try to understand and define miniature axes in comparison to the regular boat axes. 

Another intention is to try to reveal if there are any differences between the miniatures 

and the regular axes regarding importance and function of the axes. The result is 

presented by dint of several tables of measures and attributes of all the axes as well 

as numerous scatter plots and pie charts showing physical attributes and signs of use 

of the axes in question. The results show for instance that miniature axes more often 

than not are sloppily made and more well-worn compared to the regular boat axes. 

According to the study this might have to do with the probability of the miniature axes 

being made for children.  

  



3 

 

  



4 

Innehållsförteckning 

Förord.........................................................................................................6 

1. Inledning…………………………………………………........................... 8 

1.1 Syfte och frågeställningar…………………………….………………........ 8 

2. Tidigare forskning…………………..…………………………….…….... 10 

2.1 Allmänt om stridsyxekulturen …………………………………………...… 10 

2.2 Allmänt om skafthålsyxor……………………………………..………........ 11 

2.3 Forskning av Kim von Hackwitz …………………......…...…………....… 13 

2.4 Forskning av Mats P. Malmer….....………………………..…………...… 14 

3. Teori och metod......……………………………………….……………... 15 

4. Materialredovisning och resultat…………………...………………... 21 

4.1 Material…………………………….…….………………………………...... 21 

4.2 Båtyxornas rumsliga spridning............................................................... 22 

4.3 Båtyxornas typfördelning........................................................................25 

4.4 Båtyxornas storleksförhållanden............................................................ 28             

4.5 Båtyxornas skador och slitage............................................................... 32 

5. Diskussion och tolkning……………………………….……………...... 35 

6. Slutsatser………………….................................................................... 39 

7. Sammanfattning….……………………….……………………....……… 41 

8. Källförteckning…………………………….……………………....……… 43 

Bilagor……………….....…………………………………………..…………… 44 



5 

 

 

  



6 

Förord 

Till att börja med vill jag tacka min handledare Dr Peter Holmblad för vägledning och 

goda råd under mitt uppsatsarbete, men också Dr Martin Rundkvist som har varit en 

stor inspirationskälla och förebild under såväl studietid som fritid under mina år som 

universitetsstudent. Jag vill också ägna ett speciellt tack till alla mina studiekamrater 

genom åren och inte minst Andreas Widerberg som stöttat och varit behjälplig under 

uppsatsperioden. Även min syster Sanna Säfström och mina föräldrar Roland Terbrant 

och Åsa Säfström fötjänar ett stort tack för deras stöd och allmänna existens. 

Sist men inte minst vill jag tacka Elin Fornander och Statens Historiska Museum som 

tillhandahållit mig med det undersökningsmaterial som legat till grund för denna 

kandidatuppsats. 

 

  



7 

 

  



8 

1. Inledning 

Det har skrivits en hel del om den svensk-norska stridsyxekulturen och om de 

båtformade stridsyxorna i Skandinavien under den mellersta delen av neolitikum. För 

mig som arkeologistudent har det varit svårt att undgå detta ämne, men det var först 

när jag läste en artikel i Fornvännen (Hackwitz 2012) som jag fick upp ögonen för en 

mer specifik typ av yxa, nämligen miniatyrbåtyxan. 

Så vitt jag kan bedöma finns det inte mycket dokumenterad forskning kring det 

specifika ämnet miniatyrbåtyxor, däremot nämns det så klart i samband med den 

allmänna forskningen kring stridsyxekulturen och båtyxor generellt, men den enda 

forskning jag kan finna som riktar in sig specifikt på miniatyrbåtyxor och där de 

undersökts separat är just den utförd av Kim von Hackwitz. Hennes forskning innefattar 

en litterär sammanställning med viss analys av material, en 15 sidor lång artikel i 

Fornvännen som publicerades 2012, alltså just den artikel som väckte mitt intresse för 

ämnet. Det känns helt klart som att detta ämne förtjänar mer tid i rampljuset och att det 

är ett ämne som definitivt har en god möjlighet till att expandera, framför allt utanför 

Hackwitz undersökningsområde Svealand. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens ämne är båtformade stridsyxor i Västergötland och inte minst 

miniatyrbåtyxorna i jämförelse med de normalstora yxorna (figur 1). Syftet är således 

att med hjälp av magasinerat material från Statens Historiska Museum (SHM) kunna 

göra analyser och dra slutsatser av båtyxornas användning och status som föremål i 

dåtidens samhälle. Att primärt dra paralleller mellan de vanliga båtyxorna och 

miniatyrerna utifrån morfologi och fysiska attribut för att kunna komma fram till vad som 

definierar en miniatyrbåtyxa och för att kunna urskilja miniatyrbåtyxornas betydelse 

och funktion i Västergötland under mellanneolitikum. Tanken är att ta hjälp av tidigare 

forskning som genomförts i viss utsträckning om båtyxor i allmänhet och om neolitikum 

i synnerhet och genom den kunna få en grund att stå på för att själv kunna analysera 

en ouppklarad detalj i detta större sammanhang, nämligen just miniatyrbåtyxan. I och 

med att viss forskning har gjorts av miniatyrbåtyxor funna i Svealand och framförallt 

runt sjöarna Mälaren och Hjälmaren föll det sig naturligt att istället ta sig an material 
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från en annan del av Sverige. På grund av min egen geografiska härkomst och en god 

tillgång till relevanta artefakter på Statens Historiska Museum föll mitt val på 

Västergötland. 

Studiens frågeställningar: 

1). Hur kan man utifrån undersökningsmaterialet definiera en miniatyrbåtyxa när 

man jämför med en vanlig båtyxa under mellanneolitikum i Västergötland? 

2). Vilka karakteristika gällande fyndkontext, spridningsbild och morfologi kan 

man finna hos miniatyrbåtyxorna kontra de vanliga båtyxorna i 

undersökningsområdet? 

3). Vad kan undersökningsmaterialet avslöja om miniatyrbåtyxornas betydelse 

och funktion i Västergötland under mellanneolitikum i jämförelse med de 

normalstora båtyxorna?  

 

 

Figur 1: Ett praktexempel på två yxor av liknande typ och proportioner men med en betydande skillnad i storlek. 
Inventarienummer på yxorna (från vänster) SHM9139:13 och SHM7541:2. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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2. Tidigare forskning 

Tittar man på den svensk-norska stridsyxekulturen generellt och på allmän forskning 

kring båtyxor under mellanneolitikum kan man tydligt se att en hel del forskning har 

gjorts. Vad gäller det mer specifika förhållandet mellan en vanlig båtyxa och en miniatyr 

är det dock mer sparsamt. De två forskare jag främst kommer att betona i detta avsnitt 

är Mats P. Malmer och Kim von Hackwitz, de som faktiskt berört miniatyrbåtyxan en 

hel del under årens lopp och de forskare vars resultat tilltalat mig mest och som känts 

mest relevant för mitt arbete. Först och främst kommer det dock redogöras kort för 

stridsyxekulturen och skafthålsyxor i allmänhet.  

2.1 Allmänt om stridsyxekulturen 

Stridsyxekulturen i södra Skandinavien, och inte minst i Sverige och Västergötland, 

utspelar sig under den period av yngre stenåldern (3950 f.Kr. – 1700 f.Kr.) vi kallar för 

mellanneolitikum (2800 f.Kr. – 2300 f.Kr.) (Welinder 2009). Genom C14-dateringar har 

man ännu ej kunnat påvisa att det funnits någon överlappning mellan den tidigare 

trattbägarkulturen och stridsyxekulturen, de har således högst troligt inte samexisterat 

utan man tror snarare att det har skett en omvandling från en kultur till en annan under 

en ganska kort tidsperiod och under starka influenser av liknande kulturer på 

kontinenten (Burenhult 1999). Ett exempel på inflytande från kontinenten är 

förändringen av tekniken vid keramiktillverkningen. I och med stridsyxekulturens 

intågande börjar man nämligen använda krossade skärvor från tidigare keramik som 

magring när man tillverkar de runda kärlen med ganska tunna väggar; en teknik och 

en utformning som påminner mycket om den så kallade snörkeramiska traditionens på 

den europeiska kontinenten. En tradition som alltså stridsyxekulturen högst troligt var 

en del av (Burenhult 1999).  

Annat som arkeologiska undersökningar har bekräftat är att korn är det vanligaste 

sädesslaget under perioden och att får, svin och nötkreatur hölls som tamboskap. 

Detta samtidigt som man jagade kronhjort och rådjur i markerna, och inte minst 

vildsvin, vilket visar sig genom gravfynden som avslöjar att man gärna använde sig av 

vildsvinens betar som smycken (Burenhult 1999). De mest tongivande artefakterna 

under stridsyxekulturens skede är dock de som också givit kulturen dess namn, 
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nämligen just stridsyxorna – de båtformade stridsyxorna. Dessa båtformade yxor, som 

faller under kategorin skafthålsyxor, tror man är de främsta statussymbolerna för 

dåtidens män med tanke på att de räknas till det fyndmaterial som framträder starkast 

i mansgravarna i Skandinavien under mellanneolitikum (Burenhult 1999). 

2.2 Allmänt om skafthålsyxor 

Här följer en redogörelse för själva båtyxan och var den hamnar i skafthålsyxans 

kronologi (figur 2), de olika begreppen inom yxornas värld och inte minst båtyxans 

morfologi (figur 3) 

kommer även det 

att beröras. Ungefär 

vid övergången från 

mesolitikum till 

neolitikum (3950 

f.Kr.) framträder 

den mångkantiga 

stridsyxan som den 

mest tongivande 

skafthålsyxan i 

södra Skandinavien (Burenhult 1999). Troligtvis har inspirationen av designen till 

denna yxa hittats hos de europeiska metallyxorna nere på kontinenten, dess typiska 

drag är likväl en tydlig nackknopp och även långa fåror som korsar skaftholken på både 

över- och undersida.  

Nästa skafthålsyxa i ordningen kom att bli den dubbeleggade yxan som man tror 

figurerade i samband med trattbägarkulturens förekommande under åren 3200 f.Kr. – 

2800 f.Kr. (Burenhult 1999). Som man hör på namnet är alltså denna yxa dubbeleggad 

och har således ingen nackknopp, av de typiska skafthålsyxorna vi nu går igenom är 

den dubbeleggade stridsyxan den enda med två eggar.  

I samband med den så kallade stridsyxekulturens inträde i Skandinavien blir också en 

ny typ av yxa aktuell nämligen den båtformade stridsyxan, yxan som är aktuell för 

denna uppsats. Som nämnts tidigare anses den båtformade stridsyxan vara det 

främsta prestigeföremålet för männen i norra Europa under åren 2800 f.kr – 2300 f.Kr. 

Figur 2: Bild som visar de olika typerna av skafthålsyxor i kronologisk ordning 
(Hafdell, Johannesen och Rambrant 1985) 
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(Malmer 2002). Man tror alltså att denna stridsyxa (namnet till trots) aldrig, eller sällan, 

använts i strid utan likt de tidigare nämnda, mångkantiga och dubbeleggade, yxorna 

endast varit ett statusföremål. Beläggen för detta är förhållandevis övertygande, inte 

minst på grund av att det fanns mycket mer effektiva vapen att använda sig av, så som 

pilbågar eller de något mer primitiva men dock väldigt effektiva klubborna. Till och med 

en sten hade i många fall varit mer pålitlig i strid än en skafthålsyxa, detta med 

anledning av just skafthålet som gör att yxan med lätthet kan gå av på mitten vid någon 

typ av ihopstötning (Malmer 2002).  

Den båtformade stridsyxan (också kallad båtyxa) fick sitt namn av den enkla 

anledningen att det ser ut som just en båt, eller närmare bestämt en kajak, i alla fall 

när man håller den upp och ned (Welinder 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Båtyxans viktigaste morfologiska drag. Yxan på bilden ingår i undersökningsmaterialet och har 
inventarienummer SHM22773. Foto och redigering: Simon Terbrant Säfström 

 

En förenkling av både tillverkning och design kan förnimmas vid övergången till nästa 

typ av yxa, den typen kallas för enkel skafthålsyxa, ett namn som alltså speglar dess 

anspråkslösa yttre. Tillverkningen av dessa spartanska yxor fortskrider långt in i 

Nackparti (Nackhalva) Eggparti (Egghalva) 
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Av: Simon Terbrant Säfström 2016-05-04 
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bronsåldern, men även om de fortfarande var de vanligaste fick de då konkurrens av 

både den så kallade nackböjda yxan och den rombiska yxan (Burenhult 1999). 

2.3 Forskning av Kim von Hackwitz 

Hackwitz har skrivit en hel del om både miniatyrbåtyxor och om stridsyxor mer i 

allmänhet, men det som framförallt tas fäste på här i arbetet är Hackwitz artikel om 

små båtyxor och äkta miniatyrer (Hackwitz 2012). Här diskuterar Hackwitz framförallt 

miniatyrbåtyxornas form och funktion under mellanneolitikum i Svealand och 

huvudsakligen lutar hon sig mot mått och analyser av 33 miniatyrbåtyxor 

härstammande från just Svealand som funnits tillgängliga på Statens Historiska 

Museum (SHM) och Museum Gustavianum (UMF).  

Hackwitz verkar vara fast besluten om att miniatyrbåtyxorna bör klassas som en egen 

typ, vilket hon inte bara grundar på storleken utan även på dess enklare utformning 

och de spår efter användning som påträffas, då framförallt i form av märken på 

nackpartiet (Hackwitz 2012, 11). Märkena på nacken kan ha flertalet förklaringar enligt 

Hackwitz och den förklaring som hon själv anser mest trolig är att de uppstod när 

miniatyrbåtyxorna användes för att fragmentera människoben, detta i samband med 

någon typ av kremeringstradition (Hackwitz 2012, 8-9). Övriga teorier om 

miniatyrbåtyxornas användning är att de använts vid malmkrossning eller malning, 

men också att de använts vid musikaliska sammanhang genom att slås mot någon typ 

av klangsten. Detta för att helt enkelt frambringa rytmiska ljud likt en trumma, troligtvis 

i samband med specifika högtider (Hackwitz 2012, 8). 

Artikeln från 2012 är dock inte den enda där Hackwitz skrivit om båtyxorna i 

Skandinavien utan 2004 skrev hon tillsammans med Jonathan Lindström en artikel i 

Aktuell Arkeologi (Hackwitz & Lindström 2004). Artikeln riktar huvudsakligen in sig på 

att prova ut metoder och idéer för hur man ska kunna analysera och kategorisera 

båtyxor som för tillfället faller under kategorin lösfynd (Hackwitz & Lindström 2004). 

Materialet de arbetat med är 97 båtyxor av varierande storlek varav samtliga hade en 

känd fyndkontext och fanns tillgängliga på Statens Historiska Museum (SHM). 

Författarparet är dock inte sena med att nämna att resultatet av studien är ytterst 

preliminärt med tanke på att materialet är ganska litet för en sådan undersökning 

(Hackwitz & Lindström 2004). 
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2.4 Forskning av Mats P. Malmer 

Malmer är nog den forskare som skrivit absolut mest om stridsyxekulturen i Sverige, 

hans avhandling (Malmer 1962) är ett bra exempel på det. Denna avhandling låg till 

grund för en kanske något mer åskådlig bok som kortare redogör för  stridsyxekulturen 

i Sverige och Norge (Malmer 1975). Dessa två böcker ger en allomfattande bild av hur 

den sydskandinaviska stridsyxekulturen såg ut under mellanneolitikum, och inte minst 

ger de läsaren en god inblick i, och förståelse för, källmaterialet från tiden. Förutom 

mycket ingående beskrivningar av både stridsyxekulturen i stort och om dess 

artefakter så redovisar Malmer även flertalet diagram och tabeller över de olika 

båtformade stridsyxetypernas fördelning i den svenska geografin, både som fullkomlig 

förteckning men också efter vilka som är gravfynd (Malmer 1962). Angående 

miniatyrbåtyxor skriver Malmer exempelvis i Jungneolitische Studien att de måste vara 

kortare än 15 cm för att de ska kunna definieras som just miniatyrer (Malmer 1962, 

607), något som Malmer kommit fram till efter analyseringar och sammanställningar 

av stora mängder båtformade stridsyxor.  

Ett återkommande element både i Malmers litteratur och i mitt arbete är hans 

typologiseringsmetod av de båtformade stridsyxorna från mellanneolitikum (Malmer 

1962, 1975, 2002), den kommer det redogöras närmare för under teori- och 

metoddelen här i arbetet. 
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3. Teori och Metod 

Inom ämnesvalet båtyxor i Västergötland har jag valt att rikta in mig på att försöka 

framhäva skillnaderna mellan vad både jag och andra anser vara miniatyrbåtyxor och 

de yxor som har kommit att kallas för ”vanliga” båtyxor eller alternativt ”normalstora” 

båtyxor. Är det något jag har märkt under arbetets gång är det att just gränsen mellan 

miniatyrbåtyxor och vanliga båtyxor kanske inte är så enkel att urskilja som man först 

vill tro. Här i arbetet kommer jag således lägga fram konkreta fakta på storlek, 

utformning och morfologiska drag hos samtliga båtyxor från Västergötland som var 

tillgängliga för analys på Statens Historiska Museum under senvintern 2016.  

Det är alltså med hjälp av analysen av de 45 båtyxor från SHM som arbetet är 

uppbyggt, en analys som genomfördes i form av ett tredagars forskarbesök vid SHM 

på Östermalm i Stockholm. Förutom viss skadedokumentation och dokumentering av 

slitage och spår från användning riktade jag huvudsakligen in mig på att urskilja 

morfologiska drag hos de olika yxorna. Flertalet tabeller gjordes med mått till stor del 

baserade på Malmers typologiseringsmetod (se nedan), mått av yxornas längd, bredd, 

höjd (både exklusive och inklusive skaftholk), eggparti, nackparti, skafthålets diameter 

(både över och undersida) och även nacktvärsnittets  bredd (b) och höjd (h) samt 

avståndet mellan yxans sida och en vinkel på 60º (a) (figur 4). Samtliga mått togs med 

hjälp av skjutmått, måttband och vinkelverktyg. Alla yxor fotograferades ovan- och 

underifrån samt från sidan, vid särskilda utmärkande drag gjordes ytterligare 

fotografering. Även de olika morfologiska dragen i form av exempelvis nackknopp, 

skaftholk och skuldror hos de olika båtyxorna antecknades och sammanställdes. 

Förutom att redovisa de olika yxorna genom tabeller och foton har jag också valt att 

illustrera deras morfologiska drag genom diverse punkt- och cirkeldiagram. Här visar 

jag Västergötlands båtyxors storleksvariation genom diagram med mått på deras längd 

och bredd, nackparti och eggparti samt diameter på övre och undre skafthål. En 

procentuell distribution av de typindelade yxorna (enligt Malmers 

typologiseringsmetod) gjordes och kan beskådas under arbetets resultatdel.  

Något som är återkommande i arbetet är att jag ständigt väljer att visa upp samtliga 

yxor och deras resultat för varje enskilt moment (i den mån det är möjligt) även om de 

inte alltid bidrar med någon information (exempelvis på grund av att en del av yxan 
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saknas). Anledningen till detta är att jag anser att uppsatsens röda tråd är just de 45 

yxor som analyserats och jag vill att man ska kunna följa varje enskild yxa genom 

samtliga stadier i arbetets process, detta för att kunna ge läsaren både en överskådlig 

blick av det fullständiga undersökningsmaterialet men också för mer närgående 

inblickar. För att också kunna ge läsaren en överskådlig blick över de 45 aktuella 

yxornas geografiska lägen (fyndplatser) har jag valt att använda mig av mjukvaran 

ArcGIS. Två koropletkartor har framställts baserade på socknarna i landskapet 

Västergötland varav den ena visar samtliga båtyxor i undersökningsmaterialet och 

deras fördelning bland de olika socknarna, och den andra markerar också ut var i 

landskapet miniatyrbåtyxorna är funna. 

Under arbetets planeringsstadie fanns det tankar om att genomföra en petrografisk 

analys, men jag valde tillslut att avstå från detta. Det visade sig nämligen att en 

bedömning av råmaterialet och betydelsen av dess tekniska egenskaper var både 

svårgenomförlig och något omotiverad. Tanken på att en petrografisk analys märkbart 

skulle påverka slutresultatet av uppsatsen kändes vid närmare eftertanke långsökt, 

mestadels med tanke på att valet av stenmaterial känns sekundärt hos ett föremål som 

troligtvis inte använts för praktiska ändamål. Således fanns möjligheten att istället 

lägga fokus på det som kändes mer relevant.  

Att analysera skillnaderna och likheterna mellan miniatyrbåtyxor och de vanliga 

båtyxorna gällande fyndkontext var också det något jag i begynnelsestadiet hade 

planer för. Det visade sig dock att av de 45 yxor tillgängliga på SHM var hela 41 stycken 

lösfynd och proveniensen för resterande fyra var endast sparsamt bokförd. Detta ledde 

följaktligen till att fullt fokus kunde läggas på att analysera yxornas fysiska attribut och 

inte minst att typindela yxorna efter Malmers typologiseringsmetod, en 

typologiseringsmetod som nu kommer att redovisas.  

Malmer har valt att dela in de båtformade stridsyxorna från mellanneolitikum i 10 olika 

grupper (figur 5), grupperna har delvis givits beteckningar i form av bokstäver och i 

vissa fall bokstäver i kombination med siffor, men de har också namngivits efter diverse 

fyndorter som är specifikt relevanta för respektive typ (Malmer 1975). Härnäst följer en 

beskrivning av samtliga grupper, grupper som alltså har legat till grund för 

typologiseringen av yxorna i arbetet.   
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Figur 4: Olika typer av nacktvärsnitt med utmarkerade komponenter relevanta för respektive formel, översatt från 
tyska till svenska: Runt Tvärsnitt, Rundovalt Tvärsnitt och Spetsovalt Tvärsnitt (Malmer 1962, 601). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Båtformade stridsyxor typ A-E (Malmer 1975, 175-176). 
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A. Gillhög 

Båtyxor av typ A är ganska stilrena i sin utformning och saknar attribut så som 

skuldror, skaftholk och nackknopp. Vad gäller nacktvärsnittet så bör det vara 

runt till rundovalt enligt formeln 𝑏 <
4ℎ

3
 (alltså att bredden på båtyxans 

nacktvärsnitt inte får vara större än resultatet av fyra gånger höjden delat på tre) 

(Malmer 1975, 94). 

 

B. Barrsjö 

Båtyxor av typ B är beklädda med skuldror och ska antingen ha skaftholk eller 

nackknopp eller i vissa fall en kombination av bägge. Vad gäller nacktvärsnittet 

så bör det vara runt utformat enligt formeln 𝑏 <
4ℎ

3
 (alltså att bredden på 

båtyxans nacktvärsnitt inte får vara större än resultatet av fyra gånger höjden 

delat på tre) (Malmer 1975, 94). 

 

C:1a. Sösdala 1a 

Båtyxor av typ C:1a är stridsyxor som har skuldror men som saknar nackknopp, 

smalsidorna är markerade och med tanke på skuldrorna alltså inte helsvängda. 

Vad gäller nacktvärsnittet så är det något rektangulärt till formen, detta på grund 

av de kraftigt markerade smalsidorna (Malmer 1975, 94). 

 

C:1b. Sösdala 1b 

Båtyxorna av typ C:1b är snarlika de av typ C:1a, Sösdala 1b är nämligen också 

en stridsyxetyp med både skuldror och välmarkerade smalsidor, skillnaden är 

dock att typ C:1b har nackknopp, det har inte C:1a. Vad gäller nacktvärsnittet 

så är det något rektangulärt till formen, detta på grund av de kraftigt markerade 

smalsidorna (Malmer 1975, 95). 

 

C:2. Sösdala 2 

Båtyxorna av typ C:2 är något mer svårdefinierade då kraven för att uppfylla 

kriterierna för typen kan variera något. De olika alternativen lyder: 

 

 Båtyxor beklädda med helsvängda smalsidor, dock utan ås på 

både över och undersida. Nacktvärsnittet bör stämma överens 
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med formeln 𝑏 >
3ℎ

2
 (alltså att bredden på båtyxans 

nacktvärsnitt måste vara större än resultatet av tre gånger 

höjden delat på två). Smalsidorna ska vara markerade men 

ska inte vara konkava i tvärriktningen (Malmer 1975, 95). 

 Båtyxor beklädda med helsvängda smalsidor, dock utan ås på 

både över och undersida. Nacktvärsnittet bör stämma överens 

med formeln 𝑏 >
3ℎ

2
 (alltså att bredden på båtyxans 

nacktvärsnitt måste vara större än resultatet av tre gånger 

höjden delat på två) och även formeln 𝑎 >
𝑏

5
 (alltså att 

avståndet från spetsen på 60º-vinkeln till sidan på aktuell yxa 

måste vara större än en femtedel av bredden på 

nacktvärsnittet). 

 Båtyxor som uppfyller kraven från bägge tidigare punkter. 

D:1a. Hurva 1a 

Båtyxorna av typ D:1a är beklädda med skuldror istället för helsvängda 

smalsidor och med ett nacktvärsnitt i rundoval form som uppfyller formlerna 𝑏 >

4ℎ

3
 (alltså att bredden på båtyxans nacktvärsnitt måste vara större än resultatet 

av fyra gånger höjden delat på tre) och 𝑎 >
𝑏

5
 (alltså att avståndet från spetsen 

på 60º-vinkeln till sidan på aktuell yxa måste vara större än en femtedel av 

bredden på nacktvärsnittet) (Malmer 1975, 95).  

D:1b. Hurva 1b 

Båtyxorna av typ D:1b är beklädda med skuldror istället för helsvängda 

smalsidor och med ett nacktvärsnitt i spetsoval form som uppfyller formeln 𝑎 <

𝑏

5
 (alltså att avståndet från spetsen på 60º-vinkeln till sidan på aktuell yxa inte 

får vara större än en femtedel av bredden på nacktvärsnittet) (Malmer 1975, 

95). 
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D:2. Hurva 2 

Båtyxorna av typ D:2 har helsvängda smalsidor och ett spetsovalt nacktvärsnitt 

som uppfyller formeln 𝑎 <
𝑏

5
 (alltså att avståndet från spetsen på 60º-vinkeln till 

sidan på aktuell yxa inte får vara större än en femtedel av bredden på 

nacktvärsnittet) (Malmer 1975, 95). 

E:1. Vellinge 1 

Båtyxorna av typ E:1 har helsvängda smalsidor som är konkava i tvärriktningen. 

E:2. Vellinge 2 

Båtyxorna av typ E:2 har helsvängda smalsidor som olikt typ E:1 inte är konkava 

i tvärriktningen. De har antingen ås på över- och/eller undersidan eller ett 

nacktvärsnitt enligt formeln 𝑏 <
3ℎ

2
 (alltså att bredden på båtyxans nacktvärsnitt 

inte får vara större än resultatet av tre gånger höjden delat på två) (Malmer 

1975, 95). 
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4. Materialredovisning och resultat 

4.1 Material 

Materialet som arbetet är grundat på består av stenyxor från SHM (Statens Historiska 

Museum), närmare bestämt deras båtformade stridsyxor från Västergötland. Antalet 

yxor som redovisas i arbetet är 45 stycken, dessa valdes ut efter att ett fåtal som 

ansågs för fragmentariska för analys sållats bort. Materialet som behandlats redovisas 

ingående i slutet av arbetet som bilaga 2. Där framförs yxorna i bokstavsordning efter 

respektive yxas tillhörande socken följt av tillhörande inventarienummer. Det är också 

så att socknen (och i vissa fall en något mer preciserad fyndplats) är den mest specifika 

geografiska placering som ges respektive yxa, anledningen till det är att i stort sett alla 

analyserade båtyxor är lösfynd med oklara fynduppgifter, detta gäller om inget annat 

anges.  

På några av fotografierna på de båtformade stridsyxorna (se bilaga 2) kan vissa skador 

urskiljas. Varken i detta avsnitt eller under bilaga 2 kommer jag gå in närmare på deras 

yttre skavanker, skador och slitage på yxorna kommer istället att redovisas mer i detalj 

i tabell 4. Fotografierna på yxorna är redigerade i bildbehandlingsprogram för att få så 

skarpa och estetiskt tilltalande bilder som möjligt, det kan dock vara så att yxans 

färgnyans inte fullt ut speglar verkligheten på samtliga bilder. Övrigt man bör vara lite 

kritisk till angående materialet är att det finns ett par yxor som kan vara 

felkategoriserade i SHM:s databas (där samtliga analyserade yxor stod som båtyxor), 

de jag närmast tänker på är SHM9478:25 från Östra Tunhem socken och 

SHM7578:760 från Sparlösa socken (se bilaga 2), vilka eventuellt kan tillhöra den mer 

sentida stridsyxetypen nackböjd stridsyxa. 

Här under avsnittet materialredovisning och resultat hänvisas det en hel del till 

Malmers olika typindelningar (se kapitel 3) av den svensk-norska stridsyxekulturens 

yxor, men det bör förtydligas att det är författaren till denna uppsats som gjort samtliga  

typologiseringar av de aktuella yxorna med hjälp av just Malmers typindelningsmetod.  

Anledningen till att inte samtliga yxor vid genomgången av de enskilda fynden (se 

bilaga 2) har med en formel för nacktvärsnittet är att den formeln endast används för 

att styrka bevisen till att en yxa tillhör en specifik typ. Alla typer kräver inte en formel 
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för nacktvärsnittet och alla yxor har inte heller kunnat typologiseras, således har en 

redovisning av en ouppfylld formel känts överflödig.  

4.2 Båtyxornas rumsliga spridning 

Figur 6, som gestaltas i form av en koropletkarta, visar socknarna i Västergötland och 

hur de 45 båtyxor som studien behandlar är fördelade bland dessa socknar. 

Vitmarkerade socknar innefattar ingen av båtyxorna tillhörande 

undersökningsmaterialet från SHM, de gulmarkerade innefattar en vardera och de 

brandgula två. Den socken som är rödmarkerad är Tidaholm socken vilket är den enda 

socken där tre av studiens aktuella yxor hör hemma (se bilaga 2). 

Figur 7 är också det en koropletkarta som visar upp de aktuella båtyxornas fördelning 

i Västergötland, en karta baserad på socknarna i landskapet. Det som utmärker den 

andra kartan (figur 7), i jämförelse med den första (figur 6), är att den innehåller punkter 

representerade av de 11 miniatyrbåtyxor som ingår i undersökningsmaterialet. 

De mönster som kan urskiljas på den första kartan (figur 6) är att den södra delen av 

Västergötland är underrepresenterad, yxorna är snarare belägna i de centrala delarna 

och även i nord-nordväst. Vad gäller miniatyrbåtyxorna (figur 7) så följer de ett väldigt 

liknande spridningsmönster och ingen direkt skillnad mellan miniatyrerna och det totala 

undersökningsmaterialet kan urskiljas. 
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Figur 6: Visar undersökningsmaterialets geografiska spridning på sockennivå. 
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Figur 7: Visar undersökningsmaterialets geografiska spridning på sockennivå med specifika 
markeringar för miniatyrbåtyxorna.  
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4.3 Båtyxornas typfördelning 

Typfördelningen av undersökningsmaterialets båtyxor redovisas i procentform genom 

en tabell (tabell 1). Här kan man urskilja hur många procent som representeras av 

varje grupp utifrån Malmers typologiseringsmetod (se kapitel 3), detta kan sedan 

jämföras med det totala antalet av Västergötlands båtformade stridsyxor. Det totala 

antalet båtyxor från Västergötland är 492 stycken enligt Malmers sammanställning från 

1962, således motsvarar studiens undersökningsmaterial nästan 10 % av det totala 

antalet båtyxor inom aktuell geografisk avgränsning (Malmer 1962). 

De två cirkeldiagrammen (diagram 1 och 2) visar hur många av miniatyrbåtyxorna 

respektive de normalstora båtyxorna som faktiskt kunde typindelas enligt Malmers 

typologiseringsmetod. Genom dessa två diagram kan man tydligt se att 

miniatyrbåtyxorna är underrepresenterade, speciellt om man jämför med de 

normalstora yxorna, vad gäller antalet typindelade yxor. För övrig information kring 

båtyxornas typindelning se tabell 2. Tabell 2 är gjord som en sammanställning av de 

attribut av intresse för Malmers typologiseringsmetod, alltså de mått och morfologiska 

drag som kan behövas för att kunna avgöra vilken typ respektive yxa tillhör. Det finns 

dock två kolumner som i detta fallet är undantag, det är Skaftholk och Vikt vilka 

egentligen inte är nödvändiga för Malmers typologiseringsmetod men de utgör ändå 

attribut signifikativa för respektive yxa. 

 

 

 

 

 

 

Typ av båtyxa 
(Grupp A-E) 

Alla båtyxor i 
Västergötland 

(Malmer 1962: 646) 

Studiens alla typindelade 
båtyxor 

(Undersökningsmaterialet) 

A 2.5% 14.3% 

B 1.1% 0% 

C:1a 3.6% 9.5% 

C:1b 2.2% 19% 

C:2 14.9% 23.8% 

D:1a 7.7% 4.8% 

D:1b 11.6% 4.8% 

D:2 0.5% 0% 

E:1 13% 14.3% 

E:2 37.9% 9.5% 

Summa: 100% 100% 
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Diagram 1: Visar hur många av miniatyrbåtyxorna som kunde, och inte kunde typindelas. 

 

 

Diagram 2: Visar hur många av de normalstora båtyxorna som kunde, och inte kunde typindelas. 
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Tabell 2: Visar de attribut av intresse för Malmers typologiseringsmetod.  

 = Yxor med 
ofullständiga mått. 

 = Normalstora  
yxor. 

 = Miniatyrbåtyxor. 

Socken Inventarienummer Skuldror Skaftholk Nackknopp Vikt g Nacktvärsnitt  Smalsidor Typ 

Borgunda SHM15026:6 - Ja Ja 232* Rektangulärt Markerade C:1b 

Broddetorp SHM11278 Nej Ja Ja 737 Rundovalt/Rektangulärt 
Helsvängda och delvis 
markerade C:2 

Böja SHM2789 Nej Ja Ja 642 Spetsovalt 
Helsvängda och delvis 
markerade E:2 

Dalum SHM20916 - Ja Ja 150* Spetsovalt Omarkerade - 

Dimbo SHM7578:1022 Nej Ja Tendenser till 521 Rektangulärt Helsvängda och markerade - 

Essunga SHM11395:7 Ja Ja Ja 722 Rundovalt/Rektangulärt Markerade C:1b 

Essunga SHM7578:560 Nej Ja Ja 538 Spetsovalt Helsvängda - 

Falköping SHM12226:3 Tendenser till Nej Nej 589 Runt/Rundovalt - A 

Flo SHM14000:3 - Ja Tendenser till 164* Rundovalt/Rektangulärt Något markerade. - 

Flo SHM7578:533 Tendenser till  Ja Ja 274* Spetsovalt Omarkerade D:1b 

Floby SHM11895 Nej Ja Ja 960 Ovalt/Spetsovalt 
Helsvängda, konkava i 
tvärriktningen E:1  

Fristad SHM9000:251 Nej Påbörjad Tendenser till 278 Spetsovalt Helsvängda - 

Hajom SHM6988 Nej Ja Ja 865 Ovalt/Spetsovalt 
Helsvängda, konkava i 
tvärriktningen  E:1 

Herrljunga SHM8245:4 - Ja Ja 171* Rundovalt/Rektangulärt Något markerade. C:2 

Hol SHM7578:604 Nej Ja Ja 724 Rundovalt/Rektangulärt 
Helsvängda och delvis 
markerade C:2 

Holmestad SHM11115:13 Nej Ja Tendenser till 334 Rundovalt/Rektangulärt Helsvängda och markerade - 

Horla SHM9130:13 Nej Ja Ja 611 Rundovalt/Rektangulärt 
Helsvängda och delvis 
markerade C:2 

Hov SHM7541:2 Nej Ja Ja 294 Rundovalt/Rektangulärt 
Helsvängda och delvis 
markerade - 

Hovby SHM9194:34 Nej Nej Nej 189* Rundovalt Helsvängda och omarkerade A  

Kinneved SHM7591:81 Nej Ja Ja 624 Spetsovalt Helsvängda C:2 

Kållands härad SHM7986:66 Nej Nej - 370* - - - 

Kållands härad SHM7986:67 - Ja - 169* - - - 

Källby SHM8493:163 Ja Ja Nej 456 Rektangulärt Markerade C:1a 

Larv SHM11706:2 Nej Ja Ej urskiljbar 220 Spetsovalt Helsvängda och omarkerade - 

Levene SHM7578:590 Tendenser till  Ja - 399* - Delvis markerade - 

Levene SHM7578:626 Nej Ja Ja 234 Svårdefinierat Helsvängda och markerade - 

Lidköping SHM10174:22 Nej Ja Ej urskiljbar 570 Svårdefinierat Helsvängda - 

Långared SHM22773 Ja Ja Ja 567 Rektangulärt Markerade C:1b 

Långared SHM31034 Nej Nej Ja 361* Rundovalt/Rektangulärt Markerade - 

Magra SHM10667:7 Nej Ja - 398* Spetsovalt Helsvängda och omarkerade - 

Mularp SHM9150:56 Ja Ja Ja 582 Rektangulärt Markerade D:1a 

Ryda SHM7578:502 Ja Nej Nej 614 Runt/Rundovalt Omarkerade A 

Ryda SHM7578:777 Nej Ja Ja 443* Rektangulärt Helsvängda och markerade. - 

Slöta SHM3109 Ja Ja Nej 489 Rektangulärt Markerade C:1a 

Sparlösa SHM7578:760 Nej Nej Ej urskiljbar 516 Svårdefinierat 
Helsvängda och delvis 
markerade - 

Särestad SHM8177:74 Nej Ja Ej urskiljbar 374 Svårdefinierat Delvis markerade - 

Tidaholm SHM13649:59 Ja Ja Ja 502 Svårdefinierat - - 

Tidaholm SHM9170:976 Nej Ja Ej urskiljbar 398 Rektangulärt Helsvängda och markerade - 

Tidaholm SHM9170:977 Nej Ja Ej urskiljbar 368 Spetsovalt Helsvängda E:2 

Torsö SHM15450 Nej - Ja 374 Spetsovalt Helsvängda - 

Töreboda SHM10443:5 Nej Ja  Tendenser till 541 Rundovalt Helsvängda och omarkerade - 

Valstad SHM8177:73 Nej Ja Ej urskiljbar 191 Spetsovalt Helsvängda - 

Väne-Ryr SHM18015:3 Ja Ja Ja 210* Rektangulärt Markerade C:1b 

Östra Tunhem SHM11261:19 Nej Nej Ej urskiljbar 455 - - - 

Östra Tunhem SHM9478:25 Nej Ja Ja 904 Svårdefinierat Helsvängda - 
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4.4 Båtyxornas storleksförhållanden 

Här följer en beskrivning av båtyxornas storleksförhållanden som kom att bli en del av 

det resultat som frambringats med hjälp av måtten tagna vid forskarbesöket på SHM.  

Båtyxornas storlek är en självklar del av denna studie och undersökningsmaterialets 

olika yxors storleksförhållanden till varandra kommer här att redovisas i form av tre 

punktdiagram. Det som visas i det första punktdiagrammet (diagram 3) är båtyxornas 

bredd i förhållande till deras längd. Alla de 45 båtformade stridsyxorna är markerade i 

diagrammet där de är indelade i tre olika kategorier: yxor med ofullständiga mått (i form 

av gulmarkerade kors), normalstora yxor (i form av blåa cirklar) och miniatyrbåtyxor (i 

form av gröna stjärnor). Man kan ganska tydligt se hur de tre olika kategorierna 

grupperar sig i diagrammet, och även med hjälp av trendlinjen se hur en bred yxa 

tenderar att vara längre än en yxa med något mer blygsam bredd. 

Det andra punktdiagrammet (diagram 4) visar längden på de olika yxornas nack- 

respektive eggparti. Färgerna och symbolerna är de samma som i diagram 3 och att 

en hel del av yxorna med ofullständiga mått (de gulmarkerade korsen) har nollvärden 

i diagrammet beror helt enkel på att de i vissa fall helt saknar nack- eller eggparti på 

grund av skador.  

Det tredje punktdiagrammet (diagram 5) visar längden på de olika yxornas 

skafthålsdiameter, både övre och undre skafthålsöppning. Färgerna och symbolerna 

är de samma som i tidigare diagram, men det är dock bara 29 punkter utmarkerade till 

skillnad från 45 stycken i diagram 1 och 2. Anledningen till detta är att flertalet yxor 

hade, på millimetern, samma skafthålsdiameter. Valet föll således på att belysa de 

något mer intresseväckande yxorna, därmed valde jag exempelvis att bara visa de 

gulmarkerade yxorna där det inte fanns någon annan yxa med samma mått.  

Detta diagram är dock i huvudsak utformat för att ge en mer överskådlig blick av måtten 

och för att leta efter mönster i undersökningsmaterialet,  samtliga mått för alla 45 

yxorna finns att beskåda under bilaga 1. Bilaga 1 är en sammanställd tabell av samtliga 

mått på samtliga yxor, tabellen är sorterad i numerisk ordning efter yxornas 

inventarienummer och finns att beskåda på sida 44. 
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Diagram 3: Visar mått på båtyxornas bredd och längd. 

 

 

Tabell 3 är en sammanställning av de mått av intresse för bedömningen av huruvida 

en yxa är en miniatyrbåtyxa eller inte. Förutom socken och fyndens inventarienummer 

redovisas också yxornas längd, bredd, höjd (exklusive holk), eggparti, nackparti, 

skafthål (övre och undre) samt om yxan anses vara en miniatyrbåtyxa eller ej.  

 

 

 

 

  

 = Yxor med 
ofullständiga mått. 

 = Normalstora yxor.  = Miniatyrbåtyxor. 
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Diagram 4: Visar mått på båtyxornas nackparti och eggparti. 

Diagram 5: Visar mått på båtyxornas diameter på övre och undre skafthåsöppning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Yxor med 
ofullständiga mått. 

 = Normalstora yxor.  = Miniatyrbåtyxor. 
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Tabell 3: Visar de mått av intresse för bedömningen av huruvida yxan är en miniatyr eller ej. Samtliga mått    
anges i centimeter. 

 = Yxor med 
ofullständiga mått. 

 = Normalstora 
yxor. 

 = Miniatyrbåtyxor. 

Socken Inventarienummer Längd Bredd Höjd exkl. Holk  Eggparti Nackparti  Skafthål ö Skafthål u Miniatyr 

Borgunda SHM15026:6 7.7* 5.6* 2.8 - 6.4 1.7 1.6 Nej 

Broddetorp SHM11278 21.2 6.1 3.4 12.3 6.5 1.6 1.9 Nej 

Böja SHM2789 18.1 6 3.4 11.3 5.2 1.2 1.3 Nej 

Dalum SHM20916 6* 5* 3 - 4.4 1.2 1.2 Ev. 

Dimbo SHM7578:1022 16.4 5 3.5 9.9 4.4 1.4 1.6 Nej 

Essunga SHM11395:7 23.5 5.9 3 13.1 8.1 2.1 1.9 Nej 

Essunga SHM7578:560 14.3 5.5 3.4 7 5.3 0.8 1.4 Nej 

Falköping SHM12226:3 15.1 6 3.6 8.2 5 1.8 1.8 Nej 

Flo SHM14000:3 6.5* 4.8* 3 - 5 1 - Ev. 

Flo SHM7578:533 8.5* 5.9* 2.9 - 7.3 1.8 1.8 Nej 

Floby SHM11895 27.2 6.6 3.8 18.2 6.9 1.6 1.7 Nej 

Fristad SHM9000:251 14.9 3.8 2.4 9.5 3.9 - - Ja 

Hajom SHM6988 32.5 5.2 3.1 20.4 9.7 1.6 1.6 Nej 

Herrljunga SHM8245:4 6.8* 5.2* 2.8 - 6.2 1.1 - Nej 

Hol SHM7578:604 20.2 6.1 3.4 12.9 5.2 1.5 1.6 Nej 

Holmestad SHM11115:13 13.3 4.6 2.9 8.3 3.4 1.1 1.3 Ja 

Horla SHM9130:13 18.7 6 3.1 11.3 5.2 1.7 1.7 Nej 

Hov SHM7541:2 12.2 4.5 2.7 8 3.1 1.1 1.2 Ja 

Hovby SHM9194:34 10.5* 4.8 2.8 4 4.2 2 2.2 Ev. 

Kinneved SHM7591:81 18.3 6 3.3 9.6 6.7 1.5 1.7 Nej 

Kållands härad SHM7986:66 12.9* 5.9 3.1 8.5 - 1.7 1.7 Nej 

Kållands härad SHM7986:67 7.9* 3.9* 3.2 7.2 - 1.1 - Ev. 

Källby SHM8493:163 15 5.3 2.8 8.7 4.6 1.4 1.4 Nej 

Larv SHM11706:2 12.7 3.9 2.5 7.1 4.2 1 1 Ja 

Levene SHM7578:590 12.2* 5.8* 3.2 11.2 - - 1.6 Nej 

Levene SHM7578:626 12.3 4.4 2.5 7.7 2.9 1.2 1.3 Ja 

Lidköping SHM10174:22 19.1 5 3.5 12.1 5.3 1.2 1.3 Nej 

Långared SHM22773 19.8 5.5 3 11.4 6 1.8 1.7 Nej 

Långared SHM31034 14.2* 4.5 3.3 10.3 2.3 1.2 1.3 Nej 

Magra SHM10667:7 14* 5.9 3 8.8 3.2 1.5 1.6 Nej 

Mularp SHM9150:56 18.5 6 2.7 9 7.4 1.6 1.6 Nej 

Ryda SHM7578:502 15 5.4 4.4 7.3 5.8 1.9 1.7 Nej 

Ryda SHM7578:777 17* 5.4 2.7 7.7 7 1.5 1.6 Nej 

Slöta SHM3109 15 5.2 3.1 7.7 5.4 1.4 1.5 Nej 

Sparlösa SHM7578:760 15.7 6.1 3.4 8.9 4.5 1.9 1.7 Nej 

Särestad SHM8177:74 12.4 5.6 2.8 6.5 4 1.5 1.3 Ja 

Tidaholm SHM13649:59 18.6 5.2 2.9 9.5 6.8 1.8 1.7 Nej 

Tidaholm SHM9170:976 14 5.4 2.6 7.3 4.8 1.5 1.4 Ja 

Tidaholm SHM9170:977 13.3 5.5 2.8 7.4 4 1.6 1.6 Ja 

Torsö SHM15450 13.9 5 3.0 6.6 5.2 - - Ja 

Töreboda SHM10443:5 16.2 5.4 3.6 8 5.7 1.4 1.7 Nej 

Valstad SHM8177:73 14 4.2 2 8.5 3.9 0.9 1 Ja 

Väne-Ryr SHM18015:3 8.4* 4.7* 3 - 6.6 1.8 1.8 Nej 

Östra Tunhem SHM11261:19 12.5 5.2 3.7 6.5 3.7 - - Ja 

Östra Tunhem SHM9478:25 21.1 5.8 4 12.9 5 - - Nej 
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4.5 Båtyxornas skador och slitage 

Här följer en beskrivning av yxornas skador och slitage, det redovisas framförallt i form 

av en tabell (tabell 4) och ett par cirkeldiagram (diagram 6 och 7). Dessa resultat har 

frambringats genom informationen som blev insamlad vid forskarbesöket på SHM 

under april 2016. 

De två cirkeldiagram som redovisas här i kapitel 4.5 är inriktade på att visa vilka yxor 

som har skador eller slitage på sig som kan tyda på att de använts under 

mellanneolitikum. Här har alltså författaren försökt att separera de skador som är post-

depositionella och de som är från den aktuella brukningstiden. Det första 

cirkeldiagrammet (diagram 6) visar miniatyrbåtyxorna och hur stor andel av dem som 

har tecken på användning eller ej, det andra cirkeldiagrammet (diagram 7) visar 

samma sak fast för de ”normalstora” båtyxorna. 

Tabell 4 visar kortfattat den skadedokumentation som gjorts av studiens samtliga 45 

båtyxor. Förutom socken och inventarienummer redovisas också yxornas 

vittringsgrad, skadornas fördelning (eggparti, mittparti eller nackparti) samt dess 

dignitet (delvis skadat eller helt borta) men också om yxorna anses ha några tecken 

på användning från tiden av deras ursprung.  

Samtliga tabeller är inspirerade av Lars Bägerfeldts arbeten om typindelningar av 

neolitiska föremål i Västra Götaland (Blomqvist Bägerfeldt 1989, 1990).  
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   Diagram 6: Visar miniatyrbåtyxorna och deras tecken på användning.  

 

   Diagram 7: Visar de normalstora båtyxorna och deras tecken på användning. 

. 
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Tabell 4: Tabell som visar den skadudokumentation som gjorts av samtliga 45 yxor. 

 = Yxor med 
ofullständiga mått. 

 = Normalstora 
yxor. 

 = Miniatyrbåtyxor. 

S 

Socken Inventarieummer Vittringsgrad Skador* Tecken på användning Miniatyr 

Borgunda SHM15026:6 Liten-Mellan (x)(-)(o) Nej Nej 

Broddetorp SHM11278 Ingen-Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Böja SHM2789 Ingen-Liten (o)(o)(o) Ja: Ett fåtal märken på nackknoppen, i övrigt nästan helt orörd. Nej 

Dalum SHM20916 Liten (x)(-)(o) Ja: En del märken på nackpartiet. Ev. 

Dimbo SHM7578:1022 Mellan-Stor (o)(o)(o) Ja: Flisa ur eggen, tendenser till märken på nacken och vid övre skafthål. Nej 

Essunga SHM11395:7 Mellan-Stor (o)(o)(o) Ev: Liten flaga på både nack- och eggparti. Nej 

Essunga SHM7578:560 Mellan-Stor (-)(o)(o) Ev: Stor flaga på ovansidan egg, eventuella bultmärken på nacken. Nej 

Falköping SHM12226:3 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Flo SHM14000:3 Mellan (x)(-)(o) Ja: En del märken på nacken. Ev. 

Flo SHM7578:533 Ingen-Liten (x)(-)(o) Nej Nej 

Floby SHM11895 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Fristad SHM9000:251 Mellan (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra pga vittring. Ja 

Hajom SHM6988 Ingen (o)(o)(o) Nej Nej 

Herrljunga SHM8245:4 Liten (x)(-)(o) Nej Nej 

Hol SHM7578:604 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Holmestad SHM11115:13 Mellan (o)(o)(o) Ja: Ganska hårt medtagen nacke, eggen är näst intill orörd. Ja 

Horla SHM9130:13 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Hov SHM7541:2 Liten-Mellan (o)(o)(o) Ja: Vissa bultmärken på Nackpartiet. Flaga ur smalsidan vänster om skafthålet. Ja 

Hovby SHM9194:34 Liten-Mellan (-)(o)(o) Ev: Knappt märkbart i så fall mycket sparsamt Ev. 

Kinneved SHM7591:81 Ingen-Liten (o)(o)(o) Ev: Antydningar till eventuella bultmärken på nackknoppen Nej 

Kållands härad SHM7986:66 Ingen-Liten (o)(o)(x) Nej Nej 

Kållands härad SHM7986:67 Liten-Mellan (o)(-)(x) Nej Ev. 

Källby SHM8493:163 Mellan (o)(o)(o) Nej Nej 

Larv SHM11706:2 Ingen-Liten (o)(o)(o) Ja: Vissa märken på både nacken och eggen, mer på nackpartiet. Ja 

Levene SHM7578:590 Ingen (o)(-)(x) Nej Nej 

Levene SHM7578:626 Liten (o)(o)(o) Nej Ja 

Lidköping SHM10174:22 Liten-Mellan (o)(o)(o) Nej Nej 

Långared SHM22773 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Långared SHM31034 Liten (o)(o)(x) Ja: Bultmärken kring hela nackpartiet Nej 

Magra SHM10667:7 Liten (-)(o)(-) Nej Nej 

Mularp SHM9150:56 Ingen-Liten (o)(o)(o) Ev: Svaga märken på nacken. Nej 

Ryda SHM7578:502 Liten (o)(o)(o) Nej Nej 

Ryda SHM7578:777 Mellan-Stor (-)(o)(o) Nej Nej 

Slöta SHM3109 Ingen-Liten (o)(o)(o) Ja: En del bultmärken på nackpartiet, i övrigt näst intill orörd. Nej 

Sparlösa SHM7578:760 Liten (o)(o)(-) Ja: Grova märken och flagor på nackpartiet. Nej 

Särestad SHM8177:74 Liten-Mellan (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra, men eventuella slitningar finns. Ja 

Tidaholm SHM13649:59 Mellan-Stor (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra pga hög vittringsgrad. Nej 

Tidaholm SHM9170:976 Liten (o)(o)(o) Ja: Tydliga bultmärken på nackpartiet i övrigt näst intill orörd. Ja 

Tidaholm SHM9170:977 Liten-Mellan (o)(o)(o) Nej Ja 

Torsö SHM15450 Mellan (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra, men eventuella slitningar finns. Ja 

Töreboda SHM10443:5 Mellan (o)(o)(o) Ja: En del märken på nackpartiet, i övrigt näst intill orörd. Nej 

Valstad SHM8177:73 Mellan (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra, dock viss naggning kring skafthålet på bägge sidor. Ja 

Väne-Ryr SHM18015:3 Liten (x)(-)(o) Nej Nej 

Östra Tunhem SHM11261:19 Stor (o)(o)(o) Ev: Svårt att avgöra pgs hög vittringsgrad. Ja 

Östra Tunhem SHM9478:25 Mellan (o)(o)(-) Nej Nej 
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5. Diskussion och tolkning 

Till att börja med vill jag vara tydlig med att nämna att det som redovisas i uppsatsen 

är baserat på en förhållandevis liten mängd yxor och att det inte är säkert att resultaten 

och slutsatserna sett likadana ut om undersökningsmaterialet varit mer omfattande. 

Det finns dock en hel del intressanta fakta som uppdagats under arbetets gång som 

jag ändå tror kan spegla båtformade stridsyxor generellt och inte bara studiens 

undersökningsmaterial i form av 45 båtyxor från Västergötland. Vad jag syftar på mer 

specifikt  tänkte jag nu redogöra för. 

Kim von Hackwitz skriver angående Mats P. Malmers tolkningsmodell att hon tycker 

det krävs mer än att yxan är kortare än 15 cm för att kunna fastslå huruvida yxan är en 

miniatyr eller ej (Hackwitz 2012), något som jag helt håller med om. Hackwitz kommer 

dock inte fram till någon egen definition av miniatyrbåtyxan, vilket kanske inte är så 

konstigt. Dessa miniatyrbåtyxor har nämligen en tendens att inte alltid vara särskilt 

välarbetade och således kan också symmetrin och proportionerna hämmas, vilket i sin 

tur leder till att de helt enkelt blir svårdefinierade.  Jag har hur som helst gett det ett 

försök. 

Innan vi går in på mina mått för vad jag tycker ska definiera en miniatyrbåtyxa så vill 

jag först kommentera det gamla (längd <15 cm) (Malmer 1975, 100). Anledningen till 

att Malmer endast satt 15 cm eller mindre som utgångspunkt, tror jag, är att han har 

arbetat med stora material av yxor och har satt en tydlig gräns som är enkel att följa. 

Dilemmat som Malmer stöter på är dock att det blir omöjligt att exkludera de 

normalstora yxor som mäter kortare än 15 cm och på ett eller annat sätt skadats eller 

nötts ut och i vissa fall omarbetats (se exempelvis SHM7578:560 från Essunga socken 

och SHM31034 från Långared socken under bilaga 2). Skador, slitage och 

omarbetning kan alltså generera kortare yxor med något ovanliga proportioner. 

Huruvida dessa yxor ska klassas som miniatyrer eller ej kan diskuteras, men jag anser 

i alla fall att omarbetade eller skadade vanliga yxor inte bör klassas som miniatyrer. 

Ytterligare problematik med en lite för enkel avgränsning mellan miniatyrbåtyxor och 

normalstora båtyxor är att vissa typer av yxor är ganska speciella i sina fysiska attribut, 

jag tänker närmast på typ E:1 och typ E:2. Typ E:1 är långa (ofta runt 25-35 cm) och 

ganska smala för sin längd men yxorna av typ E:2 däremot är ganska korta (ibland 
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kortare än 15 cm) och breda för sin längd (Hackwitz  2012). Detta kan exempelvis leda 

till att en eventuell miniatyr av typen E:1 skulle kunna vara längre än 15 cm men trots 

detta med fördel klassas som en miniatyrbåtyxa. Motsatsen gäller för de yxor av typ 

E:2 som alltså då och då är kortare än 15 cm men inte alltid kan anses vara 

miniatyrbåtyxor (SHM9170:977 från Tidaholm socken skulle kunna vara ett sådant 

exempel) (se bilaga 2). 

Det är här mina nya mått kommer in; en miniatyrbåtyxa bör vara kortare än 15 cm, ha 

en bredd som understiger 5 cm, en övre och undre diameter på skafthålet som 

motsvarar 1.5 cm eller mindre  och att yxans höjd (exklusive skaftholk) bör understiga 

4 cm. En undantagsregel är dock om yxan visar sig vara av typen E:1, då kan yxan 

vara en miniatyr även om den är strax över 15 cm lång. 

Anledningen till att jag anser att bredden på yxan bör tas med i beräkningen är att jag 

vill exkludera nedslitna före detta normalstora yxor och yxor av typen E:2 som råkar 

vara kortare än 15 cm. Något som verkar vara återkommande enligt de båtformade 

stridsyxor från SHM som analyserats är att storleken på skafthålens diameter inte 

sällan speglar storleken på själva yxan, ett litet skafthål en liten yxa, ett stort skafthål 

en stor yxa (diagram 5). Det är anledningen till att jag valt att inkludera mått av 

skafthålets diameter i min definition. Självklart förekommer det vissa undantag som 

exempelvis yxan SHM9194:34 från Hovby socken (se bilaga 2) som borde falla under 

kategorin miniatyr men som har ett extremt överdimensionerat skafthål. Även om detta 

å ena sidan är ett undantag sett till att yxors skafthål ofta speglar dess totala storlek så 

är det å andra sidan en indikator på ett annat av mina påståenden, nämligen att 

miniatyrbåtyxor (i alla fall i Västergötland) har en tendens att vara något mer 

oförutsägbara i proportionerna i jämförelse med deras större släktningar. Detta har 

tidigare i arbetet visat sig försvåra typologiseringen av just dessa yxor (tabell 2 och 

diagram 1). 

Vad gäller de koropletkartor som redovisas i arbetet är anledningen till att jag endast 

har valt att markera ut yxornas geografiska position via socken och inte mer precist än 

så (genom exempelvis koordinatbeklädda punkter) att jag helt enkelt inte finner det 

särskilt mycket mer givande, även att källor på mer precisa fyndplatser/fyndkontexter 

är näst intill obefintliga vad gäller samtliga berörda yxor just på grund av att de flesta 

är lösfynd. Vid ett eventuellt fortsatt arbete kring ämnet och just gällande båtyxor i form 
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av lösfynd se gärna studien gjord av Hackwitz och Lindström (2004), ett arbete om 

båtyxors fyndkontext, längd och bredd. Utöver det som redogörs för i ett tidigare avsnitt 

(se kapitel 2.3) kan det nämnas att Hackwitz och Lindström exempelvis kommer fram 

till att båtyxor med hög vittringsgrad ofta tenderar att vara funna i gravar där liken ej 

kremerats (Hackwitz och Lindström 2004, 22). Det är dock för osäkra källor för att 

kunna fastslå den saken men med tanke på att det finns en del yxor i denna studie 

med förhållandevis hög vittringsgrad (t.ex. SHM11395:7 från Essunga socken och 

SHM11261:19 från Östra Tunhem socken) (se bilaga 2) kändes det ändå värt att 

nämna. För resterande information gällande vittringsgrad på de yxor som är aktuella 

för studien se tabell 4. 

Angående Malmers typologiseringsmetod av de båtformade yxorna vill jag ta upp en 

liten faktalucka. Det är nämligen så att de så kallade gjutsömmarna som finns på vissa 

yxor dyker upp på Malmers bilder av de olika nacktvärsnitten för grupperna i metoden, 

men det förklaras dock aldrig i texten huruvida de har någon som helst betydelse för 

indelningen av yxan eller ej. Jag har i alla fall valt att utgå från att de inte har någon 

betydelse i och med att de inte vidare beskrivs i böckerna. Det är även ett antal grupper 

(t.ex. C:1a, C:1b och E:2) där formler för nacktvärsnitten är frånvarande, också detta 

tolkar jag som att de helt enkelt inte är nödvändiga för en typindelning av den gruppen 

(Malmer 1962, 1975, 2002).  

I fråga om representativiteten gällande materialet i arbetet finns det delvis skäl att vara 

kritisk, om man granskar tabell 1 kan man nämligen se hur vissa typer av yxor (enligt 

Malmers typologiseringsmetod) är över- respektive underrepresenterade i arbetet om 

man jämför med typindelningen i Malmers arbete om Västergötland som helhet 

(Malmer 1962). De grupper jag framförallt tänker på är grupp A (Gillhög) och grupp E:2 

(Vellinge 2), grupp A är något överrepresenterat i detta arbete med 14.3% av de 

typindelade yxorna i jämförelse med Malmers siffror för alla västgötska båtyxfynd där 

de endast motsvarar 2.5%. Vad gäller grupp E:2 däremot är siffrorna omvända, där 

kan vi nämligen se en tydlig underrepresentation i denna studie med endast 9.5% i 

paritet med 37.9% sett till Malmers siffror för samtliga båtyxfynd i Västergötland. I övrigt 

tycker jag dock att representativiteten ser någorlunda bra ut med tanke på att det 

endast är 45 yxor som behandlats och bara 21 av dem som har kunnat typindelats. 

Något som typindelningen av studiens yxor emellertid har uppdagat är att de yxor vi 



38 

kallar för miniatyrbåtyxor tenderar att vara mer svårdefinierade utifrån ett typologiskt 

och morfologiskt perspektiv. Inte minst vad gäller just Malmers typindelningar vilket 

visar sig i diagram 1 och 2.  

Detta tolkar jag som att miniatyrbåtyxorna var lägre prioriterade i dåtidens samhälle 

om man jämför med de normalstora yxorna, det verkar helt enkelt som att de inte 

tillägnats lika mycket tid. Jag vill tro att de mer eller mindre var leksaker som skulle 

efterlikna de större båtyxorna, men inte nödvändigtvis med samma deltaljer och 

proportioner. Att tidigare forskare också har förknippat miniatyrbåtyxorna med barn och 

ungdomar (inte bara i Sverige) råder det inga tvivel om, och det är ju helt klart något 

som också stärker tesen (Malmer 1975, 101, Malmer 1962, 665, Seregély 2005 och 

Turek 2013).  

Att de båtformade stridsyxorna var ett så kallat statusföremål för männen under 

mellanneolitikum har som sagt länge varit den framstående teorin (Burenhult 1999), 

och det ser jag fortsatt ingen anledning att kritisera. Att även miniatyrbåtyxorna då var 

mest ämnade för pojkar och unga män känns ganska logiskt, i och med att de 

normalstora båtyxorna har varit överrepresenterade i mansgravar (Burenhult 1999, 

352-353). Detta är även något som stärks om man ser till en artikel skriven av Hans 

Christiansson (1956) där beskriver Christiansson sju miniatyryxor i lera som påträffats 

i barngravar, gravar som man alltså tror är pojkgravar.  

Min egen teori kring miniatyrbåtyxan och dess användning är alltså att jag tror att 

storleken på yxan representerar åldern på individen. Att det empiriska materialet pekar 

på att miniatyrbåtyxorna har mer slitage och märken på framförallt nackpartiet är något 

som Kim von Hackwitz är inne på, och det håller jag helt med om (Hackwitz 2012, 11, 

se också diagram 6 och 7). Jag tror dock att anledningen helt sonika är att det är 

oförsiktiga barn eller ungdomar som en gång har varit ägare till föremålen. Att 

miniatyrbåtyxan särbehandlats i övrigt känns långsökt, Hackwitz åsikt om att de ska 

ha använts för att krossa människoben i samband med någon typ av 

kremeringsceremoni ser jag inte som orimlig, men heller inte som trolig (Hackwitz 

2012, 8-9). För vad har egentligen den ringa storleken för betydelse i ett sammanhang 

då man krossar ben, om inte annat så känns det som att en större yxa hade varit mer 

effektiv i så fall och inte tvärt om. 
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6. Slutsatser 

1). Hur kan man utifrån undersökningsmaterialet definiera en miniatyrbåtyxa när 

man jämför med en vanlig båtyxa under mellanneolitikum i Västergötland? 

Det är inget fel på Malmers definition (se kapitel 2.4) i sig, men jag anser att den är lite 

väl enkel. Det gör att jag finner goda anledningar till att utöver Malmers 15 centimeters-

gräns även addera den definition som jag har kommit fram till, och den lyder som följer: 

Yxan bör vara kortare än 15 cm, ha en bredd som understiger 5 cm, en övre och undre 

diameter på skafthålet som motsvarar 1.5 cm eller mindre och en höjd på yxan 

(exklusive skaftholk) som understiger 4 cm. En undantagsregel är dock om yxan visar 

sig vara av typen E:1, då kan yxan vara en miniatyr även om den är strax över 15 cm 

lång. 

2). Vilka karakteristika gällande fyndkontext, spridningsbild och morfologi kan 

man finna hos miniatyrbåtyxorna kontra de vanliga båtyxorna i 

undersökningsområdet? 

Med tanke på att 41 av de 45 för studien aktuella yxorna är lösfynd finns det helt enkelt 

för lite information att tillgå för att kunna svara på vad deras fyndkontext och 

spridningsbild kan avslöja. Vad gäller morfologiska karakteristika tycker jag dock en 

rimlig slutsats är att miniatyrbåtyxorna är mer slarvigt tillverkade, det finns färre 

miniatyrbåtyxor som liknar varandra, och det är också färre miniatyrbåtyxor som går 

att typindela med hjälp av Malmers typologiseringsmetod. 

3). Vad kan undersökningsmaterialet avslöja om miniatyrbåtyxornas betydelse 

och funktion i Västergötland under mellanneolitikum i jämförelse med de 

normalstora båtyxorna?  

Att miniatyrbåtyxorna i större utsträckning har slitage från användning (diagram 6, 

diagram 7 och tabell 4) tyder på att de kan ha använts av barn och ungdomar som helt 

enkelt var mer oförsiktiga än vuxna och ägnade sig åt allmänt okontrollerat beteende i 

form av diverse lekar och liknande. Alltså att de mindre yxorna delvis kan ha använts 

som leksaker vilka efterliknade de större yxorna som däremot bars av vuxna och sällan 
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användes till något annat än att visa sin satus. Det är således ingen omöjlighet att 

storleken på yxorna faktiskt skulle kunna representera åldern på deras ägare. 

Antalet odefinierbara yxor är större bland miniatyrerna vilket också kan tyda på att de 

är mer slarvigt tillverkade just på grund av att de tillverkats till eller kanske i vissa fall 

av (eller delvis av) barn och ungdomar. Således ser jag ingen anledning att separera 

miniatyrbåtyxorna från de vanliga båtyxorna gällande betydelse och funktion mer än 

just deras bärare. De är fortfarande inget annat än vad man tidigare trott; en 

statussymbol. 
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7. Sammanfattning  

Det som har legat till grund för denna uppsats är ett undersökningsmaterial från 

Statens Historiska Museum i form av 45 båtyxor från Västergötland. Båtyxorna är av 

olika form och storlek, både miniatyrer och normalstora yxor, och kan samtliga dateras 

till mellanneolitikum då den så kallade svensk-norska stridsyxekulturen tog plats i 

Sydskandinavien.    

Syftet med uppsatsen har framförallt varit att belysa miniatyrbåtyxorna och utifrån det 

aktuella materialet göra analyser för att komma fram till vad som skulle kunna definiera 

en båtyxa av typen miniatyr. De analyser som huvudsakligen gjorts är inriktade på att 

exponera de olika yxornas morfologiska drag, fysiska attribut samt eventuella skador 

och slitage. Detta för att, om möjligt, kunna särskilja miniatyrbåtyxor från de 

normalstora yxorna på bästa möjliga sätt, både vad gäller det rent visuella men också 

i fråga om betydelse och funktion.  

Som hjälp har författaren använt sig av Mats P. Malmers typologiseringsmetod (se 

kapitel 3) för att kunna typindela de olika yxorna och således kunna göra ytterligare 

jämförelser mellan miniatyrer och normalstora yxor, men också för att kunna få en bild 

av undersökningsmaterialets representativitet. 

Ett par koropletkartor har gjorts, med hjälp av programmet ArcGIS, för att kunna 

visualisera yxornas spridningsbild i landskapet Västergötland. Kartorna visar både 

miniatyrbåtyxorna specifikt men också det totala undersökningsmaterialet. Resultatet 

av uppsatsen redovisas också genom flertalet tabeller och diagram som visar yxornas 

olika aktuella mått och fysiska attribut tillsammans med eventuella tecken på 

användning med mera.  

Den diskussion som förs genom uppsatsen innehåller primärt tankegångar kring hur 

en definition av en miniatyrbåtyxa bör se ut, och varför den bör se ut just så. Teorier 

och funderingar om miniatyrbåtyxornas potentiella användning och betydelse i 

dåtidens samhälle berörs likaså. 

Slutlligen presenteras den rimligaste definitionen av en miniatyrbåtyxa utifrån 

undersökningsmaterialet: En miniatyrbåtyxa bör vara kortare än 15 cm, ha en bredd 

som understiger 5 cm, en övre och undre diameter på skafthålet som motsvarar 1.5 

cm eller mindre  och en höjd på yxan (exklusive skaftholk) som understiger 4 cm. 
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Författaren menar också att storleken på yxan troligen representerar åldern på dess 

bärare, att en liten yxa kan ha tillhört ett barn och att de stora har tillhört vuxna. Studien 

kommer fram till att fler miniatyrer har slitage och spår efter användning än vad de 

normalstora yxorna har. Slutligen presenteras också en teori om att de små yxorna 

mer eller mindre har fungerat som leksaker för barn och unga, små miniatyrbåtyxor 

som ska efterlikna de stora båtyxorna; dåtidens främsta statussymbol.  
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 Bilaga 1 – Tabell med samtliga mått av samtliga yxor  

Inventarieummer Längd  Bredd Höjd m holk  Höjd u holk Eggparti Nackparti Skafthål övre  Skafthål undre b* h* a* 

SHM10174:22 19.1 5 4.1 3.5 12.1 5.3 1.2 1.3 3.6 2.7 1.4 

SHM10443:5 16.2 5.4 3.9 3.6 8 5.7 1.4 1.7 4.3 3 1.5 

SHM10667:7 14* 5.9 4 3 8.8 3.2 1.5 1.6 - - 1.2 

SHM11115:13 13.3 4.6 3.3 2.9 8.3 3.4 1.1 1.3 3.2 2.7 1.7 

SHM11261:19 12.5 5.2 3.7 3.7 6.5 3.7 - - 4.3 3.5 2.3 

SHM11278 21.2 6.1 5.1 3.4 12.3 6.5 1.6 1.9 4.7 2.9 1 

SHM11395:7 23.5 5.9 3.8 3 13.1 8.1 2.1 1.9 3.7 2.9 1.4 

SHM11706:2 12.7 3.9 3 2.5 7.1 4.2 1 1 3 2 0.9 

SHM11895 27.2 6.6 5 3.8 18.2 6.9 1.6 1.7 4.7 2.7 0.7 

SHM12226:3 15.1 6 3.7 3.6 8.2 5 1.8 1.8 4.4 3.3 2.3 

SHM13649:59 18.6 5.2 3.5 2.9 9.5 6.8 1.8 1.7 3.7 2.7 1.6 

SHM14000:3 6.5* 4.8* 3.5 3 - 5 1 - 4 2.8 1.2 

SHM15026:6 7.7* 5.6* 3.5 2.8 - 6.4 1.7 1.6 4.5 2.6 1.7 

SHM15450 13.9 5 3.4 3.0 6.6 5.2 - - 4.1 2.9 1.1 

SHM18015:3 8.4* 4.7* 3.6 3 - 6.6 1.8 1.8 3.2 2.7 1.8 

SHM20916 6* 5* 3.8 3 - 4.4 1.2 1.2 4.1 2.9 1 

SHM22773 19.8 5.5 4.4 3 11.4 6 1.8 1.7 3.6 2.4 1.7 

SHM2789 18.1 6 3.8 3.4 11.3 5.2 1.2 1.3 4.5 2.9 1.1 

SHM31034 14.2* 4.5 3.3 3.3 10.3 2.3 1.2 1.3 4.1 3.4 2 

SHM3109 15 5.2 3.6 3.1 7.7 5.4 1.4 1.5 3.4 2.9 2.2 

SHM6988 32.5 5.2 4.9 3.1 20.4 9.7 1.6 1.6 4.5 2.6 1.1 

SHM7541:2 12.2 4.5 3.2 2.7 8 3.1 1.1 1.2 3.4 2.3 1.2 

SHM7578:1022 16.4 5 4.5 3.5 9.9 4.4 1.4 1.6 3.8 2.9 1.5 

SHM7578:502 15 5.4 4.4 4.4 7.3 5.8 1.9 1.7 4.2 3.9 2.5 

SHM7578:533 8.5* 5.9* 3.7 2.9 - 7.3 1.8 1.8 4.4 2.7 1.1 

SHM7578:560 14.3 5.5 4.1 3.4 7 5.3 0.8 1.4 4.3 3.2 1.5 

SHM7578:590 12.2* 5.8* 3.7 3.2 11.2 - - 1.6 - - - 

SHM7578:604 20.2 6.1 4.3 3.4 12.9 5.2 1.5 1.6 4.3 2.8 1.4 

SHM7578:626 12.3 4.4 3 2.5 7.7 2.9 1.2 1.3 3.1 1.9 1 

SHM7578:760 15.7 6.1 3.4 3.4 8.9 4.5 1.9 1.7 4.6 3 1.3 

SHM7578:777 17* 5.4 3.5 2.7 7.7 7 1.5 1.6 4.1 2.4 1.2 

SHM7591:81 18.3 6 4.7 3.3 9.6 6.7 1.5 1.7 4.4 2.8 1 

SHM7986:66 12.9* 5.9 3.2 3.1 8.5 - 1.7 1.7 - - - 

SHM7986:67 7.9* 3.9* 3.3 3.2 7.2 - 1.1 - - - - 

SHM8177:73 14 4.2 2.3 2 8.5 3.9 0.9 1 2.9 1.6 0.6 

SHM8177:74 12.4 5.6 3.5 2.8 6.5 4 1.5 1.3 3.5 2.6 1.5 

SHM8245:4 6.8* 5.2* 3.6 2.8 - 6.2 1.1 - 4.1 2.5 0.9 

SHM8493:163 15 5.3 3.4 2.8 8.7 4.6 1.4 1.4 3.8 2.6 1.9 

SHM9000:251 14.9 3.8 2.6 2.4 9.5 3.9 - - 2.9 2.1 1 

SHM9130:13 18.7 6 4.4 3.1 11.3 5.2 1.7 1.7 4.8 2.5 1 

SHM9150:56 18.5 6 4 2.7 9 7.4 1.6 1.6 4.2 2.6 1.6 

SHM9170:976 14 5.4 3.5 2.6 7.3 4.8 1.5 1.4 4.7 2.6 1.4 

SHM9170:977 13.3 5.5 4 2.8 7.4 4 1.6 1.6 3.4 2.1 0.7 

SHM9194:34 10.5* 4.8 2.8 2.8 4 4.2 2 2.2 2.8 2.1 0.9 

SHM9478:25 21.1 5.8 4.3 4 12.9 5 - - 4 3.3 1.7 
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Bilaga 2 - Genomgång av enskilda fynd 

Borgunda - SHM15026:6 

Från Nolheden i Borgunda socken, mitt emellan Falköping och Skövde, kommer en 

yxa där endast nackpartiet är intakt. Utifrån denna del kan man dock få fram essensen 

av dess morfologiska drag, och det mesta tyder på att yxan i fråga är av typen C:1b  

(Sösdala 1b). Markerade smalsidor samt tendenser till skuldror och nackknopp är 

egenskaper som intygar det, dess tydligt rektangulära utformning av nacktvärsnittet är 

också det en betydande faktor till varför jag valt att klassificera yxan som just en 

Sösdala 1b. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 243g 

Längd: 7.7 cm 

Bredd: 5.6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHM15026:6 i profil.               
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM15026:6 ovanifrån.        
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM15026:6 underifrån.      
Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM11278 i profil. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM11278 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Broddetorp - SHM11278 

Från Hornborga i Broddetorp socken kommer en välbevarad yxa av typen C.2 (Sösdala 

2). Att yxan är av typen C:2 kan avgöras på grund av bland annat nacktvärsnittets 

rundovala utformning såväl som de smått markerade helsvängda smalsidorna.  

Fyndtyp:  Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 737g   𝑏 >
3ℎ

2
  

Längd: 21.2 cm   4.7 >
3∙2.9

2
= 4.35 

Bredd: 6.1 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM2789 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM2789 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Böja - SHM2789 

Från Böja socken kommer ytterligare en välbevarad yxa, denna gång av typen E:2 

(Vellinge 2). De helsvängda smalsidorna tillsammans med en tydlig ås på yxans 

ovansida skvallrar om att det är en stridsyxa av typen E:2. 

Fyndtyp:  Lösfynd 

Vikt: 642g 

Längd: 18.1 cm 

Bredd: 6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM20916 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM20916 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Dalum - SHM20916 

Från Dalum socken, strax norr om Ulricehamn, kommer en del av en trasig yxa. Det är 

endast nackpartiet som är bevarat och informationen är för bristfällig för att kunna 

fastslå vad för typ av båtyxa det egentligen är. Det finns dock fortfarande urskiljbara 

komponenter i form av nackknopp och skaftholk. Huruvida yxan i fråga har eller inte 

har skuldror är svårt att svara på, men några tendenser till skuldror går i alla fall inte 

att urskilja.  

Ett eventuellt svar på varför aktuell båtyxa är svår att typologisera (utöver att yxan är 

halv) kan vara att det är en miniatyr. De udda dragen och den ringa storleken på 

nackpartiet kan vara sådana indikatorer.  

Fyndtyp:  Gravfynd 

Vikt: 150g 

Längd: 6 cm 

Bredd: 5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7578:1022 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:1022 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Dimbo – SHM7578:1022 

Från Peltagården i Dimbo socken kommer en ganska vittrad båtyxa i form av ett 

lösfynd. Med tanke på de markerade smalsidorna som genererar det ganska tydligt 

rektangulära nacktvärsnittet så bör SHM7578:1022 falla in under någon av Sösdala-

typerna (C:1a, C:1b och C:2). Men den ofrånkomliga saknaden av skuldror utesluter 

både grupp C:1a och C:1b och med tanke på det faktum att formeln 𝑏 >
3ℎ

2
 inte uppfylls 

avslås också möjligheten till att typologisera yxan som C:2, således anser jag båtyxan 

i fråga vara odefinierbar, i alla fall utifrån Malmers typologiseringsmetod (Malmer 1962, 

1975).  

Fyndtyp:  Lösfynd 

Vikt: 521g 

Längd: 16.4 cm 

Bredd: 5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1   
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Essunga – SHM11395:7 

Från Essunga socken kommer en yxa med ganska utmärkande former men den är 

också illa tilltygad, den har en hög vittringsgrad och den har också en tydlig skada på 

nackpartiet. Tydliga skuldror kan urskiljas på denna båtformade stridsyxa och likväl en 

relativt tydlig nackknopp, dessa attribut plus det faktum att yxan är beklädd med 

markerade smalsidorna gör att den klassificeras som typen C:1b (Sösdala 1b). 

Fyndtyp:  Lösfynd 

Vikt: 722g 

Längd: 23.5 cm 

Bredd: 5.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHM11395:7 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM11395:7 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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Essunga - SHM7578:560 

Den andra yxan från Essunga är väldigt speciell till sitt utseende, den har ett eggparti 

nästa lika långt som dess nackparti. Den är ett exempel av en yxa där skador och 

slitage på eggpartiet har gjort yxan kortare än var den ursprungligen har varit, den är 

nu endast 14.3 cm men det är alltså inte en miniatyrbåtyxa. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 538g 

Längd: 14.3cm 

Bredd: 5.5cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 

  

SHM7578:560 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM12226:3 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM12226:3 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Falköping – SHM12226:3 

Från Falköping kommer en yxa med tendenser till skuldror men som varken har 

nackknopp eller skaftholk. Dess stilrena yttre skvallrar om att det är en yxa av typen A 

(Gillhög). 

Fyndtyp: Lösfynd    

Vikt: 589g    

Längd: 15.1 cm    

Bredd: 6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM14000:3 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM14000:3 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Flo – SHM14000:3 

Från Flo socken i Västergötland kommer en skadad båtyxa som således är svår att 

typbestämma. Det som trots allt går att urskilja på den del av yxan som är bevarad är 

delar av en skaftholk och vad som kan vara tendenserna av en nackknopp på 

nackpariet. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 164g 

Längd: 6.5 cm 

Bredd: 4.8 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 

  

SHM14000:3 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM7578:533 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:533 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Flo – SHM7578:533 

Från Flo socken kommer ytterligare en skadad yxa, denna är dock något mer bevarad 

än den tidigare. Nackknoppen, skuldrorna (visserligen något diskreta) och det 

spetsovala nacktvärsnittet skvallrar om att båtyxan i fråga högst troligt är av typen D:1b 

(Hurva 1b), att formeln för aktuellt nacktvärsnitt uppfylls gör detta än mer troligt. 

Fyndtyp: Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 274g   𝑎 <
𝑏

5
 

Längd: 8.5 cm    2.3 <
4.4

5
= 0.88 

Bredd: 5.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM11895 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Floby – SHM11895 

Från Floby socken kommer en stor båtyxa med en tydlig nackknopp och med smalsidor 

som är helsvängda och konkava i tvärriktningen. Dessa drag är utmärkande för yxor 

av typen E:1 (Vellinge 1). 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 960g 

Längd: 27.2 cm 

Bredd: 6.6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 

  

SHM11895 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM9000:251 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Fristad – SHM9000:251 

Från Fristad socken kommer en liten yxa som utöver storleken är ganska anonym i sin 

utformning, den har visserligen helsvängda smalsidor och tendenser till en skaftholk, 

men skafthålet är exempelvis helt uteblivet. Huruvida tanken är att där ska finnas en 

nackknopp eller ej är näst intill omöjligt att avgöra och nacktvärsnittet är också det 

svårdefinierat, detta gör att en gruppindelning efter typ blir svår att göra av denna yxa. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 278g 

Längd: 15 cm 

Bredd: 3.8 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

  

SHM9000:251 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM6988 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Hajom – SHM6988 

Från Hajom socken kommer undersökningsmaterialets största yxa med en längd på 

hela 32.5 cm, de helsvängda smalsidorna, som är konkava i tvärriktningen, avslöjar 

direkt att yxan är av typen E:1 (Vellinge 1). 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 865g 

Längd: 32.5 cm 

Bredd: 5.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1  



58 

SHM8245:4 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM8245:4 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Herrljunga – SHM8245:4 

Från Herrljunga socken kommer en trasig yxa där endast nackpartiet är intakt. De 

attribut som finns tillgängliga för analys (nackknopp och nacktvärsnitt) är dock 

tillräckligt för att en bedömning av dess typtillhörighet ska vara möjlig. Nackknoppen 

och det något markerade smalsidorna är nämligen bägge indikatorer på att yxan tillhör 

typen C:2 (Sösdala 2), att formeln för nacktvärsnittet uppfylls är också det en tydlig 

indikator. 

Fyndtyp:  Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 171g   𝑏 >
3ℎ

2
  

Längd: 6.8 cm   4.1 >
3∙2.5

2
= 3.75 

Bredd: 5.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7578:604 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:604 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Hol – SHM7578:604 

Från Hol socken kommer en välbevarad yxa med en tydlig skaftholk och en distinkt 

nackknopp, yxan är beklädd med helsvängda, delvis markerade, smalsidor och ett 

nacktvärsnitt som uppfyller formeln 𝑏 >
3ℎ

2
, allt detta pekar på att yxan tillhör typen C:2 

(Sösdala 2). 

Fyndtyp:  Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 724g   𝑏 >
3ℎ

2
  

Längd: 20.2 cm   4.3 >
3∙2.8

2
= 4.2 

Bredd: 6.1 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM11115:13 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM11115:13 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Holmestad – SHM11115:13 

Från Holmestad socken kommer en liten yxa med en längd på endast 13.3 cm. Yxan 

har skaftholk och tendenser till nackknopp, den har också helsvängda smalsidor med 

viss markering. Detta pekar åt att också denna yxa tillhör typen C:2 (Sösdala 2), men 

det faktum att yxans nacktvärsnitt inte uppfyller formeln 𝑏 >
3ℎ

2
 gör att detta inte helt 

kan fastslås. 

Fyndtyp:  Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 334g   𝑏 >
3ℎ

2
  

Längd: 13.3 cm   3.2 >
3∙2.7

2
= 4.05 

Bredd: 4.6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM9130:13 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9130:13 ovanifrån.       
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9130:13 underifrån.        
Foto: Simon Terbrant Säfström 

Horla – SHM9130:13  

Från Horla socken, strax nordost om Alingsås, kommer en båtformad stridsyxa av 

typen C:2 (Sösdala 2), en välbevarad yxa med tydlig nackknopp och skaftholk. De 

helsvängda smalsidorna och dess speciella nacktvärsnitt skvallrar om att det är en 

stridsyxa av typen C:2. 

Fyndtyp:  Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt  

Vikt: 611g   𝑏 >
3ℎ

2
 

Längd: 18.7 cm   4.8 >
3∙2.5

2
= 3.75 

Bredd: 6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7541:2 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7541:2 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Hov – SHM7541:2 

Från Hov socken kommer en yxa med helsvängda smalsidor, en tydlig nackknopp och 

en tydlig skaftholk. Den kan anses vara något slarvigt utformad, med ett ocentrerat 

skafthål och lite kantiga smalsidor. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 294g 

Längd: 12.2 cm 

Bredd: 4.5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1  
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SHM9194:34 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Hovby – SHM9194:34 

Från Kockgården i Hovby kommer en annorlunda yxa, den är något skadad då stora 

delar av eggpartiet saknas (Historiska Museet 2011). Det som annars är mest 

utmärkande är det överdimensionerade skafthålet med en diameter på mer än 2 cm, 

vilket är mycket för en sådan liten yxa. För jämförelse med andra yxor se diagram 5 

och bilaga 1. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 189g 

Längd: 10.5 cm 

Bredd: 4.8 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1  
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SHM7591:81 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7591:81 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Kinneved – SHM7591:81 

Från Kinneved socken kommer en yxa av typen C:2 som hittades på Mossgårdens 

ägor (Historiska Museet 2011). Att yxan tillhör gruppen C:2 kan avgöras på grund av 

att den har helsvängda smalsidor och uppfyller formel 𝑏 >
3ℎ

2
 för nacktvärsnittet. Övrigt 

utmärkande för denna yxa är att den en stor bit lossnat från höger sida av eggen. 

 

Fyndtyp: Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 624g   𝑏 >
3ℎ

2
 

Längd: 18.3 cm   4.4 >
3∙2.8

2
= 4.2 

Bredd: 6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

  



65 

SHM7986:66 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7986:66 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Kållands Härad – SHM7986:66 

Från Kållands Härad socken kommer en tydligt omarbetad yxa som någon gång gått 

sönder vid sitt ursprungliga skafthål för att sedan få ett nytt framför det gamla. På grund 

av att hela det ursprungliga nackpartiet saknas är yxans typ väldigt svår att fastställa.  

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 370g 

Längd: 12.9 cm 

Bredd: 5.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1  
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SHM7986:67 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7986:67 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Kållands Härad – SHM7986:67 

Från Kållands Härad socken kommer ytterligare en yxa där endast eggpartiet är intakt. 

Yxan är för trasig för att typbestämma. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 169g 

Längd: 7.9 cm 

Bredd: 3.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1   
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SHM8493:163 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM8493:163 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Källby – SHM8493:163 

Från Källby socken kommer båtyxa av typen C:1a (Sösdala 1a). Att yxan är av typ 

C:1a kan avgöras på grund av att den inte har någon nackknopp men att den däremot 

har skuldror och markerade smalsidor som inte är konkava i tvärriktningen. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 456g 

Längd: 15 cm 

Bredd: 5.3 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1   
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SHM11706:2 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM11706:2 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Larv – SHM11706:2 

Från Larv socken kommer en yxa utan en kombination av attribut som gör den 

indelningsbar med hjälp av Malmers typologiseringsmetod. Det är dock en liten yxa, 

endast 12.7 cm lång med en bredd på knappa 4 cm. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 220g 

Längd: 12.7 cm 

Bredd: 3.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1  
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Levene – SHM7578:590 

Från Levene socken kommer en yxa där endast eggpariet är intakt. Yxan har delar 

kvar av en tydlig skaftholk och en gjutsöm men är i övrigt för trasig för att kunna 

typindela. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 399g 

Längd: 12.2 cm 

Bredd: 5.8 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

  

SHM7578:590 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:590 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 
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SHM7578:626 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:626 ovanifrån.          
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:626 underifrån.         
Foto: Simon Terbrant Säfström 

Levene – SHM7578:626 

Från Levene socken kommer ytterligare en båtyxa, denna yxa är däremot intakt, även 

om den är något vittrad. Det är en liten yxa på endast 12.3 cm och dess morfologiska 

drag är för otydliga för att den ska kunna typindelas enligt Malmers 

typologiseringsmetod. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 234g 

Längd: 12.3 cm 

Bredd: 4.4 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM10174:22 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM10174:22 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Lidköping – SHM10174:22 

Från Lidköping socken kommer en yxa med helsvängda smalsidor, en icke urskiljbar 

nackknopp och ett svårdefinierat nacktvärsnitt. Att det är en båtyxa från neolitikum 

råder det inga tvivel om men vilken typ den tillhör är dock svårt att avgöra. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 570g 

Längd: 19.1 cm 

Bredd: 5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM22773 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM22773 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM22773 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Långared – SHM22773 

Från Långared socken kommer en yxa av typen C:1b (Sösdala 1b). Att yxan är av typ 

C:1b kan avgöras på grund av att den har skuldror, nackknopp och markerade 

smalsidor som inte är konkava i tvärriktningen. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 567g  

Längd: 19.8 cm 

Bredd: 5.5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM31034 nacke. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM31034 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM31034 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Långared – SHM31034 

Från Långared socken kommer en andra yxa, denna yxa har gått sönder och sedan 

tydligt blivigt omarbetad då ett nytt skafthål har gjorts framför det gamla när den vid 

något sammanhang har gått av på mitten. Någon typindelning enligt Malmers 

typologiseringsmetod var ej möjlig. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 361g 

Längd: 14.2 cm  

Bredd: 4.5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM10667:7 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM10667:7 underifrån.           
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM10667:7 ovanifrån.          
Foto: Simon Terbrant Säfström 

Magra – SHM10667:7 

Från Magra socken kommer en yxa som är tydligt skadad på både egg- och nackhalva. 

En helsvängd smalsida och en skaftholk kan urskiljas, dock inga tillräckligt tydliga 

attribut för att en typindelning ska kunna göras. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 398g 

Längd: 14 cm 

Bredd: 5.9 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM9150:56 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9150:56 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Mularp – SHM9150:56 

Från Mularp socken kommer en yxa av typen D:1a (Hurva 1a). Att yxan är av typ D:1a 

kan avgöras på grund av att den har skuldror och att den har ett nacktvärsnitt som 

uppfyller formeln 𝑏 >
4ℎ

3
 ; alltså att bredden på yxans nacktvärsnitt måste vara större 

än fyra gånger nacktvärsnittets höjd delat på tre. 

Fyndtyp: Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 582g   𝑏 >
4ℎ

3
   

Längd: 18.5 cm   4.2 >
4∙2.6

3
= 3.47 

Bredd: 6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7578:502 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Ryda – SHM7578:502 

Från Ryda socken kommer en yxa av typen A (Gillhög). Att yxan är av typ A kan 

avgöras på grund av att den har skuldror men saknar både skaftholk och nackknopp. 

Yxan har också ett nacktvärsnitt som uppfyller formeln 𝑏 <
4ℎ

3
 , alltså att bredden på 

yxans nacktvärsnitt måste vara mindre än fyra gånger nacktvärsnittets höjd delat på 

tre. 

Fyndtyp: Lösfynd   Formel för nacktvärsnitt 

Vikt: 614g   𝑏 <
4ℎ

3
 

Längd: 15 cm   4.2 <
4∙3.9

3
= 5.2 

Bredd: 5.4 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7578:777 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:777 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Ryda – SHM7578:777 

Från Ryda socken kommer en andra yxa, denna är dock något defekt. En stor bit 

saknas från eggpartiet och i övrigt är yxan ganska vittrad. En del attribut kan dock 

urskiljas (så som nackknopp och skaftholk) dock inget som gör att yxan stämmer 

överens med någon av Malmers grupper för typindelning. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 443g 

Längd: 17 cm 

Bredd: 5.4 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM3109 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM3109 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Slöta – SHM3109 

Från Slöta socken kommer en yxa av typen C:1a (Sösdala 1a). Att yxan är av typ C:1a 

kan avgöras på grund av att den har skuldror och markerade smalsidor men ingen 

nackknopp. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 489g 

Längd: 15 cm 

Bredd: 5.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM7578:760 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM7578:760 nacke. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Sparlösa – SHM7578:760 

Från Sparlösa socken kommer en yxa med ett slitet nackparti, yxan saknar attribut i 

form av skuldror och skaftholk och faller inte in under någon av Malmers grupper för 

typindelning. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 516g 

Längd: 15.7 cm 

Bredd: 6.1 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM8177:74 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM8177:74 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Särestad – SHM8177:74 

Från Särestad socken kommer en liten yxa som är sliten både vid nacken och runt 

skafthålet. Den har en ganska speciell utformning och stämmer inte in på någon av 

Malmers grupper för typindelning.  

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 374g 

Längd: 12.4 cm 

Bredd: 5.6 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM13649:59 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM13649:59 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Tidaholm – SHM13649:59 

Från Tidaholm socken kommer en yxa som blivit väldigt utsatt för vittring. Huruvida 

yxan är beklädd med skuldror eller helsvängda smalsidor är näst intill omöjligt att 

avgöra och även om smalsidorna är markerade eller inte. En skaftholk går att urskilja 

med säkerhet men det är inte tillräckligt för att göra en korrekt typindelning av yxan. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 502g 

Längd: 18.6 cm 

Bredd: 5.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM9170:976 från sidan.       
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9170:976 ovanifrån.       
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9170:976 nacke.       
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9170:976 underifrån.        
Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9170:976 egg.            
Foto: Simon Terbrant Säfström 

Tidaholm - SHM9170:976 

Från Tidaholm kommer en liten yxa som lämnades till statens historiska museum efter 

att ha varit en del av veterinärläkaren Nordenmans fornsakssamling (Historiska 

Museet 2011). Yxan är en miniatyrbåtyxa och likt många andra miniatyrer är typen svår 

att definiera, men flertalet morfologiska drag kan fortfarande urskiljas. Bland annat kan 

man tydligt se de markerade smalsidorna som också hjälper till att betona det 

rektangulärt formade nacktvärsnittet. Tydliga bultmärken kan förnimmas på 

nackpartiets ände vilket skvallrar om att yxan högst troligt aktivt brukats i något 

sammanhang. 

Fyndtyp:  Lösfynd 

Vikt:  398g 

Längd:  14 cm 

Bredd:  5.4 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM9170:977 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Tidaholm – SHM9170:977 

Från Tidaholm socken kommer även en tredje yxa, en yxa av typen E:2 (Vellinge 2). 

Att yxan är av typ E:2 kan avgöras på grund av dess helsvängda smalsidor och med 

tanke på att den har en ås på ovansidan. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 368g 

Längd: 13.3 cm 

Bredd: 5.5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM15450 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM15450 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Torsö – SHM15450 

Från Torsö socken kommer en kort yxa med en spetsovalt nacktvärsnitt, även en 

ganska tydlig nackknopp kan urskiljas. Men det finns inte tillräckligt många särskilda 

drag för att yxan ska kunna typindelas. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 374g 

Längd: 13.9 cm 

Bredd: 5 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM10443:5 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM10443:5 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM10443:5 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Töreboda – SHM10443:5 

Från Töreboda socken kommer en yxa med helsvängda och omarkerade smalsidor, 

den är också knubbig till formen vilket genererar ett rundovalt nacktvärsnitt. Dess 

morfologiska drag och dess speciella utformning stämmer inte överens med någon av 

grupperna i Malmers typologiseringsmetod.  

 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 541g 

Längd: 16.2 cm 

Bredd: 5.4 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1   
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SHM8177:73 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM8177:73 ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Valstad – SHM8177:73 

Från Valstad socken kommer en yxa av ganska små proportioner. Den har tydligt 

helsvängda smalsidor och en distinkt skaftholk, dock inga attribut som speglar någon 

av Malmers grupper i hans typologiseringsmetod. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 191g 

Längd: 14 cm 

Bredd: 4.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM18015:3 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM18015:3 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Väne-Ryr – SHM18015:3 

Från Väne-Ryr socken kommer en trasig yxa där endast nackhalvan finns kvar. Det 

som kan urskiljas är dock en nackknopp och markerade smalsidor samt tendenser till 

skuldror vilket skvallrar om att yxan troligtvis tillhör typen C:1b (Sösdala 1b). 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 210g 

Längd: 8.4 cm 

Bredd: 4.7 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM11261:19 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM11261:19 underfrån eller ovanifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Östra Tunhem – SHM11261:19 

Från Östra Tunhem socken kommer en ganska speciellt utformad yxa, den enda yxan 

i undersökningsmaterialet som varken har skuldror eller helsvängda smalsidor utan 

snarare ingröpningar där skuldrorna annars brukar vara. En typbestämning enligt 

Malmers typologiseringsmetod är ej möjlig på grund av dessa konstiga attribut. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 455g 

Längd: 12.5 cm 

Bredd: 5.2 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 
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SHM9478:25 från sidan. Foto: Simon Terbrant Säfström 

SHM9478:25 underifrån. Foto: Simon Terbrant Säfström 

Östra Tunhem – SHM9478:25 

Från Östra Tunhem socken kommer en andra yxa, denna yxa är betydligt större än 

föregående yxa men är dock lika svår att typbestämma. Yxan är också ofullständig 

med tanke på att den helt saknar skafthål, tendenser till en holk kan dock förnimmas 

på undersidan. 

Fyndtyp: Lösfynd 

Vikt: 904g 

Längd: 21.1 cm 

Bredd: 5.8 cm 

Mer info:  Tabell 2-4 & bilaga 1 

 


