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1. INLEDNING

I slutet av âr 1986 vandrade jag och en kollega
frân ett besök i en privatägd fomsakssamling mot
bilen. Vi tog en genväg över ett upplöjt område
som uppenbarligen tidigare utgiort en mosse. På
vägen dit diskuterade vi neolitiska boplatser var-
vid jag ställde frågan; varftir pâtråiffade vi aldrig
hela yxor pâ boplatserna utan endast fragment?
Svaret kom lika plötsligt som frôn ovfintat håll,
för i samma ögonblick sparkade min kollega till
nâgot i den plöjda torvjorden - det var en hel
tjoclnackig flintyxa med utsvängd egg.

Upptäckten av flintyxan var en helt tillfällig
händelse och påminner d¿irmed om att den över-
våildigande majoriteten offerfynd pâtråiffats under
motsvarande tillf?illiga omst¿indigheter. Fyndet
fick emellertid ett avgörande inflytande på min
syn på de neolitiska offerfynden. Dels illusferade
yxan väl det faktum att en majoritst av flinföre-
målen frân mossar faktiskt påtr?iffas en och en
och inæ som depâfynd. Dels initierade fyndet ftir-
nyade frågeställningar. Om det var sällsynt med
hela yxor på boplatser, lâg svaret naturligtvis n¿ira

till hands att de ist¿illet placerades i gnvar eller
som offer i våtnarker. Men om sâ var fallet, kun-
de detta i sin tur motivera att man uteslöt före-
komsten av rituella offerhandlingar även på bo-
platser? Därmed började en lâng serie av funde-
ringar vilka mynnat ut i följande huvudtanke; har
inte de flesta hypot€ser om offerfynden baserats
på endast fragment av en stör¡e helhet? Borde inte
alla typer av potentiella offerfynd från skiftande
miljöer undersökas för att erhålla en bredare bas

för en föntåelse av den neolitiska människans fd-
reställningsv?tld? Den danske arkeologen J grgen

Skaarups allomfatønde studie över de neolitiska
grav-, boplats- och offerfynden frân öarna söder
om Fyn (1985) har i dett¿ avseende varit en stän-
dig källa fdr inspiration i mitt arbeæ.

l.l. Problemställning och målsättning

Bakgrunden för detø arbete bottnade således i en

misstanke om att diskussionen om de neolitiska
offerfynden hittills har grundats pâ ett alldeles ftir

begränsat kåillmaterial. De publicerade offerfyn-
den verkade i min ögon otillräckliga och bertittiga-
de inæ flera av de slutsatser som hävdats för detta
fyndmaterial. Det fanns dåirför all anledning att
försöka visa på omfattningen av materialet. Stu-
diet av de neolitiska offerfynden har traditionellt
sett k:innetecknats av ett, ur min synpunkt sett,
överdrivet intresse för de s.k. depâfynden, dvs.
slutna fynd av två eller flera föremål nedlagda vid
saÍrma tillfÌille. De enst¿ka funna föremålen med
liknande fyndomständigheter och frân liknande
miljöer har inte rönt samma intresse i forskningen
(Karsten 1989, se Kap.3.2).

Huvudmålsättningen med föreliggande arbete
¿h att ganska de olika formema av rituella nedläg-
gelser av föremål under neolitisk tid i Skâne.
Detta innebÍir att alla tänkbara offermiljöer under-
söls med ett viktigt undantag; fynd frân de samti-
da gravlåiggningarna. Däremot har offerfynd be-
aktats som åir pâträffade i eller vid gravarna men
som inte kan tolkas som egentliga gravgâvor. En
lika ingâende analys av det skånska neolitiska
gravfyndsmaterialet skulle belasta avhandlingen
vida över det acceptabla. I föreliggande avhand-
ling har därfiir endast publicerade syntesvolymer
över neolitiskt gravmaterial beaktats. Arbetsme-
lodiken har utgâtt frân ett försök att erhålla en to-
tal bild av materialeL Jag har besökt flertalet sven-
ska museisamlingar med fynd frân Skåne. Acces-
sionskatalogerna har ingående studerats varefter
jag identifierag uppmätt och beskrivit ftiremålen.

Nåir det g?iller det omfattande, nya offerfynds-
materialet som föreligger i Riksantilcvariesämbet-
ets fornminnesinventering har jag av tidsbrist inte
kunnat besöka samtliga av de mânga hundra pri-
vatsamlingarna i Malmöhus llin. I vissa omrâden
som Kävlingeomrâdet och Trelleborgsomrâdet
harjag försökt erhålla en helhetsbild genom att
personligen kontrollera alla uppgifter om privat-
ägda offerfynd i RAÄ:s sockenregister. I övriga
dela¡ av Malmöhus låin har jag ufört sticþrov.
Därmed kommer också den andra huvudmålsätt-
ningen till arbetet fram. Då avhandlingen till stora
delar innehâller n¡t eller tidiga¡e obeakat källrna-
ûerial har det redan i inledningsskedet av arbetet
känts våirdefullt att sammanst¿illa och publicera det
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st¡indigt v¿ixande fyndmaterialet i en katalogdel. I
avhandlingen görs referenser till denna kaølog
genom att använda förkortningen K. för katalog-
nunmer.

Tyngdpunkæn i detta arbete kommer därför att
ligga i en analys av fynd från de traditionellt sett

välkända offermiljöerna som vâÍnarker och fast
mark. Som ett komplement till detta kommer en
studie av jåimförbara offerhandlingar pâ boplatser

ocksâ att utföras.
Fem viktiga problemkomplex kommer att un-

dersökas:
L. Profant eller sakralt? Analys och samman-

ställning av argument för och emot rituella och

icke-rituella fynd.
2. Kvøntitativa och kvalitativa aspekter på of-

ferfyndsmaterialet. Omfattar såvåil analys av mu-
seisamlingar som privatsamlingar. Finns geogra-

fiska eller kvalitetsm¿issiga skillnader mellan fynd
frân dessa olika typer av samlingar? Kan fynd
med dåligt kända fyndomständigheter gller plat-

sangivelser- lösfynd - anvlindas vid str¡diet av

offerfynd?
3. Enketfynd contra depåfynd. iir de enst¿ka

funna föremâlen frân frtimst våtmarker - enkel-
fynden - en egen fyndkaægori eller har de, som

det ibland hävdats, en gâng ingått i nu skingrade

depåfynd? I vilket kvantitativt och kvaliøtivt för-
hållande stâr de bâda fyndtyperna till varandra?

Finns de belagda ffin samma fyndplatser? Analys
av offerföremâlens fördelning och utseende vad

avser tJ/p, längd, slþing, råmaterial, fragmenter-

ing mellan olika offermiljöer som vâtmarker och

fast mark och mellan olika offermetoder.
4. Geografísk sprídning. Analys av fördel-

ningen av offerfynd i landskapet. Avspeglar täta-

koncentrationer av offerfynd ocksâ bosättnings-
centra under neolitisk tid?

5. Jtimförande sudier mellan Danmark och

Skdne. Är uwecklingen den samma i Ostdanmark
som i Skåne, vad avser fyndens innehåll och fyn-
dens spridning? Kan förändringar i offerskicket
knytas till förändringar i bosäturingsstruktur och

gravskick?

1.2, Yal av undersökningsområde

Undersökningen kommer att omfatta landskapet

Skâne, vilken åir en av de fyndrikaste provinserna

när det gåiller neolitiska föremål i Sverige. Tyngd-
punkæn i den geografiska spridningen av neolitis-
ka föremål ligger i kustområdena, medan inlandet
kvantiøtivt sett står för en mindre del. Kristian-
stad l?in har traditionellt sett såirbehandlats i den
arkeologiska forskningen varför stora omrâden,

främst i de norra och mellersta delarna av länet,

forfarande kan betecknas som ouforskade, trots
en betydande fyndpotential (Malmer 1962:700 f,
Fig. L?-0-l24). Denna slagsida i fyndfördelningen
gentemot förhållandena i det fyndrika Malmöhus
län kommer till stora delar att försvinna nlir Riks-
antikvarieåirnbetets fornminnesinventering i Kris-
tianstad län avslutas.
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2. FORSKNINGSHISTORIK

"I Archæologiens første Barndom, da Erfaringeme vare

høist indslrænkede, begyndte med, uden Videre at tyde alt

Nyt og Ubekjendt som henhørende til eller hidrørende fra

Offringer og religiøse Skikke. Derefter gik man, som sæd-

vanlig, til den modsaüe Yderlighed og forklarede saagodt-

som Alt paa en ganske simpel, prosaisk Maade, idet man

iwig sysselsaüe sig med at udlede de enkelte Oldsagers og

Mindesmærkers Brug og Oprindelse fornemmelig fra dag-

ligdags Sysler, fra Fiskeri, Jagt, Agerdyrkning, Handel,

Krig og Begravelse, medens man næsten med Uvillie tilba-
geviste enhver Tanke om religiøse Forklaringer. Det er i
denne, ganske vist npdvendige og vigtige Udviklingsperi-

ode, vi hidtil have bevæget os. Men det vil, efter min fuld-
komne Overbeviisning, nu blive vor Opgave, ad udfinde

den Sandhed, der turde ligge i Midûen, at trænge mere og

mere fra det Ydre ind i Folkenes indre Liv og lade det Reli-

giØse, der til alle Tider og hos alle Folk har spillet en ind-

gribende Rolle, komme til sin Ret" (Worsaae 1866:32-6).

Detta citat av Worsaae är belysande ur flera
olika aspekter. Resonemanget kan utan vidare ap-

pliceras på hela forskningshistoriken om de sak-

rala fynden. Denna kännetecknas av så tv¿ira kast
mellan sakrala och profana tolkningsmodeller att
få om ens något arkeologiskt källmaterial är sâ

bundet till tidens olika trender. Från Worsaae till
dagens arkeologi sker ständiga och oundvikliga
upprepningar av likartade argument för eller e-

mot. Detta säger en hel del om fyndgruppens
dubbelbottnade och svårtolkade natur, men även
att Worsaae's funderingar i högsta grad är rele-
vanta och tidlösa.

En forskningshistorik över de sakrala fynden
blir tiil stora delar synonymt med en historik över
den skiftande tolkningen av depåfynd. De enstaka

funna föremâlen, enkelfynden, har endast s¿illan

rönt uppmärksamhet frân forskningens sida. Det-
ta ¿ir ett märkligt förhållande eftersom termen de-
på, som den definierats av generationer av arkeo-
logiska forskare, yanligen har ansetts omfatta ett
eller flera föremål nedlagda avsiktligt (Nielsen

197 7 ). I praktiken har aldrig definitionen använts

fullt ut, eftersom det helt överskuggande forsk-
ningsintresset har riktats kring analyser av de

slutna fynden bestående av tvâ eller flera föremål.
Som senare skall ses åir även innebörden av ter-
men depåfynd varierande frân forskare till forska-
re, vilket lett till en betydande begreppsförvining
(se Kap. 3).

Fyndgruppens generella uppüädande tvärs öv-
er kultur- och tidsgränser gör att det heller inte är
möjligt att lâtå forskningshistoriken omfatta tolk-
ningar som endast gäller de neolitiska fynden eller
fynd frân en sâdant litet geografiskt område som
Skâne. De tolkningsmodeller som applicerats på

offerfynden från brons- och jåirnålder åir i hög
grad relevanta även för det neolitiska offerfynds-
materialet (Bradley 1987:352). Detta åir ett bâde

naturligt och logiskt förhållningssätt om man
utgår från likheterna i depositionssätt och -miljöer
mellan neolitiska fynd ôch exempelvis bronsâl-
dersfynd.

Forskningshistoriken kring offerfynden åir så

växlande och rikhaltig att den egentligen förtjåinar

en alldeles egen studie. Den följande beskrivning-
en blir med nödvändighet kortfattad och kan hel-
ler inte göra ansprâk på att vara heltäckande.
Historiken beskriver de viktigaste trenderna i den

nordeuropeiska offerfyndsforskningen vilka ut-
vecklas och kommenteras i nästa kapitel.

Worsaae var en av de första forskarna att ut-
trycka wivel över att fynd från våtmarker och sto-
ra stenar var nedgrävda skatter eller varuförrâd.
fu 1AOO publicerade han en artikel om de rika
danska bronsåldersfynden med metallföremål från
främst våtmarker. Worsaae's uppmÍirksamhet rik-
tades mot att dessa fynd hade en sammansättning
och kvalitet vilken helt avvek från det samtida
gravfyndsmaterialet. Med hjälp av historiskt och
etnologiskt kåillmaterial tolkades de danska brons-
åldersdepåerna som resultatet av ett konsekvent
religiöst offerskick. Både fyndsammansättningen
för bronserna och de speciella fyndomständighe-
terna fick håir sin förklaring.

Även om Worsaae's argumentering byggde på

bronsåldersfynd, är det viktigt att fastslâ att han
var först med att ställa frågan om inte en sakral
tolkning också kunde gåilla de neolitiska depåfyn-
den: "Det er overhovedet endnu ikke muligt at

foru.dsige, om ikke ogsøa en tilsvarende religips
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Forklaring med Held vil kunne anvendcs paa

hidti I gaadefulde Kj ends gj erninger s aav e I fr a
Broncealderen somfra den endnu ældre Steen-

alM' Q,lorsaae L866:323).
Montelius anslöt sig till Worsaae's resultat och

tolkningar och beskrev i början av 1870-talet flera
svenska slutna fynd av neolitiska föremâl frân
bâde vâtmarker och fast mark (Montelius 1870-
73, I874a). Det var framför allt depåfyndens av-
vikande karaktår och placering gentemot gravfyn-
den som fick Montelius att ûolka dem som religiö-
sa nedläggelser (Monteliu s t87 0-7 3:251, 187 4a:
148).

År tggO publicerade Sophus Müller en artikel i
Aa¡bøger betitlad'Yotivfund fra Sten- og Bronce-
alderen". För första gângen behandlades stenål-

dersfynd systematiskt i en diskussion om depå-

fyndens tolkning. Ett âr tidigare hade visserligen
Vedel publicerat en beskrivning över Bornholms
forntid vari slutna mark- och mossfynd frân sten-

åldern försiktigt tolkades som religiösa nedläggel-

ser (Vedel 1885:1 13). Müller betonade emellertid
osäkerheten i den vetenskapliga behandlingen av

de medvetet nedlagda föremålen - det borde gå

att skilja en offergåva till en gudom frân en gömd
skatt, vilken i sin tur borde kunna skiljas från en

metallgjutardepå eller från tillfÌilligt ftirlorade före-

mål. När man med säkerhet kunde fastslâ att des-

sa fynd var offer, låg enligt Müller, vägen öppen
" til enfor Archaæologen saare vanskelig tillgæn-
gelig Side af Oldtidens Llv" (Mtiller 1886:216).

Müllers analys byggde pâ en genomgång av 180

slutna fynd i Nationalmuséets samlingar i Köp-
enhamn varvid han speciellt uppmärksammade
" en større eller mindre Række Gjenstande af en

og swnme Form" (lbid:217). Det upprepade mön-

stret med föremål av samma form var ett karakte-

ristiskt drag för offerfynden men Müller betonade

även fyndortens betydelse för fyndkategorins
sakrala tolkning. Flintyxfynden indelades i wå
klasser: yxor funna i mossar eller k?in och yxor
funna på fast mark, oft¿ vid eller under en stor
sten. Ett viktigt f<irhâllande var att fynden sakna-

de koppling till gravar.

Bland de depåfunna flintföremâlen uppmåirk-
sarnmade Mäller speciellt de föremål som han an-

sâg skiljde sig i värde och användbarhet - dvs.

om yxan var överdimensionerad, omhuggen eller
skadad. Därtill var Müller först med att behandla

slutna fynd av flintavslag och -spån pâ samma

sätt som depåer med'Tærdifulde" vapen och red-
skap (Ibid:226 Ð. Även föremål av ben och horn
medtogs i fyndkategorin.

Müller har i ett intressant tolkningsavsnitt re-
dogjort ftir de skifønde motiven bakom nedläg-

gelserna. Att alla fynd inæ kan vara tillfåilligt tap-
pade awisade han raskt genom hänvisning till att
föremål inte tillftilligtvis kan komma att hamna
under en stor sten. Fyndens enhetliga samman-

sänning talade även emot detta.

Mera noggrannt gick emellertid Müller in på
den hypotes som anger att depåfynden represente-

rar undangömda föremål avsedda att âter tas upp

som exempelvis nedgrävda dyrbarheær, handels-
depåer eller "Arbeideres Eþndele". Med håinvis-

ning till skriftliga källor och analogier med etno-
grafiskt maærial framhöll Müller att jord och vat-
æn i alla tider ansetts som bra gömställen, framför
allt " paa et lavere Kulturtrin" (Ibid:241). För hy-
potesen talade tiven det ringa djup fynden uppta-
gits frân.

Mäller ffigade sig emellertid om inte flintyxor-
na i depåfynden kunde utgöras av enstaka våirde-

representanter och att depåfynden således repre-
senterade nedgrävda skatter. Omsâttningsmedlet i
primitivare samhlillen kunde enligt Müller ofta
vara redskap och smycken - enhetligheten i de

danska depåfynden kunde dâ förklaras med detta.
Men fynden av oanvändbara redskap - omhugg-

na, skadade eller förstörda - 
gjorde att denna

tolkning inte föreföll rimlig (Ibid:243).
Hypotesen att depåfynden representerade va-

ruförråd, handelsdepåer, avfiirdade Müller raskt
med att de flesø depåerna bestod av ett så lit€t an-
tal föremål att handel baserad på detø inte kunde

löna sig (Ibid:243). Däremot var teorin om att de-

påfynden var "arbetares ägodelar" mera trovärdig,
då flintredskap ofta tillverkats av samma softs
flinta eller t.o.m. samma flintblock, var av saÍrma
form eller utgjordes av halvfabrikat. Men efter-
som flera föremål i depâerna var omhuggna, kraf-
tigt slitna eller förstörda kunde inte hypotesen



omfatta samtliga fynd Qbid:244). Müller försökte
således nâ fram till ett övergripande motiv bakom
deponeringarna. Detta kunde bara uppnâs genom
att avf?irda alla hypoteser som inte överensstämde
med offerteorin, dvs. en slags negativ bevisför-
ing.

Med etnografiska paralleller och hänvisningar
till skriftligt material, som exempelvis de islÍind-
ska sagorna, uppmâlade Müller en bild av hur
dessa offer fungerar. Att det inte gick att skilja
mellan markfynd och vårnarksfynd ûogs till intäkt
för att speciella sten- eller vattengudar inæ dyrka-
des. Nedläggelserna tolkade Müller istället så att
de var offer åt gudomar eller andar. Skillnaderna i
deponeringssätt och fyndens sammansättring låg,
ansåg Müller, i den enskildes fromhet och den va-
rierande ivern att vinna gudarnas gunst med an-

tingen en större eller mindre gåva. Müller betona-
de även symbolvärdet i föremålen. Halvfabrikat,
förstörda eller slitna föremål tolkades som sym-
boler för hela föremål och detta uppfattades som
en form av religiöst beùtigeri. Müllcr tolkade så-

ledes offret som en handling utan klart bestlimda
regler Qbid:247 fl.

1890 publicerade Petersen en artikel där st¿rk
laitik rikades mot Worsaae's och Mtiller's salrala
tolkningar av depåfynden. Petersen gjorde en ltri-
tisk granskning av de skriftliga belliggen för vât-
marksoffer och fann inget som helst stöd f<ir t¿n-

ken att exempelvis vapenfynden från järnâldern

skulle vara offerfynd. Petersens konklusion var
att samtliga mossfynd från stenâlder till järnålder
kunde tolkas som enskilda individers nedläggel-
ser av värdeföremål avsedda att senare tagas upp
för senare bruk eller för livet efter detta (1890:
252). Orsakerna bakom nedläggelserna var helt
och håIlet individuella och tillfälliga, däremot an-
sâg Petersen attdet fanns regler i nedläggelsernas
karakt¿ir och beståndsdelar (Ibid:252).

1897 uwidgade Müller i Vor Oldtid diskussio-
nen om offerfynden och skiljde nu mellan depå-
fynd och offerfynd. Uppenbarligen var detta en
försök till svar på Petersens lritik. Depâfynd be-

tecknade nu fynd som var avsedda att åter tågas

upp. Vad som däremot var nedlagt för alltid kalla-
des votiv- eller offerfynd. Båda kategorier omfat-

ll

tade ett eller flera föremål som'efter fyndsamman-
sättning och fyndomständigheter kunde sägas
vara avsiktligt nedlagda (Müller 1897:379 Ð. De
enstaka funna föremålens betydelse i offerfynden
behandlades i ett liæt avsnitt, genom jämförelser
med fyndomständigheterna för de slutna fynden.
Mäller's diskussion avslut¿des med den viktiga
konklusionen "at Offerfundene dels bestaa af
kun et enkelt Stykke, dels af flere Stykker af
samme Slags" (Ibid:396).

Rydbeck kom i sin fu 1918 utgivna redogörel-
se över slutna mark och mossfynd in pâ liknande
tankebanor. Det fanns emellertid en viktig skillnad
mellan Rydbecks och Müllers arbete. Rydbeck
baserade sin uppdelning mellan offer- och depå-
fynd utifrån fyndens sammansättning och inte uti-
ffin motivet bakom depositionen. Votivoffer skul-
le omfatta fynd med identisk typsammansättning,
depåfynden dåiremot omfattade föremål av skilda
typer (Rydbeck 1918:4, not l). Rydbeck försökre
också att teoretiskt indela votivfynden i ytterligare
kategorier som:

1. Fynd vilka nedlagts sâsom offer ât gudomar
eller ât förf?ldemas andar.

2. Föremål vars syfte var att tjäna ägaren sjåilv
i ettkommande liv (Ibid:4).

Problemet var ju att Müllers indelning av depå-
fynd och votivfynd inte gick att praktiskt använda
pâ de arkeologiska fynden. Rydbecks försök att
ytterligare dela in votivfynden hade samma pro-
blem inbyggda, ty hur skulle man Harlägga vilka
fynd som passade in i respektive kategori? Ett av
Rydbecks kriterier för ett offerfynd var att det
skulle utgöra föremål ej ägnade för praktiskt bruk
(Ibid:44). Rydbeck betonade därvid de längsta
och största flintyxorna, men även förstörda red-
skap, förarbeten och de starkt slitna redskapen.
Rydbeck sâg dåirvid också till symbolvåirdet hos
vissa oanvändbara föremål, vilka var avsedda att
likna åikta funktionella redskap. Dock bedömdes
åiven fyndomständigheærna som viktiga.

Rydbeck delade Müller's uppfattning om der
tolkningsmässiga sambandet mellan slutna fynd
och enkelfynd (Ibid:48). Då ett betydande antal
slutna fynd pânäffats just i mossar låg antagandet
nära att även en avsevärd del av de enstaka, i
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mossar påträffade föremâl kunde tolkas som of-
fergåvor. Vidare noterade Rydbeck att flera depå-

fynd innehöll mesolitiska artefakcer och han tolka-

de dessa pâ samma sätt som de neolitiska depå-

fynden; de var offer (bid:7 t 51 Ð.
Rydbeck sâg depåfynden som uttryck för en

långvarig nedläggelsenadition med rötter i mesoli-

tisk tid, men han intresserade sig även för och
försökte finna svaret på de föråindringar i fyndens

sammansätûring som gick att spâra från mesoliti-

kum till stenålderns slut (Ibid:65 f). Yxorna sågs

främst som vapen och deras, enligt Rydbeck,
succesiva försvinnande ur offerfynden mot slutet

av neolitisk tid tolkades som att samhället genom-

gick en utveckling från närmast krigstillstånd till
allt mer fredliga förhållanden. Detta manifesterade

sig i ett ökande antal nedläggelser av flìntdolkar
och flintskäror " hvilka representera det dngliga
ørbetet för familjens uppehdlle och utkomsf' (Íb-
id:66).

Forssander publicerade under sin korta men

intensiva forskargärning flera bidrag rörande of-
ferfyndens tolkning. Â¡ tg:: publicerades en

preliminlir rapport över de s.k. Segeå-fynden, ett

uppmuddrat neolitiskt fyndmaterial, huvudsakli-
gen bestâende av enstaka funna föremåI, vilket
bedömdes representera offernedläggelser (Kap

10.5). Det ¿ir intressant att notera Forssander's

framsynta tolkning av offerfynden. För honom

fanns det ingen anledning att skilja mellan enkel-

fynd och depåfynd i tolkningshåinseende och det

förefaller som om fyndmiljön spelade den avgö-
rande rollen för hans tolkning. Detta kan utm¡irkt
illustreras av en något senare artikel, där ett depå-

fynd med flintyxor beskrevs som ett " typískt of-

ferfynd' eftersom det påråiffats i " en otillgdnglig

sanlçnark" (Mohrén & Forssander I94l:20).
Till Rydbecks uppfattning anslöt sig även

Brøndsted i sitt stora verk Danmarks Oldtid från

år 1938. Depåfynden sâgs som uttryck ftir en
jordbruksreligion i neolitisk tid. Yxdeponeringar-
na ansågs vara manliga offer, bärnstens- och ler-
kärlsdeponeringarna däremot kvinnliga. Brønd-

sted ansâg att bel¿igg fanns att flintyxan dyrkades

som en egen gudom. De långa överdimensionera-
de, omsorgsfullt slipade tunnackiga flintyxorna

var, enligt Brgndsted, idealbilder av den oumbär-

liga arbetsyxan (Brgndsted 1938:148 f). Flintyx-
an som gud var en åsikt som inte verkade helt
osannolik. V/inther hade nâgra âr tidigare publice-

rat Troldebjergsboplatsen på Langeland med det

sedermera så berömda fyndet av en uppr¡ittståen-

de tunnackig flintyxa funnet tillsammans med ett
litet lerkärl (Winther 1935:51 ff, se Kap 11. 2).

Brøndsted uteslöt således inte enstaka funna

föremål från offerfyndsdiskussionen, men det hu-

vudsakliga argumentet fiir en sakral tolkning låg i
förekomsten av de upprepade nedlåiggelserna av

yxor pâ samma plats, vissa praktfynd samt före-

mål utan praktiska anv?indningsområden (Brønd-

sted 1938).
I senare arbeten betonade emellertid Brønd-

sæd också svårigheten att s¿irskilja mellan profana

och sakrala nedläggelser av yxor. De överdimen-
sionerade, slipade tunnackiga flintyxoma frân fast

mark och vâtmarker blev i Brøndsteds ögon det

fyndmaterial som enklast kunde tolkas som ned-

grävda varufönåd; handelsdepåer (1979:1 18).

Becker's banbrytande arbete "Mosefundne ler-
kar" mn 1948 behandlade på ett ingående sätt of-

ferfyndsproblematiken, som byggde på mångåri-
ga erfarenheter av fynd framkomna vid torvt¿ikt

under andra våirldskriget (bl.a. Mathiassen 1942,

Becker 1945). Becker anslöt sig dlirvid till Mül-
lers resonemang när det gtillde stödet för offer-

fyndsteorin och anvåinde samma negativa bevis-

föring, dvs. för att erhålla en sakral tolkning ar-

gumenterades och uteslöts först de profana för-
klaringsmodellema @ecker 1948:27 t).

Studiet av keramiken var centrala för upprät-

tandet av den neolitiska kronologin och Becker

tolkade lerkärlsdeponeringarna i de danska mos-

sarna som matoffer. Lerkåirlen påträffades ofta i
ackumulerade fyndsammanhang tillsammans med

andra föremâlskategorier som flintyxor och djur-
ben. Dessa tolkades som sekundåira rester av en

mer omfattande aktivitet på mossytan - dvs. den

egentliga platsen för offerceremonierna. Becker

visade att flintyxorna i de slutna fynden inte kun-
de jämföras med platser med upprepade nedläg-

gelser av yxor, de s.k. ackumulerade offerplatser-

na (Kap. 10). Dessa senare yxor, vilka vanligen
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uppt¿icktes en och en, var oft¿ skadade eller om-
huggna. Dettå förhållande tolkade Becker som
tecken på att det existerat en regelrätt yxkult (Ibid:

281). En åsikt som delades av Br6ndsted.

Skillnadema mellan yxorna på de ackumulera-
de offerplatserna och de yxor som förekom i de

slutna depåfynden fick till följd att os¿ikerheten

kring motiven till nedläggelserna åter aktualisera-
des. Depâfynden kunde vara salrala - offer ât

gudomar, men de kunde ocksâ vara skatter eller
handelsdepâer. Denna senare åsikt blev förhåirs-

kande i Beckers senare arbeten. Hans analys av
de berömda norrländska flintyxdepåerna vid Bjur-
selet är eu tydligt exempel på detø @ecker 1953a:

50). Även depåfynd bestående av b?irnstenspärlor

eller benmejslar frân mossar tolkades i någa ar-

tiklar av Becker som profana nedläggelser (1953

b:96 f, 1962:89).
Vad gäller karakteriseringen av depåfynden

kom under 1950-talet ett flertal forskare att beröra

detta problem. Ørsnes betonade källkritiska as-

pekter på materialet, och i sin behandling av det
s.k. Borbjerg-fyndet från yngre bronsålder ansåg

han att bristande kunskap om fyndomständighe-
tema försvfuade och delvis omöjliggjorde en upp-
delning av depåfynden i olikakategorier. Ørsnes
framhöll starkt fyndsammansättningen och före-

målens kvalitet (dvs. i vilket skick föremålen var
när de deponerades) som underlag för tolkningen
(Ørsnes 1958:15 ff). Hundt, vilken också stude-

rat nordiskt yngre bronsåldersmaterial, gjorde inte

en klar avgränsning mellan offerfynd och depå-

fynd. Hundt poängterade istället fyndortens ka-

rakär som det avgörande skälet för en salral eller
profan tolkning. Detta var argument som stod i
överensstämmelse med Gjessings uppfattning att

karakt¿iren på fyndplatsen var helt bestämmande

för de slutna depåfyndens tolkning (Gjessing
1945:480). Hundts tolkning var att depâfynden

skulle ses som ersättning för gravgâvor p.g.a.

yngre bronsâlderns fattiga gravinventarium och

ökande antal depâfynd (Hundt 1955:95 ff). Detta
var en åsikt som även Rydbeck framfört för de

neolitiska depåfynden (191 8:4).

Baudou gjorde 1960 en karakterisering av of-
ferfynden och ordnade, precis som Hundt, in

dem som en del av depåfynden (Baudou 1960:
120 fÐ. Baudous utgângspunkt var slutna fynd
som bestod av mer än ett föremâI. Även enstaka

funna föremâl kunde, enligt Baudou, utgöra en

depâ, men de medtogs inte i hans tolkningsdis-
kussion. Distinktionen mellan sakrala och profana

nedläggelser låg i fyndsammansättningen och

fyndortens karaktär. Ingick skadade föremâl i
nedläggelserna eller fanns en tydligt markerad
fyndplats, Lex. en stor sten, var föremålen avsed-

d¿ att åter tas upp (1960:124 ff).
I sitt monumentala arbete Jungneolitische Stu-

dien frân fu 1962 berörde Malmer på ett ingående

sätt problemet med tolkningarna av de neolitiska
depåfynden. Analysen omfattade depåfyndsmaæ-
rial från fvå områden - Skåne och Norrland
(1962:476 fÐ.

Ett utmärkande drag för offerfynd var, enligt
Malmer, att de nedlagts i mossar och våtmarker,
För fynd från fast mark uttrycktes en stärre tvek-
samhet. Fyndomständighetema var helt avgöran-

de för tolkningarna. Utv?irderingen av Fjälke-
stadfyndet - en ackumulerad, neolitisk offer-
plats, belägen under en bronsåldershög intill ett
större markfast stenblock - fick en avgörande
inverkan pâ Malmers syn på offerfynd (K. 1128.

Malmer 1955:6 ff,1962:477 ff). Malmer har i se-

nare arbeten (1984, 1986a) gjort framgångsrika
försök att finna gemensamma drag bland olika
typer av offerplatser med avseende på typ av akti-
viæt och topografisk belägenhet.

Betydelsen av fynden från Fjåilkestad formule -

rades i tio punkær. Malmer har utifrån dessa spe-

ciellt betonat tre; förekomst av kultiska depåfynd
bâde i rattbägar- och stridsyxekultur, ackumula-
tion av flintdepåfynd på samma plats under en

viss tid samt variationen i fyndsammansättningen.

Enskilda offer kan vara mycket oansenliga (Mal-
mer 1975:80). Dock bör en fjåirde, mycket viktig
iakttagelse av Malmer ytterligare betonas. Fjåilke-

stad-fynden visar på en kontinuitet i kulten från
üattbägarkultur, till stridsyxekultur och en sen del
av senneolitikum (l 962:486).

Det var mot denna bakgrund Stjernquist publi-
cerade en viktig och mycket ofta citerad artikel
som sarrunanfattade den då rådande offerfynds-
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diskussionen från Vy'orssaae's arbeten och framåt i
tiden (1963:5 ff¡. Stjernquist efterlyste i detta ar-
bete klarast möjligast definition av depåfyndsbe-
greppet och en precisering av vilket konlcret mate-
rial fynden företr?idde. Stjernquist gav en nog-
grann översikt av forskningshistoriken och beto-
nade att det var ologiskt att ställa termen depåfynd
i motsats till offerfynd, som exempelvis Rydbeck
hävdade. Depåfynd skulle, enligt Stjemquist, va-
ra ett samlingsbegrepp för alla fyndtyper som av
olika skäl nedlagts avsiktligt i jord, mossar eller i
vatten och som inte hade med gravar att göra. De-
finitionen vilade sâledes på sjåilva handlingen vid
nedläggelserna och inte på fyndplats eller motivet
till nedläggelserna (se Kap. 3.1). Tidigare använ-
da beteckningar som mark-, moss- eller sjöfynd
sade inget om karaktären på fyndet ut¿n bara om
fyndplatsens karaktär (Stjernquist 1963:21).

Depåfyndsdefinitionen innebar således att de-
påfynd inte nödv?indigtvis var offerfynd. Även
om Stjernquist inte uteslöt att flera depåfynd från
vânnarker kunde tillhöra offerfyndskategorin, an-
sâg hon att deras k?illv?irde var begränsat och att
de inte utan vidare kunde användas för att spåra

orsakema till offernedläggelsema (tbid:3 1).

Den tidigare forskningen hade således uppvi-
sat en betydande definitionsmässig osäkerhet i be-
gxeppet offerfynd. Detta fick Stjernquist att inta
en mera källlaitisk hållning till frågan hur fynd-
materialet skulle vara beskaffat för att vara an-

vändbart vid en analys av offerfynden. Förutsätt-
ningen för att erhâlla kunskap om nedläggelsemas
motiv var " eine eingehende Vertrau¿nheit mit
dem Fund' (Ibid:26). Den fyndkategori som
främst uppfyllde Stjernquists kriterier var s.k.
kulþlatser med upprepade nedläggelser av före-
mâl. Gemensamt för fyndkategorin var den stora
roll djur- och människoben spelade tillsammans
med lerkärl, flint- och bergartsaræfakær. Detta var
en naturlig slutsats med tanke pâ att Stjernquist
redan tidigare igångsatt ett ambitiöst arkeologiskt
undersökningsprogram för att undersöka offer-
källor (Stjernquiåt 1961). Result¿ten av utgräv-
ningen av Röekillorna i sydöstra Skåne, vilken
uppvisade denna fyndsammansättning och en
lång platskontinuitet, har sedan dess starkt präglat

Stjemquist syn pâ offerfynden (Stjernquist 1964,
1970, 1987, 1989). Stjernquist betonade också
hur dessa ackumulerade fyndplatser skulle av-
spegla sig om det organiska materialet saknades.

Detta lrävde'en kritisk granskning av fyndplats-
ens potential i hänseende till bevarandegrad
(1963:37).

Följande källmaærial kunde efær lritisk analys
användas för att uppställa hypoteser om offerfyn-
dens roll i det ftirhistoriska samhåilleq littertira k¡il-
lor över det undersökta området, analogier från
klassiskt eller orientaliskt område, analogier frân
nu levande folk pâ samma tekniska nivâ samt i hi-
storisk tid kvarlevande seder och bnuk (bid:63).

Stjernquist hävdade att man kunde offra av
varje godtyckligt skåil; för sig sjåilv i detta eller
kommande liv eller till gudar. Föreställningsvåirl-
den avsâg tron på en övematurlig lraft som gick
att pâverka, vilken enligt Stjernquist, är gemen-

sam för alla primitiva folks åskådning. Kort ut-
tryckt gick denna ut på attjägar/sarnla¡samhällen
offrade av rädsla eller fruktan för de högre mak-
ærna medan jordbrukarsamhlillen offrade av osä-

kerhet om makternas inståillning (1963:27 Ð.
Under 1970-talet kom nya betydelsefulla in-

blickar i depåfyndsproblematiken. De danska for-
skarna Paul-Otto Nielsens (1977, 1979) och
Klaus Ebbesens (1975) lronologiska studier över
neolitikum i Danmark och Sydskandinavien har
varit grundläggande för vâr förståelse av den yng-

re stenåldern. De har även - framgângsrikt -
studerat och publicerat ett mycket omfattande syd-
skandinaviskt depåfyndsmaterial. Nielsens och
Ebbesens undersökningar tog upp fenomen som

låg utanför depåfynden sjåilva. Detta skedde ge-

nom att koppla samman depåfynd och företeelser
som megalitgravar, bosättningsmönster, kontakt-
vägar och râvarutillgång.

Nielsens viktiga arbeten frãn 1977 och 1979
hade som måIs¿ittdng att utifrån analyser av depâ-

fynd innehållande tunnackiga och tjocknackiga
flintyxor, upprätta säkrare hållpunkter för den
neolitiska kronologin. Nielsen angav i sin defin-
tion av ett depåfynd att det skulle omfatta " eircm
oder mehreren Gegenstönden. die infester Erde,
im Surnpf oder in einem offenen Gewtisser nie-
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dergelegt sind- entweder für immer oder aber
um sþ spöter wieder zu heben" (Nielsen 1977:
90). Definitionen anslöt således helt till Stjern-
quist's formulering, men den ¿ir inte oproblema-
tisk. Definitionen angav klart att Nielsen füknade
med att ett enstaka föremål kunde representera en

depâ, men de enstaka funna föremålen betecknas

senare som en egen fyndkategori - enkelfynd
(Ibid:91). Dessa uteslöts ur Nielsens analys, även

om de pâtäffas under liknande omständigheter

som depåfynden. Nielsen skriver: " Es liegt nnhe

anzunehmen, dalS der traditione lle und v ermutli -
ch in erster Linie praktisch bedingte Untershied
a,vischcn " Depotfunden" tnd " Einzelfunden" se -

kundörer künstlicher Art ist, atf jeden Fall wenn
es sich urn neolitische Flintbeile handelf' Qbtd:
115). Troligen, ansåg Nielsen, var de flesta en-

kelfynden sekundåirt skingrade föremål vilka ur-
sprungligen ingått i en depå- Vidare bedömdes en-

kelfynden inæ ha " derselben Wert fiir eine chro-
nologische Untersuchung wie die Kombinøtio-
nen in den geschlossenen Funden" och med tanke
pâ det stora antalet fynd skulle " Eine vollstdndi-
ge Registrierung der einzeln gefundenen Beile
würde weiterhin die Untersuchung weit über
eine annehmbare Grenze hinøus belasten" (Ibrd:

e1).
De kåilllaitiska aspektema pâ depåfynden som

Nielsen beskrev åir betydelsefulla och belysande

för depåfyndkategorin. Exempelvis är de flesta
depåfynden tillfälliga upptäckter vid jordbruksar-

beten, torvtåkt eller dikingsarbeten, varför viktig
information om fyndomständigheterna saknas i de

flesta fall. Ofta, menade Nielsen, lir det svårt om
inte omöjligt att fastst¿illa ifall det rör sig om en
enstaka eller upprepad nedläggelse.

Föremâl av mycket överensstämmande prägel

som identiska material, form, teknik och patina
beraktade Nielsen som slutna fynd. De har såle-

des nedlagts vid samma tillf?ille. Om wâ likartade
flintyxor plöjdes upp pâ samma plats i åingsmark

var det tydligt att det rörde sig om ett depâfynd
och inte ett gravfynd. Handlade det om tvâ oslipa-

de yxor blev bestämningen såikrare, då oslipade
yxor ytterst sällan pâtråiffas i gravar. Det samma
gäller för överdimensionerade föremål sâväl som

ftirarbeæn till redskap och vapen (Ibid:9l).
Nielsen ansâg att fyndplatsens karal<tär var ett

viktigt lciterium för den samlade depåfyndsgrup-
pen. Det var därför i teorin sannolikt att det lâg
skilda motiv bakom fynd från vâûnarker och de
som pâtråiffats pâ fast ma¡k. Nielsen konkludera-
de emellertid att det inte fanns några skillnader
mellan de bâda fyndgruppema, varken i fyndsam-
mansättning eller i föremålens ant¿l och slipning
(Ibid:120).

Nielsen skiljde tydligt mellan flintyxor pâtråif-

fade på ackumulerade offerplatser i mossar och
flintyxdepåer. Han anslöt sig i detta avseende helt
till Becker's och Stjernquist's uppfattning att me-

dan flintyxdepåerna tillhörde isolerade nedläggel-
ser i en grävd grop, under en sten eller i ett kärr,
sâ representerade yxorna pâ offerplatserna fynd-
komplex som även omfattades av benrester och
lerkärl (Ibid:9l).

Nielsen tolkade nedläggelserna av de överdi-
mensionerade yxorna under neolitisk tid som ett
uttryck för ett ekonomiskt överskott och d¿irmed
för rikedom och social status. Vidare existerade

ett tidsmässigt samband mellan de långa överdi-
mensionerade yxorna och uppförandet av de tidi-
gaste megalitgravarna (Ibid:120, även 1984a).
Båda fenomen var således uttryck för en omsätt-
ning av ett ekonomiskt överskott (1977:120).
Nielsen visade även på den utb,redda ftirekomsten
av lânga flintyxor i Sydskandinavien och fann att
överskottshandeln med flintyxor upphörde vid
den tidpunkt dâ kollektivgravar som gânggriftema
anlades. Samhåillet verkade ha präglats av stark

social skiktning.
Nielsens genomgång av de mellanneolitiska

depâfynden med tjocknackiga flintyxor gjordes

utifrân samma principer som för de tunnackiga
yxorna (Nielsen 1979). Samtidigt publicerade
Rech en redogörelse över trattbägarkulturens och

stridsyxkulturens depåfynd från Sydskandinavien

och Nordtyskland (Rech 1,979).Det var för ftirsta
gângen i detta arbete som alla typer av offerfynd
fick en jåimbördig behandling. Majoriteten av det

analyserade materialet utgjordes av stenredskap
men även bärnsten och andra föremål av orga-
niskt material studerades. Rech's definition av de-
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påfynd vat "varje avsiktlig nedläggelse, som inte
tillhör gravar eller boplatser" (Rech 1979:10).
Denna allmåint hâllna definition gjorde att även en-

kelfynd togs med i diskussionen (men inte i fynd-
katalogen), dil fyndomståindigheterna så medgav.

Rech tolkade konsekvent alla depåfynd som
offer, med undantag för de fynd som innehöll
halvfabrikat av flinta samt även vissa fråikonstruk-
tioner i vatten och våünarker. Nielsen har pâpekat

att efter denna tolkning upphör diskussionen -de bakomliggande motiven för offren diskuteras
inte (Nielsen 1984b:219).

Rech's arbete tillhandahåller en uförlig katalog
över en stor del av de då kåinda depâfynden i Dan-
mark, Nordtyskland och Sydsverige. Han fann,
liksom Nielsen, ingen skillnad i fyndsammansätt-

ningen mellan fynd från fast mark och fynd från
vårnark. Ändå uppdelade Rech sin materialanalys
efter dessa skilda fyndplatser.

Rech arbetade således med offerteorin i bak-
grunden och på en viktig punkt avviker hans re-

sultat sørkt från Nielsens. Rech hävdade att ingen

kontinuitet i offerhandlingarna kunde spåras mel-
lan sen trattbägarkultur och enkeltgravskuliuren.
Nielsen har emellertid framfört kritik av detta på-

stående och menade att det inte föreligger någon

dramatisk förändring i deponeringsskicket mellan
de båda kulturerna (1984b:218).

Ebbesen har under 1970- och 1980-talen pub-

licerat flera arbeten som ingående behandlar de

neolitiska offerfynden (1975, 1979, 1980a-c,
1981, 1982, 1983a-b, 1984, 1985, 1986 samt
Bennike & Ebbesen 1986). Ebbesen's defintion
av ett depâfynd var "två eller flera värdefulla före-
mål utan anknytning till gravar" (1983a:60). Eb-
besens konklusion över motivet till deponeringar

av föremål gick helt i linje med Rech och Nielsen;
det var tal om offernedläggelser, prim¿irt styrda av
det förhistoriska samhällets kultiska radition (Ib-
id:60).

Ebbesen (1983a) var först med att studera de-

påfynden som ett bebyggelsehistoriskt källmaæri-
al. Undersökningen gick ut på att fastståilla var
depåfynden nedlades i förhållande till boplatser
och gravar i Danmark. Det gynnsamma och fynd-
rika källäget under främst perioden TNC-MNA tr

var avgörande för att bestämma de geografiska
och topografiska relationerna mellan grav och
depâ samt i mindre grad boplats och depâ. Slut-
satsen blev att flintyxdepåer och megalitgravar
ligger i omedelbar nåirhet till varandra - ett av-
stånd av mellan 500-1500 meter är det vanligaste.
För relationen boplats och depå var källäget s¿imrc

men även denna antydde ett n¿ira rumsligt sam-
band. Ofø åir megalitgravarna anlagda pâ en slutt-
ning ned mot ett våtmarksområde, en miljö som
ocksâ de flesta depåfynden påträffats i. Depåfyn-
den kunde enligt Ebbesen användas som bebyg-
gelseindikatorer, men det va¡ bara för en kortare
period under TNC och MNA I som underlaget
kunde anses som betydande.

Ebbesen menade att depåfynden inte exklusivt
uttrycker bebyggelse - motiven bakom nedläg-
gelsema var best?imda av'den gåillande fiaditionen
i varje samhtille. Antalet föremåI, typsammansätt-
ningen och föremâlens storlek bestämdes av till-
gången på flinta i området. Många och innehålls-
rika depåfynd indikerade således inte en intensiv
bebyggelse utan visade istället på ett områdes rika
tillgång på flinta. Ebbesen framhöll den starka
kontinuitet som prâglar fyndkategorin genom hela
den neolitiska perioden in i bronsålder. Det fanns

skillnader i nedläggelseskicket men sett som en

helhet uttryckte fynden " et samfund, i hvilken
" traditionen" var næsten altafgprende for menne-

skenes hnndlinger" (I983a:7 4).

Bradley har i flera arbeten tagit fasta på detta
förhållande. Svårigheten att skilja mellan profana
och sakrala deponeringar framhölls starkt, men
också att fyndgruppen tidigare studerats ur ett för
snävt tidsperspektiv ibland bara kortare perioder
under exempelvis bronsåldern. Bradley försökte
undvika att fastna i denna diskussion genom att
istället våilja studiet av och föråindringar inom de
nordeuropeiska deponeringama sedda ur ett lång-

tidsperspektiv - från neolitikum till yngre jåirnål-

der (1987:360, 1990).

Att betrakta nedläggelserna som delar av en
kontinuerligt verksam offernadition över kultur-
gränserna ¿ir ett synsätt som även hävdats av flera
forskare (Skaarup 1985, Johansen 1989a:9 f).

Nya forskningsinsatser avseende nedläggelse-
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motiven har framförts i England de senaste åren

(Clarke et.al. 1985). Pâ ett övergripande sätt
skildrades här de mekanismer som utgjort grund-

valarna för det neolitiska samhåillet med betoning
på social organisation. En djupare förståelse kun-
de erhållad genom studiet hur friremålen i dessa

sa¡nhåillen cirkulerat innan den slutliga deponer-
ingen (Baret 1985:98). Clarke m.fl. beskrev ett
system där social status rhellan grupper uppehölls
genom utbytet av prestigeföremâI, en tolkning
som till stora delar bygger påjämförelser ur ett
omfattande etnografiskt material från "big man"-
samhällen pâ Nya Guinea (Højlund 1979). De
konstfullt ornerade klubbhuvuden eller de långa

överdimensionerade flint- och bergartsyxorna un-
der europeisk neolitikum placerades in i detta vi-
dare sammanhang och tolkades som sociala sta-

tusmarkeringar. Denna status kunde emellertid en-

ligt Clarke ökas genom att förstöra yxorna eller
göra dem otillgängliga genom deponering i vatten
(Clarke et. al. 1985:62)

Enligt denna tanke har votivoffer varit spekta-
kul?ira. De utfördes inte undanskymt utan var i
stället något som krävde närvaro av hela byns be-

folkning, vilken skulle bevittna händelsen och er-
känna den offrandes höga søtus. Offren var såle-
des en form av masskonsumtion som i slutändan

även innebar en förstörelse av våirdefulla föremåI.
Systemet innebar att föremâlen bara kunde behåtla

sin position som statusföremål om det endast var
ett fåtal personer som hade tillgång till dem (Ibid:

62). Män, främst äldre sådana, har ofta ansetts

som låimpliga innehavare av dessa prestigeobjekt
(M. Larsson 1984b:2M). En liknande typ av sta-

tusuppvisningar i form av massförstörelse åir kän-

da frân modern tid bland nordvästkustindianerna i
Nordamerika (Piddocke 1969).

Uppfattningen att sociala mekanismer spelat en

avgörande roll för det neolitiska offersystemet
blev allt vanligare under 1980-tatet. Det åir möjligt
att bakgrunden till dettå hade att göra med de stän-

digt ökande och allt mer uppmärksammade bevi-
sen frân en relativt nyupptäckt fornlåimningstyp.

Det var under 1970-talet som ett helt nytt arke-

ologiskt objekt började undersökas som varken
kunde tolkas som boplatser eller som hade med
gravläggningar att göra 

- de s.k. Sarupsanlägg-
ningarna. Orsakerna till byggnationen av dessa

anlåiggningar är åinnu dunkla men samtliga forska-
re är överens om att uppförandet har krävt stora

kollektiva arbetsinsatser och att de huvudsakliga
aktiviteterna på platserna omfattat rituella hand-
lingar (Andersenl974, L. Larsson 1982a,1984a
samt Madsen 1988). Det verkar sannolikt att det

ständigt ökande forskningsintresset för dessa

platser, som till synes förenar ett intensivt rituellt
och i vfua ögon möjligen irrationellt handlande

med en stark övergripande social organisation,
kan vara en förklaring till att tolkningsmodeller
som fokuserar kring sociala mekanismer i allt
högre grad tillämpades även pâ det traditionella
offerfyndsmaterialet.



l8

3. TOLKNINGS. OCH DEFINITIONS.
PROBLEM

Ur fciregâende kapitels genomgång av 130 ârs
fttimst nordeuropeisk arkeologisk litteratur om of-
ferfynd framtråider några grundläggande drag. Det
på samma gång mest märkliga och mest intressan-
ta är otvivelaktigt att många av frågeställningama
kring främst depâfyndens skiftande tolkningar
som Worsaae, Müller och Rydbeck ställde i bör-
jan av ämnets framväxt, forda¡ande i högsta grad
åir aktuella- Det ¿ir tydtigt atr frâgan om fynden till-
hör den profana eller sakrala sfären alltid rymms i
forskarens sinne. Fyndens dubbeltydiga natur,
som den upplevts av generationer av arkeologer,
har, menar jag, oftå haft en förlamande inverkan
på forskningsprocessen eftersom den i praktiken
fungerat som en âtervändsgr?ind. Det finns knap-
past någon företeelse inom arkeologin som har
gett så vitt skilda tolkningar som just depåfynden.
En grav är en grav och en boplats en boplats -de grundläggande orsakerna bakom anläggandet
av dessa arkeologiskt sett välkända företeelser,
har vi inga större svårigheter att förstå. Det vack-
lande valet mellan att ge en sakral eller profan
tolkning av exempelvis depâfynden kan emellertid
ge upphov till en ci¡kel¡örelse som obönhörligen
leder tillbaka till utgångspunkren. Det btir svårt
att komma vidare. En bidragande orsak till detta
åir naturligwis bristen på vetenskapligt utgråivda
offerfynd och -platser. Tidigare och nuvarande
forskningsresultat bygger till stora delar pâ andra-
handsuppgifter om fyndplats och fyndomständig-
heter.

I flera arkeologiska arbeten förefaller det som
om den största arbetsinsatsen koncentrerats till
just problemadken kring profant eller sakralt, utan
ett klart ställningstagande till de konsekvenser
som blir följden av antingen den ena eller andra
tolkningsmodellen. De omfattande genomgångar-
na av "för och emot" brukar i slutändan leda till
att någon, vanligwis kortfattad, preferens utûrycks
för den ena eller andra modellen. Det åir dock inga
överord om man påstår att det åir nu, efter detta
st¿illningstågande, den intressanta delen av forsk-
ningsprocessen börjar. Om vi exempelvis föror-

dar att profana sklil ligger bakom nedläggelser av
depâer och tolkar dem som skatdynd bör vi gâ vi-
dare och ställa frågan varför behovet att gömma
föremål varit sâ starkt Hur pâverkar detta vår syn
pâ det neolitiska samhåillet? Kanske wingas vi då
också omvlirdera vår tolkning av dessa fynd.

!1 kommer aldrig ifrân betydelsen av nog-
grann kåillkritik men den bör inæ vara etr slutnål i
sig och orsaka att vi inte vågar gå vidare. Enligt
min âsikt kan ett klart ställningstagande antingen
für eller emot en sakral tolkning av depå- och en-
kelfynden kunna fungera som en effektiv språng-
bräda för att erhâlla ny kunskap och skapa nya
förklaringsmodeller. För att kunna göra detta be-
höver vi dock först slå fast vilka fynd som defini-
eras som ett depåfynd respektive ett enkelfynd.

3.1. Depåfynd

Låt oss till en början med konstatera att depåfyn-
den är fenomen vilka uppträder separat från vad
vi gängse uppfattar som boplatsmaærial och grav-
läggningar även om de stundtals påtråiffas just i
dessa miljöer. Vanligen uppträder de i våtmarks-
miljöer som mossar, kåirr och sjöar medan deras
förekomst i strömmande vattendrag som âar och
kåillsprång åinnu inte tir såikerställd, beroende på
de skift¿nde verksamheterna som ledde till deras
upptäckt. Förekomst av uppmuddrade yxor frân
åar innebåir att de uppt¿ickts i sekundärläge, kan-
ske lO-tals meter frân den ursprungliga platsen

för nedläggelsen. Det går därför inte att säkerstlil-
la om yxor ursprunglþn nedlagts tillsammans.

När det gäller fastmarksfynd åir det inte ovan-
ligt att de påträffats associerade med stora stenar.
Innehållet i depâerna utgörs vanligwis av flint-
och bergartsredskap men även föremål av orga-
niskt material som ben och horn förekommer. De
neolitiska depåfynden som fyndkaægori betraktat
ingår desutom i en lâng nåira 6000-årig nedläggel-
setradition med rötter bakât i senmesolitisk tid lik-
väl som den fortsätter under hela förhistorien
(Johansen 1989a, Karsten 1989, Bradley 1990).

Av forskningshistoriken har vi sett att det råder
en relativt sûor överensstÌimmelse mellan de olika
forskamas definitioner av depâfynden. Vissa defi-



nitioner innehåller värderingar som att depåema
skall omfatta'Iärdefulla" föremåI (Hundt 1955,

Ebbesen 1983a), men helt avgörande åir fyndkate-
gorihs tidsmässigt slutna karaktär. Depâfynd re-
presenterar ett depositionstillf?ille.

I detta arbete har depâfynd definierats som

alla fynd vilka består av två eller flerø föremål
nedlagdn samtidigt. Tyngdpunkten i definitionen
ligger således på att fynden utgör en tidsmfissigt
sluten enhet och fyndplatsen spelar här en mindre
roll.

Ibland ingår i depâfyndsdefinitionerna uppfatt-
ningen aú depåerna inte skall ha med gravlåigg-

ningar eller boplatser att göra (se t. ex. Becker
1948, Eogan 1983). Vanligen skiljs dock mellan
depåfynd och gravgâvor, vilket innebär att ned-

lagda föremål tillsammans med den däde inæ om-

fattas av depâfyndsbegreppet (Worsaae 1866,
Becker 1948, Stjernquist 1963, Nielsen 1977,
Rech 1979, Ebbesen 1983a, Eogan 1983 samt

Vedsæd 1986). I dettå synsätt ligger tanken att
gravfynden representerar den dödes tillhörigheter
eller föremål kopplade till den dödes st¿tus, ålder
eller kön osv. Det kan ju emellertid vara lika tro-
ligt att dessa gravgåvor som ju åir depâer i vidaste
förstånd, uttrycker andra konventioner. Gravgâ-
vorna kan spegla de efterlevandes fiirhållningssätt
till döden lika v?il som de kan vara imponerande
statusuppvisningar för sl?ikt och stammens andra

invânare. De kan utgöra en hjåilp för den döde i
dennes nya tillvaro lika våil som att fungera som

ett skydd emot den döde. Det åir dessutom inte
ovanligt att nedläggelser av depâer sker i omedel-

bar anslutning till gravar om åin inte till själva
gravläggningen av den dtide. Som fallet med me-
galitgravarna åir det inte ovanligt att påräffa flint-
yxdepåer placerade antingen i gången eller srax
utanför ingângen, eller vid randstenarna (Sntim-
berg 1968b:1t9 ff, l97la:182, Ebbesen 1975:
167 Ð

Att separera depåfynden från möjliga gravned-

läggelser utgör emellertid oft¿st inga större svå-

righeær. De mânga depåer som påträffas i våt-
marksmiljöer kan genast uteslutas medan fast-
marksdepåernas eventuella koppling till gravar
inæ omedelbart kan avfåirdas lika lätt. Denna sist-
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nämnda depågupp ¿¡r i flera fall associerade med
stora stenar, vilka åtminstone i teorin skulle kun-
na ha ingâtt i gravkonsüuktioner som megalitgra-
var eller i flatnmksgravar.

Aven depåfyndens föremâlssammansättning
kan innebära svårigheter att skilja mellan gravgâ-
vor och depåfynd (se Kap. 8.1.1). Vanligtvis av-
viker dock föremålssammansättningen i depâerna
i förhållande till typiska gravgâvor och till detø
fiiljer att vissa n¡solitiska redskapsformer åir okän-
da eller mycket såillsynta i gravsammanhang. De
depåfynd som vållar problem i detta håinseende åh

fastmarksdepåerna med sina ofta dâligt kåinda

fyndomståndigheær. Vanligen rör det sig om fynd
som antecknats som'þplöjda tillsammans" eller
också beskrivs fyndet i accessionsjournalerna en-
dast som ett "slutet fynd". Ser vi till depåemas in-
nehåll av olika redskapstyper finns det dock en-

dast en sm?lrre chans för en förvåixling med gra-
var. Exempelvis pâträffas oslipade yxor ytterst
såillan i gravar. Samma förhållande råder för för-
arbeten till verktyg och för de s.k. överdimensio-
nerade föremålen (Nielsen 1977:91). Att ¡terliga-
re föra in det skånska neolitiska gravmaterialet i
dett¿ arbete skulle vara att belasta undersökningen
vida över det accepøbla. Det får emellertid anses
som ett spännande fortsatt forskningsomrâde att
klargöra relationerna mellan depåfynd och grav-
fynd och det övriga offerfyndsmaterialet.

Som tidigare anförts har nâgra forskare velat
utesluta möjligheterna av depåfyndens upprÍidan-
de pâ boplatser (Eogan 1983:1). Detta åir emeller-
tid ett märkligt synsätt. Ännu har inga genomgri-
pande efterforskningar av depâfynd på neolitiska
boplatser genomförts trots att företrädare för en
profan ølkning av depåfynden här borde förvåint¿

sig en betydande depåfyndspotential i denna mil-
jö. Sannolikheten för upptrtidande av depåfynd i
form av undangömda varulager, tekniska depåer
eller skattfynd borde vara hög på boplatser (se

Fig,2). Likväl finns flera publicerade beskriv-
ningar av depåfynd i nordeuropeiska boplatsmate-
rial både från perioden före den neolitiska tiden
och under denna (se bl.a. Baumann 1962:69 ff,
Welinder 1977:53, Johansen 1989a:12 f, Björ-
hem & Sli{vestad 1989:IOT,Lippe I992:t2).
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Vad avser depâfyndens sammansättning finns
en naturlig uppdelning av dessa i, vad jag kallar,
kombinationsdepåer och entypsdepri.er. Föremål i
den sistnämnda kategorin utgörs av identiska fö-
remål med avseende på typologi och eventuell
praktisk funktion, t.ex. två tunnackiga flintyxor. I
kombinationsdepåerna finns wâ eller flera olika
redskapstyper, t.ex. flintyxor, mejslar och skaft-
hålsyxor. Indelningen i två depåkategorier åir

egentligen hypotetisk och bör ses som en grund
för att utröna ifall dessa depåkategorier skiljer sig
från varandra pâ avgörande punkær och om vissa
urvalsprinciper för valet av föremål tillämpats in-
nan den slutliga deponeringen. Vanligen är det
den kronologiska betydelsen av kombinationsde-
pâerna som framhävs.

I vissa kombinationsdepâer förekommer ex-
empelvis spetsnackiga flintyxor av typ 3 tillsam-
mans med tunnackiga flintyxor. Vi har emellertid
ingen anledning att tro att de som en gång nyttjade
eller tillverkade föremålen ansåg att det rörde sig
om olika typer av yxor. Skillnaden dem emellan
är rent typologisk och utgörs av ett breddmått ta-
get vid en punkt 2 cm från yxnackèns början
(Nielsen 1977).Pã, saûìma sätt kan man diskutera
ifall en depå med likartade flint- eller bergartsyxor
skall betecknas som en entypsdepå då redskapen
primärt har samma praktiska funktion som hugg-
redskap eller som en kombinationsdepå då f<ire-

målen är tillverkade av olika material. Vi kan ju
också hypotetiskt indela föremålen i entyps- och
kombinationsdepâer efter förekomsten av använ-
da respektive oanvända föremåI. Ett depâfynd
med ett varierat utbud av olika redskap vilka är
helt oanvända skulle då kunna betecknas som en
entypsdepå och en depå med exempelvis slitna,
fragmenterade flintyxor tillsammans med oanvän-

da redskap av samma typ som kombinationsdepâ.
Entypsdepåerna omfattar, som tidigare nämnts, i
detta arbete förekomst av samma redskapstyp,

som exempelvis tunnackiga flint- och bergartsyx-
or. Skillnaderna mellan olika redskapskategorier
blir klarare nåir exempelvis yxor kombineras med
dolkar eller yxor med flintspån.

Ett vidare kåillkritiskt problem rörande depâ-
fynden berör frågan om bevarandegrad. Kan man

vara säker pâ att alla föremål sotn ursprungligen
ingåu i en samlad nedläggelse verkligen tillvarata-
gits vid fyndtillfåillet? En eventuell osåikerhet om
detø kan få konsekvenser inte bara för depåfyn-
den utan det berör även i högsta grad enkelfyn-
dens källvärde (se nedan).

Ett exempel på denna problematik illustreras
av ett känt mellanneolitiskt depâfynd ffin Sjörup i
södra Skåne (K. 895. Rydbeck l9l8:27 f, Mal-
mer 1962:493 Ð. Fyndet består nu av 15 oslipade
tjocknackiga och tunnbladiga flintyxor, men det
finns uppgifter som tyder pâ att ytterligare två yx-
or hittades vilka behölls av upphittaren. Yxorna
har påtråiffats vid inte mindre åin 4 olika tillfällen
under en wåårs-period i en uppodlad tidigare våt-
mark. Enligt fynduppgifterna påträffades den 10

augusti 1907, wå tjocknackiga håleggade flintyx-
or vid jordbruksarbete inom några kvm:s yta.
Följande år, den 1l Mars, hittades vid harvning
på samma plats ytterligare wâ liknande yxor, lig-
gande bredvid varandra. Senare under sommaren
samma år, pånäffades ytterligare sex flintyxor på
samma plats vid harvning. Slutligen anträffades
de sista fem yxorna, liggande bredvid varand¡a,
vid grävningsarbete på fyndplatsen näsdöljande
âr den 11 Maj 1909. Tekniskt sett utgörs således

Sjörupsfyndet av fyra separata fyndtillfällen, men
yxoma bör likväl räknas som tillhörande en sam-
lad nedläggelse. Likheterna i tillverkning, patina
och typsammansättning åir så stora att ävon med
begränsade uppgifter om exakt fyndplats och
även om fynden hade registrerats och inlämnats
till museet som separata depåfynd efter varje
fyndtillfälle, torde misstanken ha väckts relativt
omgående att det rörde sig om en samlad nedläg-
gelse. Det viktiga som Sjörupsfyndet lär oss åir e-

mellertid att man i vissa fall inte kan vara säker på

att alla föremål som ursprungligen ingått i en ned-
läggelse, verkligen upptäckts vid fyndtillfället (se

även K. 45-46.) Om jordbruksaktiviteterna upp-
hört i området efter upptäckten av de bâda första
yxoma, skulle Sjörupsdepån endast bestå av två
yxor och inte femton som nu är fallet. Risken för
att dett¿ inträffar mâste bedömas vara störst vid
just jordbruksaktiviteter som plöjning eller harv-
ning. Dessa metoder för upp föremål till ytan men
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kan samtidigt även förflytta och dölja föremåI.

3.2. Enkelfynd

Ett enkelfynd är ett enstaka föremål pâtråiffat un-
der omständigheter som tyder pâ medveten depo-

nering. Liksom fallet är med depâfynden är det

vanligaste materialet för enkelfynden flint- och
bergartsredskap men även djur- och mânnisko-

ben, horn- och träföremål samt keramik förekom-
mer. Enkelfynden förekommer under samma tid,
på samma platser och under liknande fyndom-
st¿indigheter som depåfynden. De kåillkritiska pro-

blem som åir förknippade med denna fyndkaægori
har ofø inneburit en tämligen orättvis behandling
frân forskningens sida. Det har stundtals varit lätt
att avf?irda dem som tillhörande förstörda eller pâ

annat sätt skingrade depåfynd. Kunskapen om
den ursprungliga kontext i vilken de en gång in-
gått har ansetts gått förlorad (Nielsen L977:9I,
Vedsted 1986). Nielsen har âven betonat fyndens

stora numer¿¡r som ett hinder för analys (1977:

eL).
Problemet Íir att n¿ir depåfynden analyseras

sker detta dels utifrån att depån utgör ett slutet
fynd och dels efter fyndplats- och fyndomstän-
digheær. Depåfynden kan således studeras även

om rnan inæ klinner till de båda sistnämnda fakto-
rerna. Det är även möjligt att på basis av föremå-

lens utseende och patina ibland urskilja möjliga
depåfynd ur en större samling. För enkelfyndens

vidkommande medges inte denna möjlighet uøn
har fàr fyndplats och fyndomstöndigheter för det

enskildaföremålet helt ngöra (se vidare Kubach
1985:179 om denna problematik). I ett annat ar-

bete har jag pâpekat att, i jämförelse med depå-

fynden, fynduppgifter för enkelfynden har svâra-

re att "överleva" oförändrade utan att försvinna i
lösfyndsmängden (Karsten 1989). Depåernas o-

vanliga karaktåir - flera föremål på samma ställe

- gör det lätøre för upphittaren att komma ihâg
viktig information om fyndplats och fyndomstän-
digheter. Ett enstaka föremål påträffad pâ en åker

tenderar snabbt att omvandlas frân ett informativt
enkelfynd till ett ordinåirt lösfynd i en samling
'þåråiffad pâ gårdens ägor".

Det stora problemet med enkelfynden är emel-
lertid hur vi skall kunna göra en rättvis bedöm-
ning av dem ställd i relation till depåfynden. Man
fâr börja försiktigt. Varje forskare som nâgon

gâng gâtt igenom skånska museisamlingar och
privatsamlingar har knappast kunnat undgå att
frapperas av det betydande antalet lösfunna före-
mål som kan studeras där. En obetydlig andel av

dessa har viktig om ens någon information alls
över fyndplats och fyndomständigheter. Den stora

massan av föremål har ryckts ifrån sina ursprung-

ligakonæxter. Vilka av dessa tiotusentals flintyx-
or stammar från gravar? Vilka har ursprungligen
ingâtt i depåer? Vilka åir nedlagda ensamma i vât-
mark eller på fastmark? Frågorna blir många men

tyvärr existerar för närvarande inga möjligheter
till såilaa svar. Räddningen ligger istället paradox-

alt nog i fyndens stora numeråir. Den andel av det
totala antalet föremål som nots allt har användbara

fyndupplysningar knutna till sig uppgâr ändå till
tusentals föremål. Dessa bör utgöra ett representå-

tivt urval av den totala fyndmängden, varför det
här analyserade materialet torde vara tillräckligt
omfattande för att se om vissa tendenser i enkel-
fyndens distribution, form och innehâll kan ur-
skiljas.

Studiet av enkelfynden kommer i detta arbete

att begilinsas till fyndplatser och fyndomständig-
heter vilka delas med depåfynden. Jag har därför

øgit med samtliga klinda skånska neolitiska en-

kelfynd frân våtmarksmiljöer, medan urvalet för
fastmarksfynden har skett enligt snävare regler.
Risken för förvåixling med direkta gravfynd och

boplatsfynd är uppenbar och dett¿ har föranlett
mig att endast behandla enkelfynd från fast mark
vilka är associerade med stenar samt enstaka

funna föremål frân arkeologiskt utgrävda boplat-
ser dåir gott dokumentationsunderlag föreligger.
Vad avser enkelfynd från våtmarker finns natur-
ligwis en risk för att fyndmaterial från utkastlager

kommit med i analysen. Enkelfynden uppträder
emellertid i miljöer vilka kännetecknas av frånva-
ro av ordinärt boplatsmaterial som flintavslag och

-redskap. Därför har ej heller enstaka fynd av

flintavslag, skrapor, borr och sticklar m.m. med-
tagits om det inte föreligger speciella omständig-
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her (se exempelvis Kap 11, vilket behandlar of-
ferfynd på boplatser).

Man kan här även âterknyø till resonemanget
i ftiregående delkapiæl omrisken attint€ allaföre-
mål i en depå tillvaratas vid fyndtillf?illet. Detta
kan stödja Vedsted's och Nielsen's uppfattningar
att enstaka funna föremål i sjåilva verket kan re-
presentera delar av ¿n samlad nedläggelse. Denna
sammanblandning av olika fyndkontexter kan na-

turligwis vara giltig i en del fall, men som senare

skall visas tyder den samlade materialanalysen pâ

att denna risk totalt sett åir liæn.
Enkelfynd och depåfynd är i försø hand arke-

ologiska termer som beskriver själva fyndsitua-
tionen och dessa bör förbehållas analysen av det
arkeologßkømaterinlet. Det kan finnas ett mo-
ment av begreppsförvirring i detta. Det är för det
första klart att den neolitiska människan nedlade
offer och inte offerfynd. \Àd en diskussion om
offerskicket under neolitisk tid bör andra beteck-
ningar användas. Likaså kan termema depå och
deponering orsaka problem om det inte klart
framgår vad som är vad. Depå (eller depôt) kom-
mer av latinets depositwn vilket betyder nâgot

nedlagt och termen betecknar bâde ett upplag och
en förvaringsplats. En depâ kan således bestå av

ett eller flera föremål. Att deponera betyder inte
man nedlägger en depâ i dess arkeologiska bety-
delse utan följaktligen avses även en nedläggelse

av ett enstaka föremål. Den arkeologiska beteck-
ningen depåfynd åir emellertid allmåint vedertagen

som gällande fynd bestående av wå eller flera
föremåI.

Väljer vi termen enkeldepå som en beteckning
för ett enkelfynd uppstår betydande oklarhet. Ku-
bach har för tyska bronsåldersfynd anvåint termer-
na "Einzel- och Mehrstückdeponierungen" (1 985:
179). Dessa är mycket informativa men har inga
direkta svenska motsvarigheter. Jag föreslâr dåir-

för att de arkeologiska begreppen enkelfynd och
depåfynd i religiösa och rituella sammanhang kan

ersättas och beskrivas med termerna enkeloffer
oc h samlingsoffer. Skillnaden mellan individual-
offer och enkeloffer bör noteras, liksom skillna-
den mellan samlingsoffer och gemensamhetsof-
fer. Ett individualoffer ufförs individuellt eller av

Fig. l. lblkningsschema förRydhave-depån. (Efter Skov

1972:ll).

en familj och kan omfatta nedläggelser av bâde
enkel- och samlingsoffer. Ett gemensamhetsoffer

har mera karaktären av en kollektiv handling och
utförs av en större grupp rrüimniskor, vilka kan
nedlägga bâde enkel- och sarnlingsoffer.

3.3. Profana och sakrala nedläggelser

Skov har i en populärvetenskaplig artikel om ett
tidigneolitiskt depåfynd frân Rydhave, publicerat
ett förenklat bestämningsschema för depåfynd vil-
ket väl illustrerar tolkningsproblematiken för den-
na fyndkategoi (L972:I0 ff, se Fig. 1). Schemat
upplyser oss om tvâ viktiga problem vilka inga
som arbetat med offerfynd kommit ifrån. Fynden
diskuteras enligt en modell där först frågan om de

utgör medvetna deponeringar eller tappade före-
mål behandlas. Därefter vidtar frågan om fynden
representerar sakrala eller profana nedläggelser.

Skovs lisø över tänkbara förslag till tolkningar av

fynden kan säkert göras llingre. Depåfynden kan
ju även tolkas som ett slags substitut för gravar,

dvs. kenotafer. En annan möjlighet för depåfyn-
den skulle kunna vara en kombination av både

profana och sakrala skäl som antytts exempelvis
fÌjr 9O0-talets vikingatida silverdepåer pâ Gotland
(Aner 1956:31, Thunmark-Nyhlén 1989:149). I
dessa fall skulle fynden tolkas som nedgrävda
skatter att utnyttjas efter döden, ett slags offer ât

sig sjåilv och onekligen ett praktiskt sätt att sj¿ilv

bestämma vad man vill ø med sig till andra sidan
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Fig. 2. Stjemquists beståmningsschema för depåfynd @fter Stjernquist 1989:59, Fig. l).

ifall slåiktingarna bedöms som opålitliga. Det ¿ir

även fullt möjligt att tänka sig rituella eller religiö-
sa arrangemang för föremâl i nedgrävda skatter

eller varulager. Syftet med den speciella placerin-

gen av färemålen skulle dâ vara att pâ magisk väg

skydda föremålen från upptäckt (se Kap. 8.3.).

Skovs bestiimningsschema bygger huvudsak-

ligen pâ Stjernquists djuplodande kåilllrritiska ge-

nomgång av offerfynden. Stjernquist har i flera
artiklar drivit tesen om nödvändigheten av en in-
gående kunskap om dessa fynd fìir att nå fram till
motiven bakom dem (1963, 1981:35 ff, L987:149

ff., t989:57 ff¡. Stjernquists best?imningsschema

har sin största betydelse i det att bâde teoretiska

och operativa definitioner för olika kaægorier de-

påfynd behandlas (Fig. 2). Stjernquist indelade

och definierade fynden i kategorier som skatt-

fynd, varulager och offerfynd. Även den speciella

tolkningsproble¡rratik som kan knytas till mosslik
har också resulterat i att dessa har förts till en eg-

en kategori i schemat. Stjernquist poängterade

även svagheterna i bestämningsschemat genom att

gränsema mellan de olika fyndkaægoriema är fly-

tånde. Anledningen till detta är naturligwis frâgan

hur vi skall kunna skilja mellan ett skattfynd och
ett varulager, eller mellan ett skattfynd och ett of-

ferfynd (Pauli 1985). Svårigheæma uttrycktes på

följande sätt: " Da der Zweck der Niederlegung
des Fundes in vielen Ftillen unbekannt, unklar
oder unsícher ist, überschneiden sich diese Be-

grffi, was im Endergebnis zu einer offensichtli-

chen Unklarheit führte" (Stjernquist 1.963:22).
" Døs Gesagte kønn leicht einen so negativen

Eindruck erwecken, dass Zweiþl daran entste-

hen könnten, ob sich das Material íÌberhaupt be-

arbeiten lås sf ' (Ibid:L963 :2q. ln O introducerade

Stjernquist begreppen kvalificerade respektive ej

kvalificerade föremål och fyndomstlindigheter
(1970, 1989:58). Detta fick betydelse även för
enkelfynden. Kvalificerade föremâl kunde exem-

pelvis utgöras av kultfigurer vilka inte påtråiffas

sarnman med benmaterial. Ej kvalificerade före-
mål skulle då vara föremål av annan karaktär, vil-
ket för neolitikums vidkommande rimligwis bor-

de omfatta samtliga flint- och bergartsredskap,
ben-, horn- och träredskap, keramik etc.
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förest¿illningar

1. Varulager

2. Andra vär-
de föremål

Nedläggning som offer,
som straff eller på
grund av magiska
föreställningar

Nedl?iggning av religiösa
skâI, föremål ej avsedda
att âter upptagas

Nedläggning av värde-
fiiremål som skall be-
varas och upptagas senare

Nedläggning av defekta
eller ej fÌirdiga ftiremål

Teoretisk definition

Bestâmning på grund av
fyndtyp. Alternativ tolk-
ntng

Bestämning på grund av
kvalificerade fyndomstlin.
digheter. Offer beläggs
huvudsakligen på offer-
platser. Magi kan beläggas
i vissa fall, t.ex. vid gr¿ins-
markeringar

BestÌirining på grund av
fyndsammanhang och pâ
grund av fyndplatsens ut-
seende. Bestãmning ofta
osäker

Best¿irnning pâ grund av
fyndsammanhang

Operativ definition
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Begreppet kvalificerade fyndomständigheter
kan enligt Stjernquist omfatta ej kvalificerade fö-
remål både i och utan kombination med benmater-

ial vilka nedlagts vid upprepade tillfÌillen. Vidare
läggs stor vikt vid fyndplatsens utseende.

Tesen om nödvändigheten av ingående kun-
skap om de olika fyndkategorierna är intressant
eftersom den ytterst bygger på ett stort forsk-
ningsdilemma. Alla indelningar av depåfynden
under kategorier som skatt-, varulager eller han-
delsdepâer, tekniska depåer är skapade av nutida
forskare och vi vet inte om de alls existerat som
oberoende kategorier under förhistorisk tid. I sitt
stora verk Jungneolitische Studien arbetar Malmer
både med offer- och handelsdepâhypoteser som
tåinkbara motiv till depånedläggelser. Om den sist-
nämnda hypotesen erkåinner han "so wissen wir
in Wirklichkeit gar nicht, ob sie überhaupt existi-
eren" Qvlalmer 1962:504).

På samma sätt har forskningstraditionens bety-
delse för sakrala respektive profana tolkningar
starkt undervärderats. Dessa tolkningsförsök är
på många sätt ett uttryck för en diskussion priþ-
iad av nutida förhållanden. Bradley ha¡ studerat
forskningstraditionens betydelse för tolknings-
processen och tagit upp exempel från europeisk
bronsålder. I de nordvästra delama av Europa läg-
ger man större vikt vid depåernas innehåll. Att de-
påerna tolkas som varufönåd eller handelsdepåer

är vanligt i denna region @radley 1987:351 f). I
nordamerikansk litteratur används ofta termen
cache, vilket betyder gömma eller gömställe, som
en synonym fdr depåfynd (Mehringer 1988:500
fÐ. Ett irländskt, neolitiskt depåfynd besrående av
sex bergartsyxor funnet n¿ira ett markfast block,
använt som slipsten, tolkades år 1918 som att yx-
orna lämnats kvar inför en slutlig slipning, men
inte pånäffats nästa dag eftersom en översvåim-
ning kunde ha täckt blocket och yxorna. (Sheri-
dan et. al. 1992:395). Tolkningen anses visserli-
gen âr 1992, i ett stort arbete om de irländska ne-

olitiska yxoma, som inte helt sannolik men samti-
digt ansåg författama sjåilva att en " interpretation
which involve axe mønifacture - whatever the
reason for deposition - seems reasonable" Qb-
id:395). Detta till intet förpliktigande urtalande

mâste vara saûìma sak som att hävda att ett krisæt
barndop eller en natwardsgång kan vara associe-
rat med tegeltillverkning, beroende på om kyrkan
åir uppförd av detta material.

I de östra och centrala delarna av Europa har
det, enligt Bradley, lagts större vikt vid depåernas
kronologi. Här uppfattas depåfynden som undan-
gömda skatter och uttryck för oroliga tider, krig
och ofred. I Nordeuropa slutligen betonas fynd-
kontextens betydelse, speciellt de många fynd
som stammar frân vâtmarker och här verkar fin-
nas en förkärlek för en kultisk tolkning av depå-
fynden @radley 1987:35I f, även Eogan 1983:3

ff¡. Hur stor roll denna forskningshistoriska ta-
dition spelat för min egen uppfattning om de neo-
litiska religiösa fynden är svårt att uppskatta, men
sfiert har den haft en stor betydelse.

3.4. Offer som religiöst fenomen

Ur den mycket omfattande och omväxlande reli-
gionsvetenskapliga litteraturen kan vi håir endast
dra fram nâgra elementära men grundläggande

drag i det religiösa beæendet som kan anøs få be-
tydelse för de problem som är förknippade med
att erhålla en fungerande arkeologisk definition av
de neolitiska offerfynden. Av de otaliga publika-
tionerna inom religionsforskningen har i förelig-
gande arbete använts ett urval vilka förhopp-
ningsvis ger en rättvis bakgrund för offerfyndens
problematik.

Religionsfenomenologi är den del av religi-
onsvetenskapen vilket har som mål att systema-
tiskt studera religionens former. Den klassificerar
och undersöker religiösa föreställningar, riter och
mytffaditioner och ger även en överblick av religi-
onerna och deras element (Hultkrantz 1973:78,
80). En annan inriktning åir religionsekologin vari
religionen uppfattas som en kulturell uttrycksform
som avspeglar den rådande naturmiljön (Ibid:139
ff). Främst har den tillämpats på s.k. primitiva
samhällen. Man menar sig kunna spfua likartade
religiösa grundmönster där likartade naturbeting-
elser och tekniska förutsättningar föreligger. Dess
fr:imsta betydelse i arkeologiska sammanhang tor-
de vara den stora vikt som läggs vid den starka



kopplingen mellan naturtyp och kulturnivå och

därigenom även till de religiösa grunddragen. Dâ
både naturtyp och kulturnivå våixlar mellan olika
platser och tidpunkter kan viktiga paralleller göras

mellan nutida religiösa företeelser och forntida
samhällen (,Ibid: 147 ff).

Till religionens former och vad som förekom-
mer i alla religioner hör essentiella begrepp som
offer, kult och rit. Ordet offer konìmer av latinets

sacrificium = sctc€r, vilket betyder helig och fa-
cere = att göra. Att offra kommer av latinets of
fere vilket betyder att presentera (Henninger
1987:546). Termerna rit och ritual kommer från
latinets ritus. Rlit bnukar beæckna själva den heli-
ga handlingen medan ritualen mera anknyter till
reglerna för den heliga handlingen (Bodilsen

1989:87 f¡. I anglosaxisk litteratur skiljes mellan

begeppen offertng och sacrifice. Enligt van Baals
definition skulle offering innefatta'Tarje akf som

innebär en gåva till ett övernaturligt väsen, søcn-

fice ettoffer som fiiljs av det rituella dödandet av

objektet som offras (van Baal 1976:16I). Sacri-

fice omfattæ enligt Hubert & Mauss ett levande

offer; en människa, ett djur eller en växt, vilka
genom denna handling övergâr från ett tillstånd
till ett annat - de dödas. En artefakt ¿ir i detta av-

seende neutralt och kan därför endast klassifiéeras

som offering (Hubert & Mauss 1964:ll f, Brad-
ley 1990:37). Som vi skall se åir det weksamt i
fall denna distinktion av offergåvan går an tillåim-
pa på det arkeologiska materialet.

van Baaren (1964:I ff¡ har i ett intressant ar-
bete analyserat offret och hävdar att det ¿ir ett
komplext fenomen vilket har fyra grundformer;

Det första avser gövan vilket innebåir överläm-
nandet av något för människan våirdefullt till en
högre makt. Gâvan innefattar ocksâ tanken på en

gengâva från gudomens sida men kan även vara
uttryck för offrarens tacksamhet mot gudomen

(Ringgren 1968:82). Den andra grunden kan be-

nämnas försakels¿, vilket enligt van Baaren kan

uttyckas som att måinniskan medvetet avstår från
något av värde i föreståillningen att avståendet i
sig har en positiv funktion. Offret som en åÍer-

upprepning av ett primitivt skeende åir den tredje
grunden. I vissa religiösa system åir offret baserat
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pâ fundament¿la händelser i tidens början, vilka
måste upprepas. Skapandet iscensätts periodiskt
och förnyas i ritualen. Slutligen kommer van Baa-
ren fram tl.ll sakramentet, vilket kan sägas utgöra
en symbolisk helgelse av livet och jorden. Prin-
cipen om att avstå något blir håir det primåira lik-
som fallet åir med försakelseoffret. Paralleller
finns även till den tredje grundidén i det att sak-
ramentet ibland uWecklats och baserats på h?indel-

ser i ett primitivt förfluæt (van Baaren I964:If.).
Ringgren gör en liknande indelning av det reli-

giösa offerbeteendet och anser att den naturligaste
synpunkten är att betrakta offret som en gåva
(1968:82 ff). Denna gâva fungerar som ett sätt att
skapa en gemenskap mellan människa och gud
och omfattas av principen do ut des, eller 'Jag
giverpâ det att du må giva". Denna gemenskaps-

stiftande funktion innefattas vanligen av konvi-
vieoffret, vilket innebär att en del offras och en

annan del fört¿irs vid en måltid. En del av en så-

dan måltid kan också utgöras av ett dryckesoffer.
Ett kommunionoffer inneb¿ir att ett offerdjur ffu
spela gudens roll, så att de som äter av det upptar
gudomliga lrafter. Gåvooffret separerar Ringgren
även i förstlingsoffret, vilket betyder att guden
genom offret fâr del i det förstajaktbytet, först-
födda boskapen eller första skörden. Håir ingår
tacksamheten som primÍir ingrediens. På liknande
sätt fungerar löftes- eller votivoffret och tackoff-
ret, vilka kommer till stånd när en plötslig fara
uppstår eller katastrof hotar. Genom ett offer mu-
tas guden att hj¿ilpa eller ocksâ offrar man för att
blidka gudarnas vrede. Vidare offerformer ä.r

försoningsoffretelTersubstitutffi etdärettlevan-
de ting får ta på sig rollen som offer n¿ir ett brott
eller en synd begâtts. En utveckling av detta tän-
kande är kristendomens syn pâ Jesu offerdöd,
vilket uppfattas som ett offer en gâng för alla var-
för inga andra offer behövs (1968:85).

Ringgren tar även upp htltdrøtnt, vilket an-

sluter sig till van Baarens tredje grundform och
betecknas här som ett kultiskt handlande som ofta
har dramatisk eller symbolisk form. Grundtanken
är den samma, närnligen att förnya och upprepa

skapelsen eller gudomliga händelser i det ftirflut-
na i dramaform och visa på de övernaturliga laaf-
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ternas betydelse och verksamheter (1968:85 fÐ.
Kultens sociala och psykologiska funktioner har
Ringgren sammanfattat i sju punkær. Kulten har
som syfte att uppnâ vissa måI, det kan vara jakt-
lycka, fruktbarhet, seger, syndernas förlåtelse
eller tacksamhet. Kulten präglas emellertid även
av traditionens makt. Man kan offra trots att dess

betydelse inte är medveten. Vidare prliglas kulten
av konservatism - det är inæ ovanligt att ett kult-
bruk kan överleva både ett och wâ religionsskif-
ten. Det finns samtidigt en tendens till institutio-
nalisering av kulten, en stråivan mot fast¿ och be-
stämda former. Kultens psykologiska funktioner
ligger enligt Ringgren i gemensamhetstanken,
kulten skapar samhörighet, den ger omvåixling
och förströelse och den gertillfülle till emotionella
och ext¿tiska upplevelser. Kulten kan också ge ut-
lopp fÌjr instängd sp?inning genom att man i ritens
namn lever ut sådant som annars åir förbjudet
(1968:89 fÐ.

Ett i sammanhanget våirdefullt bidrag åir van
Baarens analys av offerakten, vilken enligt hon-
om består av sex olika element. I offrets mest
fullständiga form ingâr alla sex, men alla åir inte
lika viktiga och några kan saknas eller samman-
föras (1964:3 ff.). Dessa åir;

1. Den akfiva personen - offraren.
2. Det som offras - offergdvan.
3. Tid och plats för offret.
4. Sättet att offra - offermetoden.

5. Mottagaren av offret.
6. Motivet eller intentionen bakom offret

1. Den aktiva personen - offraren. I de flesta
sammanhang ufön offret av en utsedd represen-
tant für samhåillelbyn. Offraren behöver inte va¡a
en religiös funktionåir, en präst, det kan vara till-
räckligt med en representant för samhället eller
den râdande auktoriteten. Sålunda representerar
"husets herre" familjen när han offrar och exem-
pelvis en kung offrar i namn av sitt folk och na-
tion. I andra fall ?ir det de äldre männen som off-
rar för stammens vidkommande. I vissa religio-
ner, bl.a. inom hinduismen, ingår föreställningen
att även gudar kan utföra offer. van Baaren beto-

na¡ sâledes att individen som offrar utför denna
handling i egenskap av utsedd representant för en
mindre eller större grupp måinniskor. Det indivi-
duellt betingade offret, dvs. om varje individ haft
sþldighet, rätt eller förmâga att offra i olika situ-
ationer diskuteras inûe.

2. Det som offras - offergåvan. Offret kan
bestå av materiella ting eller ersättas med symbo-
leroch bilder. Offretkan även bestå av talade ord-

3. Tid ochplatsför offret. Även om dessa inte
utgör de viktigaste grundelementen kan man hel-
ler inte bortse ifrân dem. Tid och plats fiir offret
är sâ intimt sammanlänkat med den övriga kulæn
och de religiösa föreställningarna i ett samhälle,
att om man försöker studera dem lösryckø frân
sitt sammanhang ?ir det inte möjligt att visa deras

betydelse. I stort sammanfaller offerplatsen med,

eller utgör en del av en helig plats i generell be-
märkelse. Offer till förfÌicler sker vanligen pâ eller
vid deras grcvar och eldstaden kan använd¿s för
offer till andar och gudar. Tiden för offret växlar
även inom olika religiösa system. De kan vara
styrda av säsongsmässiga föråindringar i naturen
eller vara baserade på historiska håindelser. De
kan emellertid även vara styrda av tillfÌilliga hän-
delser (van Baaren L964:3 ff). Henninger har
myntat begreppen reguljfua och æraordinöra of-
fer. Reguljåira eller regelbundna offer bestiims av
det astronomiska å¡et eller de olika våixtsäsonger-

na. Offren sker daglþn, varje vecka, månad eller
âr medan de exEaordinära sker vid uppdykande
hotsituationer som hunger, sjukdomar och torka
etc. (Henninger 1987:548). Samma skillnad beo-
nar van Baal vilken skiljer mellan lågintensiva æh
A;gintensiva riter. De förra åir karakreristiska för
normala situationer, de senare vid katasûofer eller
olyckor, vilka ses som tecken på att relationerna
med de högre maktema stärts (van Baal 1976:168
fÐ.

Händelser som griper in och påverkar indivi-
dens liv och dåirigenom kan utgöra ett sk?il till att
uföra rituella handlingar är svåra att placera in i
dessa olika typer av riter. Födelse och däd ?ir nå-
gra exempel pâ âterkomrnande skeenden som sker
oberoende av ârstid, men som kan tänkas initiera
lâgintensiva riter. Plötslig, ovåintad sjukdom eller
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död kan däremot mycket väl k¡äva hög-intensiva
rit€r.

4. Sättet att offra - offermetod¿n. Metñen
som används vid offret är till en del bestlimt av

offergåvan. Sålunda blir boskap rituellt slaktade
och själva dödandet av offret ?ir i många fall en

väsentlig del av offerakten, vilken skulle fürlora
sin mening utan det. I andra fall är offermetoden
mer ett tekniskt arrangemang vilket inæ spelar
någon roll ftir offerhandlingens motiv. Även mot-

tågaren av offret spelar håir en roll för att hst¿im-
ma offermetod. Om gudarna ros befinna sig i
himlen åir brandoffer ett uppenbart sätt att nå dem,
eller åtminstone att placera gâvorna på någon
höjd, antingen naturlig eller artificiell. Gudar som
bor i underjorden nås genom blodoffer på marken

eller i för ändamålet speciellt konstruerade diken
eller råinnor. Väsen som sägs leva i vatten nfu men
genom ait placera gâvor i vatt€n, floder och hav

osv. En tedje faktor som bestämmer offermeto-
den åir offrets motiv och intention.

5. Motøgaren av offret. Håir avses de högre
makterna representerade av guderVgudomarna. I
vissa statsreligioner kan offer även frambäras till
levande måinniskor, men dessa har dâ först för-
klarats vara gudar.

6, Motiva och intentionen bakom offret. Var-
för offrar man? Svaret är att m¿inniskan offrar ef-
tersom detta har påbjudits av de makter hon dyr-
kar. Här kommer van Baaren âter in på offrets
grundidéer och han sammanfattar motiven som att
människan vill uppnå kontakt med gudomar, att
etablera eller upprätthålla gemenskap med den

and¡a sidan. Offret sker också ftir att upprätthålla
eller stödja den kosmiska ordningen samt slutli-
gen för att erhålla något frân de högre makterna,
antingen nâgot maæriellt som exempelvis fäda el-
ler barn eller nâgot icke-materiellt som exempelvis
syndernas förlåtelse.

Genomgången av de sex olika offerelementen

anger att även om samtliga element inte ingâr
samtidigt i alla offer sâ är det svårt att pâstå att nå-
gon del skulle vara viktigare än någon annan,
trots vai'l Baarens påstående om motsatsen (van

Baaren 1964:3). Vad som emellertid infesserar
oss här är vilka element i offret som det åir möjligt

att spâra på basis av det nu tillgåingliga arkeologi-
ska maærialet Att det är tanken bakom eller moti-
vet för offret som är den primära faktorn bakom
offret kan det ju inte råda något tvivel om. Att
spåra offermotivet eller den/de som offrar eller
mottar offret, har vi emellertid få om alls några

möjligheter att s¿ikert urskilja i det arkeologiska
fyndmaærialet. Möjligen kan tendenser i nâgon
eller nâgra riktningar skönjas. Religionens inners-

ta käma kommer vi troligen aldrig ât och detta ar-

betes arkeologiska utgângspunkt kan kanske jåim-

föras med ett försök att rekonstruera kristendo-
mens religiösa idéer och rituella ramverk utifrân
studier av exempelvis nattvardskalkamas geogra-

fiska utbredning, form och metallurgiska inne-
hål1.

" lf we look about in the history of religions, we find
there are very few things that have not, at some timc or
in some place, served as ofering" (van Baarcn l9&:7).

Vad kan dâ deta generella pâstående innebåira
för en fungerande arkeologisk definition av offer-
fynd? Har van Baaren rätt kan vi i det neolitiska
fyndmaterialet i princip förvåinta oss att offerfyn-
den uppträder i vilken skepnad som helst, men
inte var som.helst och när som helst. Ej heller
l?iggs i detta citat nâgon vikt vid hur offret sker.
Detta torde betyda att yttre egenskaper hos frire-
mål som form, behandling, sällsynthet inte i för-
sta hand kan användas för att bestämma om ett
föremål ¿ir avsett att offras. Van Baarens påståen-

de leder oss i stället in på en möjlig väg, i vilken
analysen först bör inrikøs mot platsen för offret
samt offermetoden, vilket uttryckt med arkeolo-
giska termer i de flesø fall blir synonymt med
fyndplats och fyndomständigheær. Nästa steg blir
att studera de föremål som offrats. Finns det lik-
våil, trots van Baaren, vissa gemensamma nåimna-

re i föremålens utseende, behandling etc. och kan

dessa i sâ fall knytas till olika offerplatser eller fö-
rekommer de under speciella fyndomständighe-
ær? " Et ritual er en stereotyp, normbundet hand-
lingsrælcke, hvor selve gentagelsen (formen) er
det væsentlige, og ritualets regelsøt den eneste
korrekte adfærd i den sociale situation, hvor
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handlingenfínder sted (Bodilsen 1989:88). En
definition av Zeusse anger att ritual är ett stiliserat
upprepat beteende som är uttalat religiöst (1987:

405). För att tolka arkeologiska fynd som rituella
krävs således attÍynden uppvisar en viss icke-
tiilläUig struktur dtir denna upprepning kan anas
(Bodilsen 1989:88). Upprepningen i ritualen eller
ritualens regelverk som sådant kan med Ring-
bergs ord vara långlivad och utan vidare överleva

religionsskiften oföränd¡ad, dock vanligen för-
sedd med en ny innebörd (Ringberg 1968:90).

Det kan dåirför vara svårt att spâra religionsför-
ändringar utifrån studiet av de rituella fynden (Jo-

hansen 1989a:10). Ritualernas motstånd mot för-
ändringar kan även illustreras med ett modernt in-
diskt exempel från vedisk religion som Johansen

frarnför. Exemplet berättar om ett komplicerat kul-
tiskt handlande vilket mynnar ut i konstruktionen
av ett stenaltare i fâgelform. Ritualen har utförts
in i minsta detalj oföråindrad i 2800 år (Ibid:1 1).

Ritualens moment av upprepning och tradi-
tionsbundenhet ger också anledning till att fästa
uppmåirksamhet lcing ett problem som ofta sys-

selsatt den arkeologiska forskningen. Detta berör

de s.k. tillfälligt tappade eller förlorade föremâ-
len. Denna brasklapp i tolkningen har berört
främst enkelfynden, då deponeringens medvetna

karakt¿ir åir lättare att knyta till de sluha depåfyn-
den. Om vi skulle finna att den geografiska och

topografiska distributionen av t.ex. enkelfynden
inæ är slumpmåissig eller att föremålen i denna ka-

tegori delar vissa gemensamma yttre drag som
form, behandling etc. bör detta vara klara indicier
för att fynden åir medvetet deponerade. Man tap-

par inte saker i en viss ordning. I föreliggande ar-
bete förekommer slikert nâgon eller några tillfäl-
ligt tappade föremål som av mig tolkats som of-
ferfynd. Inslaget av dessa kan dock bedömas som
ytterst marginellt sett till det totala antalet föremål

som här analyserats.

Det åir såIedes först genom behandlingen av ett

större material som en stabilare grund har lagts

för att bedöma enkelfyndens tolkning. Upprep-
ningen som argument för en rituell tolkning på

fyndmaterial kan således tillämpas både i ett stöne
och ett mindre perspektiv; dels när fynden upp-

träder som spår efter upprepade handlingar inom
en offerplats och dels när fyndkategorin som hel-
het betraktat, delar gemensamma drag som fynd-
plats, fyndomständigheter och föremålens utseen-

de.
Liknande argument har anvåints av Colpe som

menar att offerplatser kan bestämmas utifrån spå-

ren efter upprepade handlingar och fyndens ovan-
lighet, dvs. att fynden kan separeras frân va¡da-

gens sfär (Colpe 1970:34 ff). Colpes kriterier har

även Makkay anvåint sig av i en studie över olika
neolitiska offerformer i Balkan-omrâdet och hans

konklusion åir att båda kriterier kan användas till-
sammans eller separat beroende på de arkeologis-

ka fyndomständigheærna (Makkay 1975:6I fÐ.
Iævy har publicerat ett intressant förslag till en

uppdelning mellan rituella och icke-rituella depâ-

fynd utifrån exempel frân dansk bronsålder (I-evy
L982:17 ff). I korthet går uppdelningen ut på föl-
jande (Fig. 3);

Rituella depâer förekommer pâ speciella fynd-
platser som i våtmarker, källsprâng, gravhögar
och djupa gropil Depâernas fyndsammansäthing
uppvisar liten variation och det finns en hög andel

vapen, smycken, ceremoniella föremål, djurben
eller andra matrester. Föremålen åir vanligen oan-

vända. Depåerna innehåller hela eller fullständiga
exemplar, arrangerade på ett speciellt sätr

I clce-rinella depåer k?innetecknas dåiremot av

att de pâtr¿¡ffas på fast mark, på obetydligt djup
och ofta med stenar som markering. Innehâllet i
depåema är inte stereotypt, det finns en hög andel
av redskap, enklare personliga smycken och vp-

pen, ofta flera av samma typ. Föremålen ¿ir ofta
förstörda eller skadade. (tævy 1982:17 ff, Brad-
ley 1990:14).

Sammanfattningen är intressant. [ævy' s indel-
ning i rituella respektive icke-rituella fynd konsti-
tueras enligt principer där huvudvikten för sär-

skiljandet läggs på fyndplats, fyndinnehåll och-

föremålsstatus. Om vi däremot skulle hävda Col-
pes principer om upprepning och ovanlighet som
kriterium för ett rituellt fynd kan Levys icke-ritu-

ella depâfynd lika gåirna betecknas som rituella.
Det finns ingen egenskap hos Levys icke-rituella
fynd som talar emot även en salral tolkning av
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Fig. 3. Bestlimningsschema för rituella respektive icke-rin¡ella fynd (efær Levy 1982). * - Avser hår fynd från platser
vilkas namn omfatlar betydelsen skog eller lund. ** - Avser yxor, hästuûustning, hornfÕnedda hjålmar etc, villø antas

fungera som religiösa symboler,

denna hypotetiska kategori. Upprepningen finns
där i form av att depåerna uppträder enligt ett
skönjbart mönster - på fast mark, gärna marke-

rade av stenar och upprepningen gåiller håir även
depâemas innehåll.

lævys forskning byggerpå omfatønde studier

av etnognfisk litteratur om nutida sarnhällen vars
sociala organisation lævy menar kan parallellise-
ras med förhållandena under dansk bronsålder.
Genomgången av de rituella etnognfiska exem-
plen visar att offret är ett universellt fenomen vil-
ket avsätter konkreta spâr och som kan iakttagas

hos folk i alla våirldsdelar. [ævy's sökande efter
etnografiska paralleller till de danska bronsålders-
fynden håller sig strikt till den religiösa sfåiren.

Det är märkligt att detta intresse inte också rikt¿-
des mot sökandet efter etnografiska paralleller till
de "icke-rituella" fynden, ett samlingsbegrepp för
fyndkategorier som omfattar Stjernquists indel-
ning i skattfynd, varulager och tekniska fynd
(Stjernquist 1963:18, 1989:57 ff¡. Kanske åir

svaret att de "icke-rituella fynden" helt enkelt inte
finns eller också uppttider de som ett mycket säll-

synt fenomen i den jåimförande etnografin.

Det är inte ovanligt att frâgan om sakrala eller
profana nedläggelser har sin upprinnelse i frâgan
om fynden åir avsedda att ât€r tås upp eller om det
åir meningen att de skall förbli i jorden eller våt-
marken. Kort sagt, har det varit möjligt att åter-
finna föremålen? Vanligen åir depåfynd från fast
mark den kategori som tillskrivs de flesta möjlig-
heterna till upptäckt och om vâtmarksfynden bru-
kar bedömningen bli att det ¿¡r svârt om ens möj-
ligt att âær upptäcka dem (Bradley 1987:35I,
1990:5 f). Bortsett från de skandinqviska lerkåirls-
deponeringarna, vilka vanligwis påträffas på ett
betydande djup i sjöar och vâtmarker, är det
symptomatiskt att de öwiga offerfynden av exem-
pelvis flintyxor påträffas pâ lägre djup (Becker
1948, Rech 1979:43 ff, Bennike & Ebbesen

1986:97). Detta senare förhållande hänger sam-
man med att fynden är nedlagda i omedelbar nåir-

het till strand- eller mosskanten. Är deponeringar-
na nedlagda i exempelvis ett ktirr eller i en sjö kan
de ha varit fullt synliga likaväl som inom råickhåll
för en betraktare och potentiell upphittare. De
flesta vårnarksmiljöer inklusive strömmande vat-
tendrag har dock i praktiken fungerat som hinder
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för âærupptagning.
Företrädare för teorin att depåfynden har en

profan förklaring, dvs. depåerna har varit tåinkta

som en tillfällig förvaringsplats med vanligwis en

sten som igenkänningsmåirke, har främst arbet¿t
med metalldepåer från brons- och jåirnåIder men

diskussionen är relevant âven för neolitiska för-
hållanden (Hârdh t976:165 t l-evy 1982, Thun-
mark-Nyhlén t989:149 ff). Det ¿ir ett karakteris-

tiskt drag att fynden uppträder på fast mark, även

om sällsynta exempel finns på depåfynd intill ste-

nar placerade i våtmark (Rech 1979:36). Depå-
fynd pâträffade intill stora stenar förekommer äv-

en under senmesolitisk tid (Larsson 1978:163,
Trönndal 1993). Betydelsen av stenarnas storlek
har stundtals debatterats och som ett resultat har

exempelvis de vfüngatida silverskatterna på Got-
land tolkats olika beroende om silverskatterna åir

framkomna vid smâ eller stora stenar Clhunmark-
Nyhlén 1989:149). Skatter pår?iffade vid eller
under en liten sten skulle vara offerfynd, silver-
skatter vid eller under en stor sten, skulle vara
>>tillfölligt gömda, som i "banffack" , med avsik-
len ütî avhåmta dem,fastön olyckliga omständig-

heter hindrat dgaren hörifrån> (Ibid:149). Jag an-

tar att Thunmark-Nyhléns indelning i stora och

små stenar baserats på om stenen kunde flyttas el-
ler båiras med handkraft, men en gränsdragning
mellan smâ och stora stenar är owivelaktigt svår

att fastställa. För de neolitiska fyndens vidkom-
mande åir en sâdan tolkningsmodell mer än lovligt
osannolik. Dels har nâgra av de tydligaste exem-
plen pâ neolitiska offerhandlingar pâ fast mark
framkommit just vid mycket stora jordfasta sten-

block (Malmer L962, se Kap. 10.4). Modellen

ryrnmer dessutom ett stort problem. li¡ det verkli-
gen sannolikt att wå nedl¿iggelseskick med sâ dia-

metralt motsatt¿ bakgrundsmotiv kunnat existera
samtidigt? Ett av dessa skulle ha som syfte en in-
tensiv masskonsumtion av våirdefulla föremål vil-
ka inom religionens ram undantogs från profan
användning geno{n att slutgiltigt deponeras som
offer, ibland t.o.m. placerade fullt synliga för en

förbipasserande betraktare. Samtidigt som det ov-

an beskrivna offerskicket var verksam! skulle det
andra nedläggelseskicket innebära att samma be-

folkning bar på en ständig rädsla för att bli bestul-
na pâ sina ägodelar, att dessa i tid och otid göm-
des undan för senare avh¿imtning. V?irdet av ett
filremål tir ju i icke ringa grad bestämd av använd-

ningsmöjlighéterna och det går inte att fömeka att
flera föremâlsf.ormer aldrig varit avsedda för
praktiskt bruk uøn mera fungerat som prestigefö-

remål eller som lämpliga offergåvor. Den enda
förbindande länken mellan de båda nedläggel-
seskicken skulle i sâ fall vara att "skattema" eller
de undangömda föremålen representerade stöld-

begåirliga prestige- eller statusföremål. Denna för-
klaring bör falla på att dessa föremål inte har
något statusvåirde för ägaren om de göms undan.
De åir till för att synas. En annan osannolik möj-
lighet skulle vara att skattfynden representerade

framtida offergåvor, nedþåivda för att inga andra

skulle kunna anvåinda dem till offerhandlingar.
'Jag hävdar att det finns tre huvudargument

mot uppfattningen att depåfynden skulle utgöra
skatfynd.

Den första anledningen ¿ir att om de neolitiska
människorna (eller för den delen människorna
under senmesolitisk tid, brons- eller jämâlder)
haft en likartåd ippfattning om vad som var våir-

defullt nog att gömma, förefaller det ytterst osan-

nolikt att dett4 även skulle inrymma hur många
föremål som skulle gömmas samt på vilket sätt
föremålen gömdes. Dessutom innebåir detta att
majoriteten av de neolitiska måinniskorna samti-

digt verkar ha ägt en likartåd uppsättning av des-

sa'TärdeföremåI". Till dessa problem skall âter-
kommas i kapitel 10.4.

Den andra invändningen berör fyndkategorins
exceptionellt lânga exisæns under långa tidsrym-
der och över kulturgränserna. Det åir inte sanno-

likt att det under sâ lânga tidsrymder existerat ett
st¿indigt behov eller möjligen ett wâng att gömma
värdeföremål i jorden. Detø skulle betyda att o-

rostider ständigt rasade och detta har vi inga be-

låigg för i det arkeologiska materialet.
Det tredje argumentet åir kanske mera uppen-

bart. Varför häintades "skatterna" aldrig upp?
Blev ägarna ihjåilslagna av kringvandrande yx-
och mejseltjuvar (kanske upphovsmännen till
dessa "orostider")? Eller hittade inte ägama tillba-
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ka till gömställena? Detta trots att en betydande
andel av "skatterna" utm¿irkts med stora stenar!
Om det sistnåimnda argumentet skulle stämma tor-
de detta betyda att ett orealistiskt högt anal skatter
grävts ner under neolitisk tid dâ rimligwis'de
skatter som ej âærfunnits endast kan ha utgiort en
smärre ant¿l av den totala mängden. Den lângvæi-
ga nadition som kan spåras och den generella ka-
raktåren hos detta nedläggelseskick gör det ilven
svårt att förstå hur fynden kunnat förbli oupptäck-
tå. Om stora st€nar varit rikrnärken för ägaren har
de ocksâ fungerat som rikÍnärke för eventuella

t'uvar. Detta bör i hög grad gälla de sydskânska
fynden, d?ir bloclaik terr¿ing ?ir sällsynr

Tolkningarna av de rituella fynden blir således
med Beckers ord ett resonernang som bygger på
identifiering av negativa lriterier- en typ av ute-

slutningsprocess där slutligen offerhandlingen
framstår som den bäst låimpade kandid¿ten (Beck-
er 1948:27 I). Detta inneblh att jag,som en ytt€rs-

ta konsekvens, mâste betrakta alla slutna fynd,
dvs. depâfynd, som i f?irsta hand rituella nedläg-
gelser. Jag tillåirnpar även samma synsätt för en-
staka funna föreinål ffin vårnarker, vid stora st€-
nar eller pâ enstaka föremâl påtrliffade under spe-
ciella omständigheter vid arkeologiska utgräv-
ningar, om fyndomsdndigheærna så medger.
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4. KÅLLKRITISKA ASPEKTER

I detta kapitel skall olika kåillkritiska aspekter be-

handlas vilka kan påverka en slutlig bedömning

av offerfynden. Analysen kommer att ta fastâ pâ

kvaliøtiva och kvantitativa egenskaper hos fynd-

materialet och ge ett underlag för att bedöma fyn-
dens representativitet. En viktig frâgeställning är
om offerfyndens geografiska distribution kan

anses vara representativ vid en jämförelse med

öwigt neolitiskt fyndmaterial i Skåne. Vidare skall

faktorer som påverkar offerfyndens antal och

kvalitet beakt¿s.

4.1. Fyndkvalitet

Sammanlagt 1298 fynd fördelade pâ 928 platser

för enkelfynd och 370 platser för depåfynd har

medtagits i denna analys (Fig. a-5). Håir bör pâ-

pekas att katalogen endast har 1260 fyndnummer

upptagna - skillnaden består i att några katalog-

nummer omfattar fyndplats för bâde depâ- och

enkelfynd pâtråiffade pâ samma plats.eller inom
sarnma fyndområde. En annan anmärkning är att

enkelfyndens 928 nummer inte avser det totala
ant¿lei enstaka funna föremål utan analysen'om-

fattar antalet fyndplatser ftir ett eller flera enkel-

fynd samt depâfynd. Ett betydande antal enkel-
fynd har således framkommit i ackumulerade

sammanhang inom ett fyndområde. Exempelvis

omfatt¿¡ de stora rnuddringsfynden frân Sege å

hund¡atals enst¿ka föremål fördelade pâ sex fynd-
platser vilka alla omfattas av samma fynduppgif-

ter (K. 420-425). Analysen granskar således kva-

liææn på fynduppgiftema i deua maærial.

För att kunna jämföra olika fynd med varan-

dra - bâde geografiskltopografiskt och kvalitet-

småissigt har jag försökt att indela fynden i olika
kvaliætskaægorier. Grundläggande för detta arbe-

te har varit uppgifter om;

Geografïsk lokalisering.

Fynden har här indelats med avseende pâ pre-

cisionen i angivandet av fyndplats i;
t. Socken.Indelningen avser h?ir fynd vilka

endast kan platsbestämmas till en socken - ex-

empel "funnen i Borgeby".
2. Del av socken. Exempel pâ fyndbeskriv-

ningar är'Täsûa delen av Borgeby" eller "funnen

i Yddingesjön, Hyby socken".
3. Fastigltetsdga. Avser fynd lokaliserade till

fastighetsäga. Håir bör dock noteras om fastig-
hetsbeteckningen är av äldre eller nyare datum.
Betydande föråindringar av ägobeteckningar har

skett inom alla'kommunomrâden.
4. Fyndplats. Detta avser exakt lokaliserad

plats. För enkel- och depåfynd är bestämningen
exaktpå någon eller några meûer när. För ett fynd-

förande omrâde med ackumulerade fynd är de

yttre begrtinsningama noterade.

Fyndomständigheter

Fynden kan indelas i;
A. Avser lägsta kvalitetslciæriet och den mins-

ta bestämmande faktorn för att klassificera fyndet

som tillhörande offerfyndskategorin. Exempel åir

"hittåd i mosse", "uppmuddrad ur Sege â" eller
",oâtråiffad vid diknin g".

B. Innebär att fynduppgifter om fynddjup, jor-
dart eller typ av verksamhet vid tidpunkten för
fyndet färeligger. Exempelvis "hittad på 60 cm:s

djup i torv".
C. åir det högsta kvalitetskriteriet. Fyndbe-

skrivningarna omfattar här fyndens läge i jorden

och nåir det gäller depåfynden, föremålens inbör-

des läge. Vidare kan under denna kategori finnas
med iakttagelser i fyndens närhet, vilka kanske

inæ direkt kan knyøs till det enskilda fyndet, men

som kan ha avgörande betydelse för tolkningen
av det. Exempel pâ detta är "funnen med eggen

pekande ât norr under en sten" eller "inga flintav-
slag har iakttagits i fyndplatsens nåirhet".

Fig. 4 A-8. visar uppgifter om geografisk lo-
kalisering fiir samtliga fynd (A) och fiir depâ- och

enkelfynden @). För 46Vo av alla fynd ?ir endast

sockentillhörighet eller del av socken kind.3tlo
kan knytas till känd fastighetsåiga meÅan 23 Vo

(307 fynd) har exakt lokaliserad fyndplats. N?is-

tan en fjåirdedel av alla fynd kan således exakt lä-
gesbestämmas.
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Fig. 5. Fyndkvalitet för fyndomstilndighet. A. Samtliga
fynd. B. Enkel- och de@fynd.

för enkelfynden uppgâr ¡ll ctrka 25Vo.

Kvaliteten pâ fyndbeskrivningarna åir högst
skiftånde (Fig. 5). Majoriæten fynd tillhör dock
kategori A - vilket innebär att 8I7o av samtliga
fynd omfattas av den minsta best?immande fak-
tom fär att bedöma fyndet som ett offer. Kaægori
B och C omfattar 12 respektive 77o av samtliga
fynd.

Några avgörande skillnader mellan enkelfynd
och depâfynd finns inte, bortsett ffin förhållandet
under kategori C. l57o av depåfynden omfattas
av denna kvalitet men endast 47o för enkelfynden.

Detta har en enkel förHaring som ligger i själva
fyndens natur. Att påtäffa en depå innebåir ju att
pâtråiffa flera föremål på samma plats och detø
torde vara en såillsynt händelse i modern tid. Den-

na sällsynthet befr?imjar möjligheten att en irpp-
märksam upphittåre kommer att lägga måirke till
och komma ihåg föremålens inbördes läge. Om
det gäller en yxdepå kan eggarnas riktning, yxor-
nas placering (vertikalt/horisontellt) osv. noteras.
Samtliga beskrivningar är fynduppgifter vilka till-
hör kategori C. Ett ensøka föremål vilket kan ha

nedlagls med samma omsorg som en depâ har in-
te samma möjlighet att tillknytå sig viktiga fynd-
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Fig. 4. Kvaliæßkategorier för geografisk lokalisering. A.
Samtliga fynd" B. Enkelfynd och <þpåfyn<t

Skillnaderna mellan enkel- och depåfynden i
detüa avseende framstår, även om de ?ir små, tyd-
ligast mellan kategori 2 och3 (Fig. 4B). Mer än

en tedjedel av alla enkelfynd kan endast knytas

till del av socken - för depåfynden utgör denna

andel en fjärdedel. Nära 407o av depåfynden kan
knytas till fastiglretsäga medan motsvarande andel
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uppgifter. I bästa fall, när det gåiller äldre musei-
fynd, kan fynduppgifærna exempelvis beskriva
en flintyxa som "funnen med nackändan under en

stor sten". Bästa möjlighet för att våirdera ett en-
kelfynd erhålls emellertid vid arkeologiska ut-
grÈivningar.

Fördelen med ovanstående v?irderingssytem ¿ir

att man läu kan göra en sammankoppling mellan
uppgifter om fyndlokalisering och uppgifter om
fyndomständigheær (Fig. 6, Tab. I). Ett fynd un-
der kvaliætskaægori 14, Lex. "hittad i en mosse i
Borgeþ", innebtir sâledes det lägst möjliga infor-
mationsvärdet för ett fynd medan kvaliætskaægori
4C innebär det högsta. Ett 4C-fynd (rotalt omfat-
tande 46 fynd) utgörs vanligen av fynd frân arke-
ologiska utgrävningar, men kan även återfinnas i
2ildre museisamlingar och nutida privatsamlingar.

Ett 4c-fynd omfattar förutom exakt lokaliserad
fyndplats, även uppgifter om fdremâlets/-ens lä-
ge, jordart, djup, verksamhet vid upptäckt osv.

Fig. 6 visar att goda upplysningar om fyndplats
inte automatiskt innebär goda uppgifter om fyn-
domständigheær. Andelarna för kategori 1A och
2A gâr till stiirre delen tillbaka på äldre museisam-

lingar medan andelen fynd underkategori 3A och
4A är resulatet av både museisamlingar och fram-
för allt RAli:s forniminnesinvenûering av privat-
samlingar 1985-1987.

En jlimfürelse mellan enkel- och depâfynd vi-
sar att kåillåiget mellan dessa fyndkategorier är
skiftande. Bland kategoriema 2A,28 samt 4A
dominerar enkelfynden medan rest€rande kaægo-
rier domineras - om åin svagt- av depåfynden.

þdligast illustreras depåfyndens dominans under
kategorierna 14, 3C och 4C; vilka kännetecknar
fynd med bâde det lägsa och det högsta kvalitets-
våirdet.

4.1.1. Geografisk spridning

Den procentuella fördelningen av högkvalitets-
fynd kommunvis i Skåne visas i fig. 7. Orn vi
studerar utbredningen av fynd med kvaliteæn C
(baserat på 95 fynd =7Vo av totala antalet fynd)
ser vi att den högsta andelen finns dokumenterade
i Malmö kommun. Deta ar främst resultatet av en
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1A 18 lC 2A 2B2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C

1A 1B 1C 2A 2B2C 3A 38 3C 4A 4B 4C

ffiø*etfynd lDepåfynd

Fig. 6. Fyndkvalitet. Fynduppgifær och fyndplats. A.
Samtliga þd. B. Enkel- och depåfynd.

omfattande grävningsverksamhet från Malmö
Museers sida under de senaste tjugo åren, men
även avsaknaden av mer omfattande privatsam-
lingar med de vanligwis rika möjligheærna till att
upptäcka n/tu âv antikvarisk personal icke kända
fynd spelar håir en stor roll. Detta hänger natur-
ligtvis samman med att stora delar av tidigare
jordbruksomrâden inom Malmö kommuns areal
tagits i anspråk för stadsbebyggnation. Gârds-
sarnlingar - vanligen förknippade med ftirekom-
sûen av A- eller B-kategorifynd - har försvunnit
eller splittrats i økt med ökad exploatering och
denna sistnåimnda faktor ha¡ fått till följd att hög-
kvalitativa C-kaægoriþd i området blivit överre-
p¡esent€rade i satistiken.

Nästa område med höga värden för C-fynd är
Ortett¡unga kommun. Anølet offerfynd är dock
sâ liæt - endast sex fynd är kända - att kartbil-
den fâr anses som osäker. Förhållandet i Kristian-

4o

A.

7o

B

ffi
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fbbell I. Kvalitetskaægorier i olika skânska kommunomrâden.
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Fig. 7. Procentandel av samtliga fynd omfattande kvali-
tetskategori C beräknat per kommun.
l. Höganäs 12. Burlöv 23. Bromölla
2.Helsingborg 13. lvfalmö 24. Ostra Göinge
3. l¿ndslaona !4. Sv"-dale 25. Osby
4. Svalöv 15. Vellinge 26. Håssleholm
5. Kävlinge lð. Trelleborg 2T. Orkelljunga
6. Eslöv 17. Skurup 28. Persúorp
7. Htjör 18. SjÕbo 29. Klippan
8. Hörby 19. Ystad 30. Bjuv*
9. Lund 20.Tbmelilla 31. Åstorp
10. Søffanstorp 21. Simrishamn 32. Ängelholm
ll. Lomma 22. Kristianstad 33. Båstad

*Bjuvs kommun saknar regisherade offerfynd.

stad län för C-fynd åir högst varierande men bort-
sett frân Simrishamn, Tomelilla, Kristiansad och
Hässleholms kommunområden är endast fâ fynd
kända varför nya fynd i dessa övriga områden
kommer att ?indra kartbilden avsevärL

Intressant är dock fyndbilden i Malmöhus låin.

Bortsett från Malmö kommun framträder en fynd-
bild där relativt mânga högkvaliøtiva C-fynd upp-
träder i kustområdena - fr¿imst längs sydkusten
medan inlandskommunema med fâ undanøg helt
saknar C-fynd. Avsaknaden i inlandet håinger till
stora delü samman med bristen på arkeologiska
utgrtivningar i kombination med museernas, frân

$

s

¡ 0 n1-12,s nn5-zs ffi2s-37,s
ffi 37,5-50 as0-62,s a62,5-7s
a7s-87,5 r87,5-100

Fig. 8. Procentandel av samtliga fynd omfaüande exakt lo-
kaliserad $ndplats (4) be¡äknat per kommun.

1930-talet och framåt, brisande intresse fbr dessa
inlandsområden (se Kap. 4.3.2).

Fyndbilden i fig. 8 åir enklare att förklara. Ka¡-
tan visar procentandelen fynd med kvaliteten 4 i
förhållande till samtliga geografiskt lokaliserade
fynd. Det lir tydligt att de höga andelarna i Mal-
möhus läns inland - representerat av Svalövs,
Eslövs, Höörs, Hörbys och Sjöbos kommunom-
râden - åir ett resultat av RAÄ:s fornminnesin-
ventering under âren 1985-1987. Betydande in-
satser gjordes håir för att lokalisera fyndplatser för
fornfynd i privatsamlingar. Före inventeringen
va¡ antalet kända museiägda fynd i dessa områden
obetydligt

4.2. Socio-ekonomiska faktorer

Endast 636 av 1298 fynd har uppgifter om vilken
verksamhet som ledde till upptäckten av ett fynd.
Detta motsvarar 48Vo av samtliga fynd. För depå-
fynden är procentsatsen 467o. En jämförelse med
Nielsens undersökning av de danska depåfynden
visar stor samstämmighet. Procentsatsen omfattar

I

a

t3
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Antal fynd
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-1850
1851-1
1871-l
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1931-
r95l-1
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B. Dikning
Antal fynd

5 101520253035404550
-1850

1871-
1891-191
1911-1930
1931-1950

t97t-

D. Torvtäkt

Antal fynd

5 1015202530 35404s50
-r850

t87t-
1891-191
1911-1930
1931-1950

t97l-

De vanligaste faktorerna bakom upptäckt av
offerfynd i Skåne ¿ir torvt¿ikt,,dikning och jord-
bruksverksamhet i nåimnd ordning (tab. II). Se-

parerar vi depåfynden från enkelfynden ser vi
emellertid betydande skillnader. För depåfynden
är de viktigast€ faktorerna; jordbruk med,38 lo
och dikning och torvtäkt med vardera l9%o.En-
kelfyndens dominans ligger vid torvtäkt och dik-
ning (?!l respektive 267o) och jordbruksverksam-

het utgör endast 167o. En jämförelse med ftirhål-
landet för de danska depâfynden visar på stor
överensstämmelse. För de Ee ovann?imnda vikti-

A. Jordbrulcarbete
Antal fynd

5101520253035404550
-1850

1851-1870
1871-1890
1891-1910
t9tr-1930
1931-1950
t95t-1970
t97L-

C. Byggnation, schaktningsatbeten, muddringar

Antal fynd

5101520253035404550

E. Arkeologisk undersökning(inklusive inventering) f. Öwigt (tex. ospecificerat grävningsarbete)

Fig. 9A-F. ,4r fOn uppåckt vid olika verksamheter. Berãkningana bæerade på både enkel- och depåfynd.

hat 507o (Nielsen 1985a:107). Det bör påpekas

att enkelfyndens procentsatser i denna ståtistik ¿ir

beråiknade efter fyndplats för enkelfynd och inte
per fyndenhet dvs. varje enstaka funnet förimfl.
Ett mycket stort antal enkelfynd åir pânäffade i ac-

kumulerade fyndsammanhang. Det skulle dåirför

inte vara meningsfyllt med statistik över verksam-

het vid fyndtillfÌillet av varje enskilt föremål. Ex-
empelvis skulle de omfattande muddringsfynden
frân Sege å fâ en dominerande placering i denna

statistik, m.a.o. muddring skulle vara vanligaste
orsaken till upptäckt av enkelfynd i Skåne.
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gaste faktorerna uppvisar de skånska depâfyn-
dens procenttal genomgâende stor likhet framför
allt med det sjlill?indska materialet (Nielsen 1985a:

107, Tab. C). Det mâste emellertid h?h påpekas att
om enkelfynd offrats på fast mark i större ut-
stäckning än vad som ärkålnt idag skulle procen-

ttalen för enkelfynden förmodligen motsvara de
som gäller för depåfynden.

Den stora skillnaden mellan upptäckær av de-
på- och enkelfynd ligger således i jordbruksfakto-

rerna. Här skall genast nämnas att siffrorna för
enkelfynden åir alldeles för låga. De största fellcäl-
loma ligger i att verksamhet vid upptäckten endast

undantagsvis har registrerats t.ex. vid RAÄ:s
fornminnesinventering och genomgångar av pri-
vatsarnlingar. Vid invenæringen har av naturliga
skåil lokalisering och fysisk beskrivning av fynd-
plats prioriterats.

Fig. 9 illusterar fynd med kända ârøl för upp-
täckt och ekonomisk verksamhet som ledde till
fyndet. Indelningen är baserad pâ tjugo års-inter-
valler. Endast 275 fynd (2l%o) hu uppgifter om
dessa två faktorer i kombination. Det lilla antalet
fynd medför stora dislrcpanser i materialet, nâgra

samlingar eller provinsmuseer kommer att överre-
presenteras i materialet Omständigheærna bakom
upptäckæn av ett fynd kan också växla. Som tidi-
gare har nåimnts ?ir t ex. enkelfyndpånåiffade vid
jordbruksverksamhet klart underrepresenterade.
Den stora andelen upptäckær efter 1971 vid fram-
för allt plöjning som kan ses i fig. 9A, torde, av
tidigare nämnda skäI, i själva verket vara btydligt
högre. H?ir bör vidare noteras att majoriæten priv-

Tabell II. Socio-ekonomiska faktorer bakom upptäckten av
deÉfynd (Danmark) och depåfynd+ enkelgnd (Skåne). De
danska procenttalen efter Nielsen 1985a: lü/ tab. C.

Fakûor
Vo

Jordbruk
Dikning
Byggn.
Ibntäk
Märgling
Gruståkt
Ark. Und.
Annat

05 15 25 35

is is is is

05 t5 25 35 45 55 65

is is is ¿s ss os 7s

ffio"paty"a leoutyoo

Fig. 10. Upptåcktsâr för depâfynd samt depåfynd och en-

kelfynd. A. Sjålland och B. Skåne. (Det dansls maferialet

efter Nielsen 1985: 103 Fig. 2b).

atägda offerfynd har påtr?iffats vid plöjning eller
harvning i tidigare fuktiga eller vattensjuka sänkor
eller svackor i tenängen. Möjligheæn att påräffa
dessa vâunarksfynd varju dock helt beroende av
att sänkoma en gâng dränerats eller dikats ut Det
kan således finnas flera orsaker bakom upptäck-
ten av ett offerfynd, men som inte kommer att
synas i statistiken.

Ett annat källhitiskt problem åir fynduppgifter
som b€rättar om fynd gjorda i mossa¡. Det går
inæ att automatiskt hävda att föremål med uppgif-
ten "funnen i mosse" betyder att fyndet gjorts vid
torvtäkt. Detkan lika g?irna röra sig om verksam-
heter som plöjning eller dikning. Detta är den hu-
vudsakliga ftirklaringen till varför endast hälften
av alla offerfynd har fynduppgifær som går att
använda i en socioekonomisk analys.

Fig. 9B visar antalet fynd giorda vid dikning.
Från 1850 och framât sæg antalet upptåckær och
den stora majoriteæn fynd framkom mellan 1890

. -55 55 65 75 85 95A-
65 75 85 95 05

_ -55 55 65 75 85 95¡¿-
65 75 85 95 0s

45 55 65

ss oi z5
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och 1930. Det är inûessant att notera att fyndtop-
pama lring dessa fyra ârtionden inæ sammanfal-
ler med dikningsftiretagens mest intensiva skede i
Skâne som infaller mellan âren 1870 och 1885,

då inte mindre îin25%o av Skånes totala yta dika.
des ut (Möller L987:17). Denna tidsskillnad mel-
lan dikningsintensitet och fynd pânåiffade vid dik-
ning åir troligen en chimär. Utan wivel har omfat-
tande fyndm¡ingd€r pâtråiffats under dikningsarbe-

te vid denna intensiva dikningsperiod, möjligen
ingårde nu i de stora lösfyndssamlingamapå mu-

seema. Intresset ftir fornsaker mot slutet av 1800-
talet va¡ samtidigt kla¡t aræfaktcentrerat och vid
uppbyggnaden av en samling lades vanligen in-
gen vikt vid uppgifter om fyndomständigheær.

Ser vi till endast tidpunkten för upptäckt och
när offerfynden inkom till museerna åir det viktigt
att fastslå att det ofta finns betydande tidskillnader
mellan årot för upptäckt och âret ftir registrering.
En analys av det befintliga danska depåfyndsma-

terialet ffin neolitisk tid (678 st) visar att en jäm-
förelse mellan tidpunkten för upptäckter av depâ-
fynd vanligen sammanfaller med stora inköp av
privatsamlingar med likaledes stora samlingar de-

påfynd (Nielsen 1985a:102 ff).
Fig. 10 visar jåimförelse mellan året för upp-

täckt i det skânska respektive sjËillåindska depâ-
fyndsmaterialet. I Danmark har majoriteten fynd
gjorts mellan åren 1885 och 1915. Ett kraftigt fall
i fyndfrekvensen kan iaktøgas mellan åren 1915

och 1925, åföljd av ytterligare en ny period med

ett stort antål upptäckter mellan âren 1925 till
1955 (Nielsen 1985a:103, Fig. 1). För Själland
visar siffrorna exakt sanìma tendens med flest
gjorda upptäckær lring åren 1895-1905. Jag har i
det skånska fyndmaterialet endast fiirtecknat 288

fynd med klinda årtal för upptäckt. Detta utgör
22Vo av totala antalet fynd. Bland depâema har en
fjärdedel uppgifær om upptäcktsår (90 sr).

De skånska depåfynden visar dock på innes-

sant¿ skillnader i jämförelse med det själländska.
(Fig. 104-B). I Skâne inträffar en fyndtopp redan
före 1855 för att fiam till 1885 kraftigt minska.

En svag äkning i fyndfrekvensen kan måirkas frân
1885 och de fleSta fynden framkom i Skåne under
å¡en 1905 dll 1935. Efter detta åral har upptäckt-

Antal fynd
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Fig. 11. Regisheringsår för offerfynd på Lunds Universi-
tets Historiska Museum (LUIM.

er av depåfynd uppvisat konstanta tal - i ge-

nomsnitt en depå vartånnat år. En jämförelse av

perioder med störst antal upptåickter mellan det
sjåillåinska och skånska depâfyndsmaterialet visar
pâ en 20-årig fördröjning hos de skånska depå-

fynden. Det är åiven så att Själland i sin tur nâr sin
högsta fyndfrekvens ungefåir 10 år efter Jylland
och Fyn (ibid:104).

Hur skall vi nu förklara denna tidsmässiga
skevhet mellan Sjåilland och Skâne? Som vi tidi-
gare har sett ¿ir de socio-ekonomiska faktorerna
mellan upptäckter av depå- och offerfynd mycket
likartade mellan Sjåilland och Skåne. Nâgon avgö-
rande skillnad i jordbruks-, diknings- och torv-
täksverksamhet föreligger inte. Möjligen kan vis-
sa innovationer inom jordbruket ha inEoducerats

tidigare i Danmark åin i Skåne. Frågan är därför
om de registrerade förhöjda fyndfrekvensema un-
der vissa perioder verklþn betyder att fler depå-

fynd påråiffats vid just dessa tidpunkter i jämfö-
relse med perioden innan och efter eller om en

annan förklaring kan erbjudas.
Om man bortser från att likartad patinering och

flirg på föremål ibland kan identifiera depåfynd
och enkelfynd i samlingar, så ärdepåfyndens el-
ler andra offerfynds existens helt beroende av att
det finns slriftliga eller muntliga uppgifter knuha
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till dessa föremâI, dvs. att fyndomständighetema

åir kåinda för fyndet.
Statistiken över upptäcktsår för depåfynd kan-

ske snarare visar pâ en tendens att man under pe-

rioder med ökande fynd varit s?irskilt medveten
om denna fyndkategori och dess betydelse. För
Sjåillands del sammanfaller starten för depâfyn-
dens markanta ökning, fu 1885, med publicering-
en av Sophus Müllers genomgâng av de då kåinda

danska neolitiska depåfynden (Müller 1886).

Müller present€rade h¿ir för första gângen en sam-

lad analys av de neolitiska slutna fynden, en fort-
sättning på V/orsaaes viktiga arbeten om de dans-

ka bronsåldersfynden (Worsaae 1866). Müllers
arbeæ bör ha haft stor genomslagskraft ute i lan-
det och privatsamlare och fornminnesintresserade

blev uppmåirksammade på depâfyndens betydelse
(Müller 1886:217, anm.l). Vi ser således kanske
snarare en registreringsökning av depåfynd lin en

faktisk ökning i antalet upptäckta depâer.

På liknande sätt kan möjligen det skånska de-

påfyndsmaterialet förklaras. I Skâne kan, likt
Sjåilland, en üettioårig fyndtopp registreras. Den-
ne är <{ock framskinten 20 fu till åre¡ 1905 1935.

År 1918 publicerade Rydbeck sin viktiga analys
över slutna mark- och mossfynd från Skâne från

neolitisk tid @ydbeck 1918). Samma âr publice-

rade Christoffersson sin stora kulturhistoriska ge-

nomgâng av Skytts härad, ett vida spritt arbete
med bl.a. sockenvisa fyndgenomgângar där depâ-

fynden fick ett stort utrymme (Christoffersson

1918). Christoffersson var en outtröttlig samlare

och hans egen samling med neolitiska depåfynd
överträffade i antal LUHM:s samlingar av depâ-

fynd, vilkas anskaffande Christoffersson person-

ligen hade stor del i. Han donerade hela forn-
sakssamlingen, vilken uppgick till 17000 num-

mer, till LUHM och Trelleborgs Museum, varav

LUHM tog hand om depåfynden (Christoffenson
1918:154, 320 fÐ.

Både Rydbecks och Christofferssons insam-

lingsarbeten och genomgångar av detta depå-
fyndsmaterial gjordes över ett betydande ant¿l âr

med tätå muntliga och brevledes kontakter med

uppgiftslämnare ute i landskapet. Fig. 11. visar
registreringsår (och inte upptäcktsår) för offer-

fynd pâ LUHM. Jåimför vi med upptäcktsfu för
offerfynd (Fig. 10) ses en god överensstämmel-
se, genom att fynden uppenbarligen snabbt kom-
mit in på museet efter upptäckr Intessant i denna

diskussion är emellertid förhållandet under 1910-
taler Håir ses en lraftig registneringstopp av fram-
för allt depâfynd, ett förhâllande som slikerligen
går tillbaka pâ Otto Rydbecks stora intresse för
denna fyndgrupp.

Den s.k. Torvmossekommisionens aúete och

stora satsning pâ att mossfyr¡d skulle uppmärk-
sammas bör ha haft stor betydelse för upptäckten
av offerfynd. En affisch om kommisionens arbete

och önskemål spreds i tusentals exemplar år 1905

(Holst 1909, von Sydow 1918,1926).
Om vi nu jåimför årtal för upptäckt för samtliga

fynd, dvs. både enkel- och depâfynd, ser vi wå
intressanta ftirhållanden (Fig. 10). Fyndtopparna
för både enkel- och depåfynd åir de samma men

bland enkelfynden m?irks en förhöjd fyndfrek-
vens frân 1930-talet och framåt till 1970-tålet.

Ökningen fortsftte¡även in i 1980-talet. Denna
ökning i upptäckter av enkelfynd har sin orsak i
tre viktiga fiirhållanden.

För det första avstannar muse€fnas inköp av
stora fyndsamlingar efter 1930-talet. För det an-

dra åir det först vid denna tid som omfattande ar-

keologiska utgx¿ivningar startar i landskapet, för
att nå sin kulmen i våra dagar. Det nedje skåilet åir

RAÄ:s fornminnesinventering i Malmöhus låin

mellan åren 1985-1987. Vid denna genomgång

företogs en grundlig besiktning av länets privat-
samlingar, vilka har låimnat uppgifær om ett bety-

dande antal depåer och enkelfynd. Dessa privat-
åigda fynd kompletterar pâ ett utmärkt sett museer-

nas bristande intresse fllr denna fyndkategori efter
1940-talet. Detta beror naturligÍvis på att sâ få pri-
vatsamlingar har nedskrivna fynduppgifter, var-
fär endast muntliga uppgifter står till buds. Dessa

muntliga uppgifter går sällan tillbaka mer än en
generation och dokumenterade upptäckter av of-
ferfynd i privatsamlingar före 1930 finns endast i
undantagsfall. Ökningen av offerfynden från
1930-ølet och framât har således sin grund i di-
rektkont¿kt och intervjuer med upphittarna själva,
vawid de i åildre tid pântiffade fynden ofta ftirlorat
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Fig. 12. Offer$nd frân samlingar pâ Malmö (MM=l),
K¡istianstad (KM=2), Helsingborgs (HM=3), samt Osrer-

lens Museum (SM=4). 5 = Depâfynd 6 = Er¡kelfynd.

sina fynduppgifær.

4.3. Materialets representativitet

\¡i har sett aü flera analyser av källmaærialet, ex-
empelvis de kvalitetsmässiga aspekterna, gett oli-
ka resultat för olika delar av Skåne. Det ¿ir därför
viktigt att studera hur representativa museisam-
lingarna respektive privatsamlingarna är samt un-
dersöka eventuella felkällor i den geografiska ftir-
delningen av fynden. Förhållandet mellan musei-
och privatsamlingar ¿ir särskilt intressant, speciellt
med tanke på att intresset för nyförvåin i musei-
samlingarna avtog eller helt avstannade under
1930-talet, en tidsperiod som kap sägas markera
starl€n för de privatsamlingar vi känner idag.

4.3.1. Museisamlingar

Den övenrägande majoriteæn fynd som behandlas
i detta arbete är föremål och fynd pâ våra museer.
Till skillnad från moderna fyndupptäckær för-
va¡ade i privatsamlingar kan vi vanligWis inæ i ef-
terhand gå in och konnollera fynduppgifter. Vi fâr

trDepâfynd oEnkelfynd

Fig. 13. Neolitiska offerfynd ur Ståtens Hisoriska Musé-

ers (S l{lvf) samlingar.

lita på att de åir riktiga. Men även för privatsam-
lingar ?ir studiet förenat med stora svårigheter.
Fynden på museema har inkommit av olika anled-
ningar, vanligen i form av inköpta eller donerade
samlingar. Dessa samlingar uppvisar en högst he-
terogen bild vad avser de kvalitativa aspekterna.
Några samlingar har högkvalitativ dokumenta-
tion, andra består endast av traditionella lösfynd.
Ytterligare en orsak till museisamlingarnas kvali-
tetsskillnader lir den skiftande noggrannhet med
vilken fynden slrevs in i accessionsjournalerna.
Jag har exempelvis förtecknat offerfynd på Hel-
singborgs Museum, vilka inæ va¡ införda i acces-
sionsjournalerna men där föremålen var m?irkta
med handskrivna fyndupplysningar (K. 55 och
1234).

Fig. L2 visar den geografiska spridningen för
olika provinsmuseers bestånd av neolitiska offer-
fynd. Offerfyndens spridning i landskapet mot-
svarar i stort fördelningen av museernas övriga
material som lösfynd, gravfynd och boplatsfynd.
Den stora fyndmängden som reprcsenteras av Ös-
terlens museum i Simrishamn avspeglar en antik-
varisk politik som varit mycket gynnsam för regi-
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streringen av offerfynden. Huvudsakligen rör det

sig om offerfynd inkomna åren 1900 - l920.Det
finns offerfynd regisüerade frân varje socken i
stadens närhet, men tyvåirr ha¡ även en majoritet

av offerfynden lågkvalitativa uppgifter om fynd-

omständigheter. Däremot har flertalel fynd goda

platsangivelser. Huvuddelen av fynden kan såle-

des knytas till fastighetsäga. Flera offerfynd har

dessutom inkommit till museet strax efter upp-

täckten av dem, ibland t.o.m. samma dag. Öster-

lens Museums inställning och intresse för fom-
fynd har uppenbarligen varit v¿ilkänd av traktens

invånare.

Museet har ocksâ under denna period vinnlagt

sig om att fynden på museet skall avspegla fynd-

förhållanden frân hela uppøgningsområdet som i
stort omfatta¡ Simrishamn och Tomelilla kommu-

ner samt den östra delen av Yst¿d kommun. Det
stora antalet offerfynd pâ Österlens Museum är

emellertid extremt högt sett i relation till övriga

museisamlingar.
Flera provinsmuseer - de mest framträdande

exemplen utgör Landskrona och Trelleborgs Mu-
seer - har betydande samlingar stenälclersföre-

mâl, vilka kan råiknas i tusental, men accessions-

katalogerna saknar nästan helt uppgifter om neoli-

tiska offerfynd. Fynden på Trelleborgs Museum

är till stor del uppbyggda kring den tidigare
nlimnde Olof Christofferssons fornsakssamling.

Denne donerade sin samling av förhistoriska de-

påfynd till Lunds Universitets Historiska Muse-

um (LUHM) medan de resterande fynden gick till
museet i Trelleborg.

Ser vi till fynden frân Malmö Museer, sâ finns

ett betydande antal offerfynd i samlingarna. Anta-
let är dock litet i förhâllande till den totala mäng-

den stenåldersmaterial som förvaras där. Det bör

påpekas att ett stort antal offerfynd förvarade pâ

Malmö Museer håirrör från moderna arkeologiska

utgrävningar i kommunen och således inte utgör

delar av traditionella museisamlingar som exem-

pelvis de pâ Österlens Museum.
Den geografiska spridningen av offerfynden

från dessa fyra rì'ìuseisamlingar visar klart att syf-

tet medsamlingamas införskaffande var att spegla

stadens/distriktets förhistoria. Mycket få offer-

fynd (och övriga lösfynd) kommer utanför musei-

st¿¡dernas närområde. Några få exempel på und-

antâg frân denna regel visas av Kristianstad och

Malmö Museers samlingar. Pâ dessa museer har

man eftersträvat fynd från hela upptagningsom-
rådet, dvs. länen.

Servi till offerfyndssituationen på SHM (Stat-

ens Historiska Museer i Stockholm) kan vi ana

exempel pâ detta sistnämnda förhållande (Fig.

13). Föremålen pâ SHM, var-av merparten inkom
vid sekelskiftet och decennierna innan, förefaller

avspegla en systematisk insamlings- och inköps-
politik vilken gynnat skånska offerfynd från
samtliga delar av landskapet. Huvudintresset har

emellertid imiktåts pâ inköp av depâfynd medan

enkelfynden ?ir förhållandevis dåligt representera-

de.

Slutligen skall fyndsituationen pâ Lunds Uni-
versitets Historiska Museum (LUHM) behandlas.

Museets samlingar av neolitiska artefakter torde

vara Sveriges största liksom dess innehav av neo-

litiska offerfynd. Fig. 144-8. visar geografisk

håirkomst för dessa fynd. Håir ses tydligt att omú-
<iena nãra Lurui och framför aüt den sydväsira <Íe-

len av landskapet, vilka omfattar Vellinge och

Trelleborgs korimunomrâden, minst sagt ¿ir väl-

representerade med depåfynd. För enkelfynden

finns de största koncentrationema i Lunds omgiv-
ningar med tyngdpunkten lagd till de västra delar-

na samt Skurups kommunomrâde. I förhållande

till depåfynden är enkelfynden sämre represente-

rade i den sydväsna delen, vilket håinger sanìman

med den stora donation av sydvästskånska depâ-

fynd som Christoffersson gjorde till LUHM (iäm-

för Kap. 4.2.). Kartbilderna över LUHM-fynd
visar även i jämförelse med fig. 12 och 13 sanìma

tendens till grupperingar i nordöstra Skåne samt

de spridda förekomsterna av fynd i de inre och

norra delama av landskapet. Det finns dock två

stora undantag, nlimligen LUHM:s avsaknad av

fynd från området i sydöstligaste delen - Öster-

len - samt Helsingborgs och Höganäs kommu-
nområden.

En studie baserad på endast fynd från LUHM
skulle dåirför, trots den överlägsna fyndmängden,
inte kunna sägas vara geografiskt representativ
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Fig. 144. Neolitiska depâfynd ur LUHM:s samlingar.

V

Fig. l4B. Neolitiska enkelfynd rr LUHM:s samlingar

för de skânska förhâllandena. Suppleeringen med

fynd från lokalmuseerna kan visa sig vara mycket
betydelsefullt, som illusfteras av exemplet Öster-
lens Museum. Andra museer innehåller trots bety-

dande fyndmängder, förhållandevis få fyndupp-
gifter som exemplen Helsingborg och Trelleborg
visat. Bilden av museisarnlingarna i Skåne blir så-

ledes i hög grad splittrad. En jlimförelse mellan
distributionen av museimaterialet och den geogra.-

fiska spridningen av privafynd åir dåirför nödvåin-

dig och denna kan ge viktig information om vilka
omrâden som kan sägas vara dâligt förefrädda i
museisamlingarna.

4.3.2. Privatsamlingar

De privatägda fyndens stora källvärde ligger, i
jåimfiirelse med museimaærialen, framför allt i två
omständigheær. Det första omfatta¡ en möjlighet
att verifiera eller göra tillägg till spridningsbilder
baserade på museimaærial. Det andra fiirhållandet
?ir attprivafynden vanligtvis omfattar nyare þd-
uppgifter åin museimaterialen, naturligwis bortsett
från utgrävningsfynden. Vi erhâller dessutom
goda möjligheter att lokalisera de exakta fyndplat-
serna för offerfynden.

Bortsett från geografisk lokalisering åir de pri-
vat¿igda fynden emellertid lika dåligt försedda
med uppgifter om fyndomständigheær som de lil-
dre museisamlingarna. Det är endast i undantags-
fall som något privatägt fynd innehåller fyndupp-
lysningar som kan föras till kvalitetskategori C.
Syftet med RAii:s registrering av gârdssamlingar

var emellertid inte att endast registrera offerfynd

- det viltiga var attkonståtera om fyndsamlingar
fanns på gârdarna och om dessa fynd kunde sup-

pleera fültinventeringen.
RAÄ:s fomminnesinventering i Malmöhus låin

registnerade under âren 1985-1987 inte mindre än

1975 privatsamlingar med neolitiska föremål

@ig. 15. Karsten 1989:77 fl 1990:31 ff). Endast
några få registrerade samlingar har tillkommit
som resultat av amatörarkeologer, den övervägan-
de majoriteæn samlingar (99 7o) tillhör jordbruks-

fastigheter och ha¡ tillkommit genom olika verk-
samheter på gârdarna. Totalt sett finns ca 20000
neolitiska artefakter (boplatsmaterial som avslag,
skrapor, borr och knivar undantaget) registrerade
i gårdssamlingarna. Av dessa kan 12278 f&emâÃ
nåirmare dateras till ne-litikums olika tidsperioder
pâ basis av informationen ur RAli:s sockenregis-
ter (Karsten 199O:.36, Tab. D.

Neolitiska offerfynd finns dokumenærade i in-

$
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$
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Fig. 15. Privatsamlingar i Malmöhus lån. Antat samlingar

per kvkm./sockenvis (L=1975. Källa RAÄ:s fomminnes-

inventering)

s

r Privat sanling

Fig. 16. Privatsamlingar med neolitiska offerfynd från

Malmöhus lån.

te mindre 'an 247 samlingar eller I2,5 Vo av det to-

tala antalet privatsamlingar i Malmöhus län (Fig.

15 - 16, Karsten 1989:81, Fig.2). En jämförelse

Fig. 17. hocentandel privatägda fynd i förhâllande till
samtliga fynd. Beräkning per kommun.

mellan fig. 15 och 16 visar klart att omrâden med

många samüngar också har huvu<i<ieien av <ie pri-
vatägda offerfynden.

I ett tidigare arbete undersöktejag bl.a. olika
felkällor som kr¡nde påverka det slutliga resultatet

av fornminnesinventeringens arbete och material
(Karsten 1990). Flera olika faktorer analysera-

des, av vilka de flesta felkällorna kunde härledas

till de snålt tilltagna ekonomiska ramarna för
verksamheten. Av dessa felkällor var den hårt

uppskruvade arbetstakten bland fältinventerarna
en av de viktigaste. Detta kunde fâ till ftiljd att

vissa fornlämningstyper prioriterades på bekost-

nad av andra. För att undersöka i vad mån privat-
samlingarna pâverkades av dessa felkällor utfÒr-

des en kvalitativ analys av privatsamlingarnas in-
formationsvärdoför alla socknar i länet.

Analysen var viktig eftersom resultatet av ge-

nomgângar av privatsamlingar inte är beroende

av de naditionella felkåilloma i ett fültinventerings-

arbete som skiftande besiktningsmöjligheter,väx-
ande gröda och väderleksförhållanden. Under-

sökningen avsåg att utreda privatsamlingamas in-
formationsvärde och om denna växlade i olika

î>
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Fig. 18. Andel privatägda fynd,iTo av totala antaletregi-

sterade fynd (Kommunvis i Malmöhus län). *Bjuvs kom-

mun saknar regisherade offerfynd.

omrâden (Ibid:39 fÐ.
En viktig frâgeställning var om det i privat-

samlingarna förelâg uppgifter om fyndplats och
fyndomständigheter som kunde knytas till före-
målen. Flera samlingar består endast av lösfynd
utan några som helst upplysningar om fyndort
och fyndomständigheter. Vidare frågor berörde

eventuella förekomster av neolitiskt boplats- eller-
gravmaterial i samlingama. Om ett lågt antal do-
kumenterade fyndplatser/-uppgifter i förhållande
till det totala antalet samlingar i en socken förelåg,

bedömdes detta som ett negativt resultat och sock-
nen blev klassificerad som en "minussocken".

Exempelvis har i Staffanstorps kommun -omfattande 12 socknar - registrerats 46 privat-
samlingar med neolitiskt material. Det finns en-
dast 1l fyndplatser för föremål dokumenterade i
dessa samlingar, det finns ej heller registrerat ne-

olitiskt boplatsmaterial. Detø negativa kåilläge i
Staffanstorp kunde tyda pâ att samlingarna till-
kommit under en åildre period och att fynduppgif-
ter försvunnit med tiden.

Situationen i Trelleborgs kommun kan tjåina
som exempel på motsatsen. Här har 323 privat-

samlingar registrerats. Det finns inte mindre åin

309 dokumenter¿de fyndplatser för föremâl i
samlingarna och hela 60Vo av områdets totala an-
tal neolitiska boplatser finns belagda genom fynd
i privatsamlingama (Karsten 1990:39, Tab. 2-3).
Området är således ett exempel pâ en kommun
med 'þlussockn¡'" - dy5. socknar dåir neolitiska
boplatsmaterial finns representerade i privatsam-
lingarna och rikliga uppgifter om fyndplatser fö-
religger.

Result¿tet av undersökningen visade att sock-
nar med antingen bra eller dåliga resultat - plus-
och minussocknar - överensstämde helt med de
enskilda inventerarnas arbetsområden (bid:40 ff,
Fig. 7-8, 10). Detta betyder att kvaliteten pâ
RAÄ:s fyndgenomgångar av l?inets privatsamling-
ar våixlar frân omrâde till område och ibland från
socken till socken. Vi bör därför rikø misstanke
om att de privatägda offerfynden i "minussock-
nama" kan vara underrepresenterade. Detta föran-
leder att ställa frågan vilka felkällor som är för-
knippade med de fynd som lør registnerats som
offerfynd i RAÄ:s fornminnesinventering.

Fig. 17 och 18 visar procentandelen privatäg-
da fyndperkoÍrmun i Malmöhus l¿in. Kartan illu-
sfrerar v¿il betydelsen av inventering av gârdssam-

lingar och man urskiljer omedelbart områden dåir

museisamlingar ¿ir dåligt representerade. Det är
framför allt de kommuner som åir belåigrra i inlan-
det som har en hög andel privatägda fynd. I Sva-
lövs kommun åir inte mindre 'àn91.Vo av alla kåinda

fynd privatägda. Det förefaller uppenbart att den
höga andelen registrerade privatsamlingar i dessa

inlandsomrâden främst avspeglar en forsknings-
lucka. Området har helt enkelt inæ varit intressant
för den tidigare forskningen - ett förhållande
som illustreras i fig. l4A-B med distributionen av

LUHM-fynden.
De relativt låga procentandelarna för privatäg-

da fynd i de södra och västra delarna av Skâne

betyder dock inte att antalet samlingar i dessa om-
râden är lågt. Tvåirtom sammanfaller de största
koncentrationema av privatägda offerfynd med de

största koncenfiationerna av museiägda fynd. Det
är ba¡a det att museisamlingamas andel av fynden
är så dominerande i dessa områden, främst gåiller

s

s
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dett¿ Lommas och Skurups kommunområden.
Bilden av de skânska offerfyndens distribution i
landskapet åir således heterogen och påverkas i
hög grad av vilken typ av källmaterial man väljer
att använda 

- 
museisamlingar eller privatsam-

lingar, eller bâda tillsammans samt vilka områden
som undersöks.

4.3.3. Efterkontroll av privatsamlingar

Endast ett mindre antal fyndbeslrivningar av pri-
vatsamlingar i RAÄ:s sockeninventeringar åir av
en sâdan hög kvalitet att inga efterbesök behöver
göras. Uppgifter om fyndplatsens läge och topo-
grafi anges normalt noggrannt medan de största
brisæma föreligger i själva beskrivningen och den
mer exakta typbestämningen av ftiremålen. En ef-
terkontroll måsæ därför i de flesø fall anses vara
nödvändig. Att på plats besöka samtliga 247 pn-
vatsarnlingar har dock inte varit fysiskt möjligt -jag har emellertid företagit ett antal efterkontroller
i nâgra utvalda områden. De vanligaste problemen
med en sâdan efterkontroll rör svårigheten att
t-^----^:I----r- rtf,uuulla r i(ull]ätfl lilcu saÍutngamas agare.

I en studie över neolitiskt offerskick i Käv-
lingeåns dalgâng samt Trelleborgs kommunområ-
de gjordes ett försök att besöka samtliga registre-
rade privatsamlingar. Sedan RAÄ:s inventering i
M-låin under åren 1985-1987 har flera negativa
händelser intråiffat. I flera fall kunde konstateras
att samlingarna skingrats, ägaren och uppgifts-
låimnaren flyttat, avlidit eller blivit senil. H?ir finns
således inga reella möjligheter att åter kontrollera
fynduppgifterna. Flera fynd som kunde tolkas
som rituella offer i sockenregistret kan vid förny-
ad granskning visa sig vara helt felaktiga. Fynden
åir då vanligen felbeståimda eller också förändras
fynduppgifterna vid förnyade samtal med upphit-
tarna. Här skall några exempel ges som kan däna
som illustrationer för dessa problem;

Frtinninge socken, RAÄ-nummer 93. Numret
omfattar en fyndplats för en tunnackig yxa - av
beslrivningen att döma en yxa av metall, en kop-
parflatyxa - i privat ägo. Yxan pâtråiffades i en
mosse. Efterkonfioll visade att yxan i själva verk-
et var en naturligt formad starkt j¿irnhaltig skiffer-

sten, ett mineral vilket åir exEemt vanligt i detta
omrâde.

Gislöv socken, RAÄ S. Enligt beskrivning i
fornminnesregistret avses fyndplatsen för ett tro-
ligt mellanneolitiskt depåfynd pårtiffat pâ en slutt-
ning strax intill en våtsvacka. Förnyad gransk-
ning gav emellertid ett helt annat resultat. Före-
målen i den troliga depån bestod av tre olþatine-
rade flintyxormed en kronologisk spåinnvidd frân
tidig MN till SN. Yxorna uppgavs dessutom vid
efterbesöket va¡a funna högst upp på en sandig
förhöjning. Föremâlen stammar troligen från
upplöjda gravar.'

Igelösø socken, RAÄ-nummer 12. Numret re-
presenterar en stor privatsamling med föremål
frân TN till SN. Fynden har framkommit inom ett
relativt begränsat omrâde som vid RAÄ:s besök
beslrevs som "mycket vattensjukt". Detø kunde
ju föranleda misstanken att fynden pâtäffats i våt-
mark eller tidigare vâtmark. Ett återbesök visade
emellertid att fynden inte gjorts i en svacka eller
sänka utan på en sandig höjdsrtickning. 'Mycker
vattensjuk" betydde i detta fall helt enkelt att om-
rådei var vaüensjukt p.g.a. pâgâen<ie i<rutigt reg-
nande vilket gjorde an uppgiftslåimnaren inæ ville
gâ ut och visa platsen.

En granskning av de privatägda samlingarna
ger dessutom ofta uppgifter om andra icke tidiga-
re kåinda fynd. Det ¿ir inte överdrivet att påstå att
ett registrerat fynd vanligen genererar uppgifter
om ytterligare ett nytl

Ett exempel är Vdsta Karaby socken, RAA-
nummer 96 (K. 178). Beteckningen avser en
större lösfyndssamling som i sockenbeskrivnin-
gen saknade annan fyndupplysning åin att ftiremå-
len var "hittade på gårdens ägor". Vid en efter-
konfoll i en annan privatsarnling i socknen omta-
lade dock ägaren att dessa andra fynd hade plöjts
upp ur en större, tidigare vattensjuk, utdikad sän-
ka i nåirheten av gården. Fynduppgifterna belaäf-
tades senare av ägaren och upphittaren.

Slutsatsen blir således att efterkontroll absolut
btir efterstävas vid anvåindandet av fynduppgifter
från privatsamlingar. Orn några fynd eller föremål
i samlingarna kommer att avfÍirdas pâ grund av
bristande eller förändrade fynduppgifær vid åter-
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Fig. 19. Neolitiska offerfynd i Malmöhus län. Antal fynd-
platser för offerrynd per kvkm.

besök, tillkomme¡ vanligen nya genom besök och
intervjuer.

4.4. De skånska offerfyndens geografis-
ka utbredning

Det statistiska underlaget för en kvalitets- och
kvantitetsmässig analys av offerfynden bör vara
såikerställt och förhoppningsvis utgör de här ana-
lyserade fyndmängdema ett representåtivt urval.
Den geografisk¿ utbredningen skall emellertid här
nåirmare diskuteras. Fig. 19 visar tätheten av regi-
sterade neolitiska offerfynd - både enkel- och
depâfynd - baserat pâ antal fyndplatser per kv-
km. sockenvis i Malmöhus llin. Det åir framför allt
kustomrâdena som uppvisar stora koncentrationer
av offerfynd, t¿itast i området kring Kävlingeâns
dalgâng samt de södra delarna av landskapet.
Offerfyndens distribution sammanfaller inte ovåin-
tat helt med de av Malmer tidigare publicerade isa-
ritrnkartoma över de skånska neolitiska lösfynden
av tunnackiga yxôr, stridsyxor, flintdolkar och
skäror (Malmer 1957,1975:179 f ,Fig.73-77).

Fyndsituationen i Kristianstads län åir speciell
och har också utelämnats på fig. 19 p.g.a. att låin-
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Fig. 20. Stenåldersboplatser i lvfalmöhus tin. Antal bo-
platser per kvkm. (lGtla RAÁ:s fornminnesinventering)

et, bortsett frân de nordvästra delarna, ännu sak-
nar en helt genomförd fornminnesinventering
med den stora fyndpotential som ligger i nyregi-
strering av fynd i privatsamlingar. Låinets tyngd-
punkt för de i museisamlingarna kända offerfyn-
den ligger framför allt i de sydöstligaste samt nor-
döstligaste delama av länet och det är oclaå håirvi
kan förvåinta oss stora nytillskott av offerfynd när
fornminnesinventeringen genomförs de nåirmaste
åren (ämför Fig. 12).

Thck va¡e RAÄ:s fornminnesinventering under
åren 1985-1987 har det varir möjligr atr framsr,:illa
en spridningsbild över samtliga kända stenålders-
boplatser i Malmöhus l?in. Sammanlagt 3182 bo-
platser harjag registrerat utifrån RAli:s inventer-
ingsmaærial. Av dessa kan 1050 daæras till neoli-
tisk tid (Fig. 20-21). Något försök at s¿irskilja
boplatser från sliilda tidsavsnitt under neolitikum
har inæ företagits, då flertalet neolitiska boplatser
bestämts utifrån ett minsta bestämmande kriteri-
um, nåimligen förekomsten av slipade flintyxfrag-
ment. Tätast ligger bebyggelsen under neolitikum
längs kusterna och man kan tydligt skönja små
grupperingar av särskilt boplatst¿ita omrâden i för-
bindelse med de större västskånska vattendragen.

s

is
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ll

n0 tr0,01-0,15 tr0,16-0,3 80,31-0,45
Ø0A6-0,6 ffi 0,61-0,75 .0,76-0,9
r0,91-1,05 ar,M-l.,2 a>|,2

Fig. 21, Neolitiska boplatser i Malmöhus lån. Antal bo-

platser per kvkm. (Efter Karsten 1990:41, Fig. 9)

Bilden som framtr¿¡der i inlandet är mera splittrad.
Ett stort ant¿l neolitiska boplatser framûäder ex-

empeivis i Ringsjöområ<iet (Sjöström i992). Sö-

der om Ringsjöområdet ¿ir kartbilden mer varie-
rande och bplatst¡itheten skift¿r st¿rkt från sock-

en till socken. Bakom boplatsregistreringen i de

fyndrikaste socknarna i detta område ligger ofta
fynduppgifter framøgna av lokalhistoriskt intres-

serade amatörarkeologers ihåirdiga inventerande,

vilket gör dessa soclnar klart õverrepresenterade.

Jämför vi slutligen den geografiska utbrednin-
gen för megalitgravarna, vilka i Skåne också upp-

träder i små grupperingar (Fig. 22), ser vi en god

överensst?immelse med de boplatstätaste omrâde-

ll

! Megalitgrav (inklusive möjliga megalitgravar)

Fig. 22. Megalitgravar i Skåne (Blomqvist 1989 samt

RAÅ:s fomminnesinventering).

na. De tydligt avgråinsade koncentrationema av

gnvar och boplatser kan Eoligen bäst tolkas som
-l--- 

Y-r- l--, 4--^- l^ -L.:--L^neolltlsKa Dygqer. ùr[9 ovantöt fral avclr uË srurst¿r

ansamlingarna av offerfynd framkommit i dessa

områden, vilket styrker uppfattningen att ett nära

rumsligt och kulturellt förhållande existerar mel-
lan boplats-, gráv- och offerfynd (Ebbesen 1983

a).

Genomgången av olika källkritiska problem i
dettâ kapitol har visat pâ flera felklillor, beroende
pâ om musei- eller privatägda fynd används. I en

samlad analys över de neolitiska offerfyndens da-

tering, fyndtyper och fyndomständigheter måste

dessa faktorer beaktas.
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5. TIDIGNEOLITIKUM A - MELLAN.
NEOLITIKUM A II

5.1. Introduktion till materialanalysen av
de neolitiska offerfynden.

Den neolitiska periodens traditionella indelningm i
tidig-, mellan- och senneolitikum har med nâgra

undantag följts i föreliggande arbete. Det är dock

viktigt att fastslâ att majoriææn av de håir behand-

lade fynden upptr¿ider isolerat från de ur date-

ringssynpunkt mera gynnsamma arkeologiska
miljöerna som boplatser och grcvar, vilka ofta

kan findateras med hjåilp av keramiktypologi och

Cl4dateringar. Det är bara depåfynden - och dâ

kombinationsdepåerna i synnerhet - som kan

anvåindas för relativ kronologi. Den slutna fyndsi-

tuationen har varit avgörande för kronologiska
ställningstaganden. Det åir åinnu inæ möjligt att ab-

solut datera obrända stenföremâl som tagits upp,

rengjorts och hamnat i museisamlingarna. De fle-
sta föremålsdaæringm bli¡ dåirför av nödvlindighet
grova.

Det ¿ir sâledes de kronologiska gråinsema för
offerföremålen som fått bestämma den tidsmäss-
iga uppdelningen av materialet i avhandlingen. I
flera fall följer föremålens kronologiska ramar

ocksâ neolitikums tredelning, men en strikt til-
lämpning av denna skulle innebåira betydande

tolkningsmässiga problem. Ett stort antal neoliti-
ska aræfakttyper har en anvåindningstid som över-

lappar flera perioder. Ett exempel pâ detta är för-
hållandet under TN och en tidig del av MNA. Det

vanligaste offerföremålet under denna tid är den

tunnackiga flintyxan vars olika typologiskt utskil-
da former till stora delar har en gemensam an-

vändningstid under perioden frân TNB till MNA
II (se Kap. 5.2. Nielsen 1977).

De följande periodema MNA trI-MNB känne-

tecknas i offersammanhang av det flitiga bruket

av den tjocknackiga yxan i flinta och bergart med

dess olika varianter; A och B-typ, håleggad och

tunnbladig. Den tjocknackiga yxan utgör en ledar-

tefakt inom både trattbägarkulturen (TRB), den

gropkeramiska kulturen (GKK) samt den svensk-
norska stridsyxekulturen (SYK) (Malmer 1975:

69 ff, Nielsen 1979).I flera fall förekommer yxor
i de mellanneolitiska depâfynden vilka inte kan
ges en entydig kulturidentiæt och det åir heller inæ

ovanligt att mellanformer uppstâtt, vilka lånat

drag frân både trattbägarkultur och stridsyxkultur
(L. Larsson 1982a, 1984a). Indikationer på att en

sammansmältning av de olika neolitiska kultur-
grupperna skett har dokumenterats på Stävie, en

Sarupsanläggning i västra Skâne (Ibid). Indel-
ningen av materialet i de traditionella neolitiska

kultu¡erna TRB, SYK och GKK är således inte
problemfritt och har dåirfär i möjligaste mân und-
vikits.

Det ¿ir tydliel att skarpa tidsgränser inte existe -

rar mellan introduktionen av en ny föremålsform
och slutet för en gammal. I flera fall uppträder
kombinationer av olika redskapstyper som exem-

pelvis spets- och tunnackiga yxor tillsammans i
depåfynden, vilket indikerar att övergången till
nya former skett gradvisg ofta med en betydande

överlappning i tid. Detta visar emellertid inte bara

på ett kronologiskt förhållande utan fyndkombi-
nationerna avspeglar också en del av föreståill-
ningsvärlden genom att vissa kombinationer av

föremål accepterades och andra inte.
Med hänsyn till de ovan beaktade daterings-

problemen är material¡edovisningen indelad i tre
tidsblock, TNA-MNA II, MNA III-MNB samt
SN, varav de wå förstnämnda i en senare analys

kommer att uppdelas i ytterligare wå perioder (se

nedan). Kapitel 8 kommer att behandla material

av mera generell karakt¿ir, vilket antingen består
av fyndmaterial som är svårdaterat eller fyndmaæ-

rial som är svârtolkade.
Den första perioden - TNA-MNA II - kan i

Skâne dateras till 3100-2400 BC (Okal. C14-år).
De äldsta skânska dateringama kommer frân mat-

skorpor på tidigneolitiska lerkåirl utgävda pâ en

boplats i Mossby, Västra Nöbbelövs socken.

Dessa gav åldern 3288+110,3235Ð0 och 306G1

110 BC (M. Larsson 1993:.74). Gråinsen mellan
TNB och TNC (dvs. grovt r?iknat gränsen mellan
spets- och tunnackiga yxor och begynnelsen av

megalitgravarna) har satts till cirka 2700 BC (Ib-

id:80). Daæringen av periodens slut är ungefåirlig
och baseras på C-l4-dateringar av fynd från syd-
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Tabell IIL Indelning av neolitikum med tidsramar efter oka-
librerade (Okal) och kalibrerade (Kal) Cl4-värden. @fter
Berglund et.al l99l:54 ff, L. I¿rsson 1993a-b)

Tidsperiod Okal. antal år Kal. antal år
ïNA-TNB 3tn -nn 400 4000 - 3450 550
TNC-MNAIr 27N-UN 3m 3450-2950 500
MNAn-V 2400-2150 250 2950-2650 3N
MNB 2150-1900 250 2650-23W 350
sN 1900 - 1500 400 æm - 1800 500

skandinaviska megalitgravar (Blomqvist 1989:
109).

Nästa period omfattar MNA trI-MNB, vilket i
tid omspåinner ca 2400 till 1900 BC. I Skâne
finns något ynge dateringar av MNA V-fasen än

motsvarande i Danmark - medelvåirdet för dater-
ingarna ligger kring 2180 BC vilket motsvarar
tidig enkeltgravskultur i Danmark. Skånska date-
ringar av stridsyxekulturen åir samtliga uförda på

material tillhörande den yngre delen av kulturen,
medelvåirdet ligger kring 1980 BC (L. Larsson
1,993b:205). En överlappning i tid kan uppenbar-
ligen förutsättas för tattbägarkulturens sista fas
^-t l^-^ l.tl-- J-1-,- --- ----ll-,-- -1,- 1L , /fLlt-uçIl uçIr arurc u9rcn av surusyxcKur]ur. (lolq:
205). Gränsen mellan MNA V och MNB är såle-

des flyønde men kan huvudsakligen placeras i in-
tervallet mellan 2200-2\OO BC, med tyngdpunk-
ten förlagd till senare hälften av perioden (L.
Larsson 1993b:134, Fig. 47).

Slutligen kan den senneolitiska perioden (SN)

i Skåne dateras till ca 1900-1500 BC, baseratpâ
daterbara gravar och flera C-l4-dateringar frân
sydvästskânska långhus (Björhem & Säfvestad
t989:72, Fig. 66, L. Larsson 1993a:135).

Periodernas låingd har framför allt betydelse
vid diskussioner om nedläggelsernas inænsitet (se

Kap. 9.6.1). Det finns betydande tidsskillnader
mellan okalibrerade och kalibrerade C- l4-dater-
ingar, ett förhâllande som märks tydligast just
under neolitikum (Tab. III). Den största tidsskill-
naden föreligger under perioden TNC-MNA II,
där 300 C14-år motsvaras av 500 kalenderâr. Det-
ta är en faktisk utäkning av periodens låingd med

wâ tredjedelar. Stora tidsavvikelser har även peri-
oderna TNA-TNB samt MNB dåir de kalibrerade
värdena motsvarar en fyrtioprocentig förlåingning

av perioderna i förhållande till konventionell da-
tering. Den minsta periodökningen (20 7o) före-
liggerförMNA III-V och SN.

5.1.1. Spetsnackiga yxor

De spetsnackiga yxorna har sedan typen först id-
entifierades varit föremål för omfattande forsk-
ningsinsatser (Montelius 1874, Müller 1885,

Rydbeck 1918, Nielsen 1977, Jennbert 1984, M.
I¿rsson 1984b samtHernek 1985, 1989). Forsk-
ningsinsatsema under de senaste 15 âren har, för-
utom en klarare typindelning, även åstadkommit
en klarare datering av denna i hög grad skånska
föremålsform. I Skåne och Danmark ingår typen i
redskapsinventariet hos Oxiegruppen och i viss
mân, för Skånes del, även i Svenstorpsgruppen
(M. Larsson I984b:162, Hernek L989:217).Dz-
teringen motsvarar tidsperioden TNA-TNB.

Till kategorin rituella fynd har förts 168 yxor
av denna typ fördelade på 78 enkelfynd och 40
depâfynd med tillsammans 90 yxor. Ser vi till
varje deponeringstillfälle åir det belysande att trots
enkeifyndens dominans över depåfynden, åir anta-

let yxor i stort sett det sanìma inom va{e fyndka-
tegon. (467o respektive 54 7o). 126 yxor ¿ir typ-
bestämda (se Tab. IV).

Herneks procentt¿l baserar sig pâ genomgång
av framför allt lösfunna spetsnackiga yxor -
sammanlagt 682 yxor (1989:222).Intressant är
den stora skillnaden mellan Herneks procenttal
fiir Þ? I och 2 och mina resultat fär det här fram-
lagda skånska yxmaterialet. Typ 2-yxor utgör en

övergångsform mellan den wåsidiga typ l-yxan
och den fyrsidiga typ 3-yxan. Tvåirsnittet uppvi-
sar flera olika former - fresidigt, oregelbundet
rektangulärt eller rundovalt (Hernek 1985:6).Typ-

Ïhbell IV. hocentuell fÕrdelning av spetsnackiga yxor av
typ l-3 i offerfynd i Skåne samt i arbeten av Nielsen
(1977) och Hemek (1989).

Ilp Enkel- Depå-
fynd fynd

t3739
21916
34445

Samt.
liga
37
l8
45

Nielsen
1977
36
l8
46

Hernek
9I9t

23
36
38
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bestämningen av de skånska rituella fynden av

spetsnackiga yxor överensstämmer helt med de

själlåindska yxoma. Dett¿ tycks indikera atttyp 2-

flintyxorna i Hemeks arbete kan vara felbestäm-

da. Detta fiirefaller mera sannolikt än att Nielsen
inæ kunnat typbestämina utifrån sitt eget typologi-

schema. Typ 2-yxornas varierande utformning
gör att de kan vara svårbestämda. Detta kan även

vara ett argument för att typ 2'yxankan indelas i
ytterligare typer. Att yxorna utgör en mellanform

både typologiskt och lconologiskt visas av att ty-
pen ingâr i depâfynd med bâde typ 1 och tyB 3-

yxor. Dessa senare kombineras aldrig i depåfyn-

den (Hernek 1989:217)..

5.1.2. Enkel- och dePåfYnd

967o av alla enstaka funna yxor ¿ir hittade i våt-

mark. Tre exemplar har framkommit på fast

mark, under omständigheter vilka tyder på med-

veten deposition (K. 463,643 samt 990). Två av

dessa är pâträffade nedlagda intill stora stenar.

Destruktion av yxor genom bränning har endast

iaktøgits i ett fall. Fyndet avser en intakt oslipad

spetsnackig flintyxa av typ L, pâtråiffad troligen i
en grop på en tidigneolitisk boplats i Oxie (M.

Larsson 1984b:61, Fig.32)..A,tta enkelfynd åir av

bergart vilket vtgör IÙEo av de spetsnackiga yxor-

na.

Depåfynd med spetsnackiga yxor har i littera-

turen främst behandlats av Nielsen vilken för
Skånes del nämner 10 depâfynd (1977:L2l).Her-
nek omnämner inte mindre åin 18 skânska depâ-

fynd, av dessa åir emellertid ett fynd felbestiimt
(1985:38 f¡. Av de 23 nya fynd som h¿ir tas upp

för behandling kommer fem från privatsarnlingar,

rest€n utgörs av fynd på museer.

Fig.23 illusûerar fördelningen av depåfynd
med spetsnackiga yxor från olika fyndmiljöer. Av

40 depåfynd saknar inte mindre än 15 fynd s?ikra

upplysningar om fyndmiljö. Av depåfynd med

såiker fyndmiljö dominerar våtmarksfynden (17

st.) medan depåfyrlö från fast mark utgörs av âtta

stycken. Tvâ av dessa sistnämnda har framkom-

mit i samband med stora stenar.

Bland depâyxorna förekommer endast en berg-

50 IOOVo

Depåfynd - våtmark

Depåfynd - fast mark

Depåfynd - okänd miljö

Fig.23. DepåfyndsmiljiÞr för föremålstyper under perio-

denTNA-MNAtr.

50 lNVo

Dubbelegga-
de stridsyxor

Dolkstavar

Tunnackiga
yxor

Spetsnackiga
yxor

KD
ED

KD
ED

Kt)
ED
KD
ED

Depåfynd - våtmark

Depåfynd - fast mark

Depåfynd - okänd miljö

Fíg. 2tt. DepåfyndsmiljtÞr för föremâlstyper under perio-

den TNA-MNA II. Entyps- (ED) respektive kombina-
tionsdepåer (KD).

artsyxa, vilket utgör l7o av alla depåfunna spets-

nackiga yxor. Tio yxor är att klassificera som ftir-
a¡beten (117o av alla yxor). Fig.24 visar fördel-
ningen av entyps- respektive kombinationsdepåer

frân olika fyndmiljöer (se Kap. 3.1). För fynd
med bestämd fyndmiljö åir fördelningen likartad

Dubbeleggade
stridsyxor

Dolkstavar

Tunnackiga
yxor

Spetsnackiga
yxor
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Tabell V' Kombinationstabell över antalet specifcerade artefakter i neolitiska depâffnd samt tabell öve¡ ûotala antalet fitre-
mål i kombinationsdepâer.

KD

KD

KD

ED
KD

Spjutspets

ED
I(D

KD

sel KD

I(D

ED
KD

ED
KD

KD

KD

ED
KD

KD

ED
KD

MED

I

I I

4
6

I943

7
2Á

8

11
10 11
8 I

216 I

5 I

2
31321. 111

I
109 1

7

J

2
2

2144 L

5

I
t3?21

A¡{TAL
45 67891011t2t23

Bredeggad yxa
Spjutspets

yxa
yxa

yxa

stridsyxa

Flinûnejsel
Skafthålsyxa
Flintdolk

yxaTyp A
yxaþpB

11

2
3

1

5
5

5
7
5
7
7
6

2tr
6511
3522
3421
2332
322
3ll
1,31
4322
33t

1

I
1

I
I
I

5
I

I
1

I
I
I
1

I
I
I
2

I
I
I

7

2

1

I

111

23456789 10111213ls16û
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Tabell VL Kombinationsdepâer med spetsnackiga och tun'
nackiga yxor.

för bägge depåfyndskategorier. Det râder en klar

övervikt för våtmarksfynd.
627o av depåfynden utgörs av entyp$depâer -

dvs. de innehåller endast spetsnackiga yxor. Av

tab. V framgår antalet yxor i entyps- respektive

kombinationsdepåer. Det åir sällsynt med mer än

tre föremål i depåerna, ett förhållande som i sin

tur ¿ir karakteristiskt för samtliga depåfynd från

neolitisk tid. I genomsnitt deponeras 2,2 yxor/de'
på. För entypsdepåerna respektive kombinations-

depåerna är siffrorna 2,6 och 1,3 yxor/depå. För

entypsdepåerna åir tvâ yxor funna tillsammans det

absolutvanligaste förhållandet. Inte mindre än wå

redjedelar av alla denna depåfyndskaægori består

av wâ yxor. Ett likartåt förhållande kan studeras
för kombinationsdepåema. 80Vo av dessa innehål-

ler endast en spetsnackig yxa i kombination med
andra föremåI. Dock förekommer ingen kombina-

tionsdepå som innehåller fler än tre spetsnackiga

yxor.
En genomgâng av kombinationsdepâerna visar

wâ viktiga förhållanden; de spetsnackiga yxorna

kombineras fråimst med tunnackiga yxor och

slipstenar, men dessa tre uppträder aldrig tillsam-
mans i sarnma depâ (Tab. VI). De fyra depåfynd
med sþstenar som är kÍinda tir alla pâfallande li-
ka. I ne fall bestâr depåerna av en yxa och en

slipsæn i kombination. I det fjåirde, ett depåfynd
från Fråinninge, förekommer en spetsnackig yxa

med en slipsten och även fre stavliknande diorit-
stycken (K. 809). Ur dateringssynpunkt åir depå-

fynden med tunnackiga och spetsnackiga yxor i
kombination de'mest intressanta. Inte mindre än

11 fynd uppvisar denna kombination. Samtliga
spetsnackiga yxor som ingâr i dessa depåfynd är

av typ 3.

5.1.3. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Bland enkelfynden dominerar slipade yxor medan

oslipade yxor är dominerande i depåfynden. Sam-

ma ftirhållande har iakttagits för de skånska lös-

fynden av spetsnackiga yxor (Hernek 1985:39).
Detta har inte minst betydelse för diskussionen
om de enstaka funna föremålens källvåirde. 807o

av enkelfynden från vâtmark utgörs av slipade
yxor medan oslipade yxor i depåfynden från vât-
mark dominerar med 7O7o.Det förefaller rimligt
att denna skillnad avspeglar en viktig skillnad
mellan enkelfynd och depåfynd, en skillnad som

kan indikera olika avsikter bakom deponeringen

av ett föremâl respektive ett samlingsoffer.

För depåyxor frân fastmarksdepåer och depå-
fynd från okänd miljö är dominansen för oslipade
yxor inte lika tydlig, båda har 567o. Skillnaden

mellan depåfunna yxor och enstaka föremål har

sfuderats tidigare, främst i danskt neolitiskt mate-

150
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Vo

100 N=115

5-10 10-15 t5-20 20-25 25-30 30-35

l-lrutetryno ffio"paryno

Fig. 25. L,ängdvariation för de spetsnackiga yxona i offer-
tnden.

rial. Enst¿ka funna yxor associerade med deposi-
tioner av keramik i vâünark, visade sig i hög grad
vara använda, omhuggna, omslipade eller frag-
mentariska @ecker 1948:282). För de skånska
spetsnackiga yxorna râder emellertid inte detta
förhållande. Förvisso finns fler fragmentariska
yxor bland de enstaka funna yxorna, l07o îir ska-
dade eller halverade medan endast en depåfunnen
yxa är fragmentarisk. Vid¿re förekommer omslip-
ning och omhuggning nästan uteslutande pâ de
enstaka funna yxorna. Övervägande majoriteten
enkelfynd utgörs dock av oskadade exemplar. De
enstaka funna yxoma ?ir obetydligt kortâre ¿in de-
påyxoma, medelvärdet âr 15,7 cm baserat på 55
exemplar. För 67 depåyxor åir medelvåirdet 17 cm.
Fig. 25 visar längdvariationen för spetsnackiga
yxor inom olika fyndtyper. Låingden för de ensta-
ka yxorna från våtmark förekommer inom inter-
vallen 10-15 cm, medan majoriteæn av depâyxor-
na har en låingd mellan 15 och 20 cm.

5.1.4. Geografisk lokalisering

Fig.26-27 visar utbredningen av yxtypen som
enkelfynd och depåfynd. Majoriteten av de ensta-
ka funna yxorna kan knytas till sydvästra Skåne
och till det inre backlandskapet (Karsten 1989).

$

$

rEnkelfynd våtmark oEn¡s1¡tra fast mark
aEnkelfynd okänd miljö

Fig. 26. Spidningen för enkelfynd av spetsnackiga yxor.

$

a

IDepâfynd våtmæk trDepåfynd fast mark
ZDepâfynd - ok¿ind miljö ElOstikø depå
lEKombination med andra typø

Fig. 27. Spridningen för depâfynd med spetsnackiga yxor.

Depåfynden har en mera spridd disfübution, dock
ftirekommer de huvudsakligen inom samma om-
råde som enstaka funna yxorna. I den nordösûa
delen av Skâne äremellertid depåfynden i majori-
æt i förhållande till enkelfynden. Ett förhållande
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som kan indikera ett regionalt offerskick.

5.2. Tlrnnackiga yxor

De tunnackiga yxornâ är en av de vanligasæ red-

skapsformerna i sydskandinavien under neolitisk

tid - om inte den vanligaste. En Hassificering

utiffin danska och skånska depå- samt gravfynd
med tunnackiga flintyxor av Nielsen bestâr av sju

olika typer varav typ III även indelas i IIIa och

lIIb (1977:72 ff.). Den kronologiska sp?innvid-

den åir mellan TNB-MNA II men inte mindre lin
fem yxtyper verkar ha existerat delvis samtidigt.

Majoriteten av yxtyperna ha¡ haft sin huvudsak-

liga användning under perioden TNC-MNA I
(Ebbesen 1983a:61). Av de sju typerna är typ I,
II, Itr samt VI såikert identifierade i Skåne.

Nielsen urskiljer 22 skånska depåfynd med
denna typklassificering. Det finns dock inæ mind-

re ?in 15 depåfynd vilka innehåller yxor som inte

n?irmare kan klassificeras än till typ III-VI. Det

sydskandinaviska yxmaterialet antyder ¿iven att
lokala grupperingar förekommer. Ett exempel är

typ V-yxor, vilka endast åir kåinda frân Vendsys-

selomrâdet pâ Jylland (Nielsen 1977:97).
Kritik har riktats mot Nielsens dateringar av

den tunnackiga flintyxan, fråimst gäller detta yxor

av typ IV Ett revideringsförsök har gjorts av Her-
nek som menar att typ IV direkt följer på den

spetsnackiga yxan och således åir åildre åin typerna

I-III (Hernek 1989:221Ð. Klart är emellertid att

inte mindre än âttå skânska depåfynd innehåller
kombinationen spetsnackiga yxor av typ 3 och

tunnackiga yxor av inæ mind¡e än fyra olika typer
(se Kap. 10.3).

Ebbesen har i flera arbeten typologiserat och

försökt datera de tidig- och mellanneolitiska tun-

nackiga bergartsyxoma (1980a, 1984:113 f¡. Åt-
ta huvudtyper har urskiljts och i jåimförelse med

tunnackiga flintyxor verkar varje typ av bergarts-

yxa haft längre brukningstid. Av de tunnackiga

bergartsyxorna har Ebbesen urskiljt sex typer vil-
ka huvudsakligen omfattar tidsperioden TNC-
MNA II. Två typer omfattar en något längre tids-

period, TNC-MNAtrVfVa, men dessa utgör en-

dast 307o av det totala beståndet (1984:121 fÐ. I

denna studie har emellertid inte gjorts någon om-

fattånde typologisering av de tunnackiga yxorna.
Dels är förekotnsten av blandtyper som t)? trI-VI
betydande dels upptråider som tidigare nämnts,

flert¿let yxtyper samtidigt och då främst under
TNC och MNA I.

Sammanlagt 632 tunnackiga yxor har identifie-
rats i föreliggande arbete. Dessa lir ftirdelade pâ

316 enstaka funna yxor och 122 depåfynd med

sammanlagt 316 yxor. Intressant att notera ?ir den

totala överensstämrnelsen mellan ant¿let enstaka

funna yxor och antalet depåyxor. Ungef?irligen
sanìma förhållande kunde också konstateras för
de spetsnackiga yxoma

5.2.1. Enkel- och depåfynd

947o av alla enkelfynd kommer från vâtmark. 18

yxor har framkommit på fast mark under förhål-

landen vilka tyder på medveten nedläggelse. Tio
av dessa har påträffats intill stora stenar. 20 tun-
nackiga yxor är tillverkade av bergart vilket utgör
sju 7o av samtliga enstaka funna yxor. Totalt tre

yxor åir klassificerade som förarbeæn.

De skånska depåfynden med tunnackiga yxor
har liksom de spetsnackiga varit föremål för in-

tensiv forskning. De viktigasæ bidragen har läm-

nats av Nielsen 1977, Rech 1979 samt M. Lars-
son 1984b, 1988b. Nielsen omnämner endast 37

skânska depåfynd med denna typ (Nielsen 1977:

I2I ff.). Av de I22 depåfynd vilka redovisas håir

åir förvånande nog bara 31 privatägda. Resterande

91 depåer tillhör museisamlingar, dock ingår h?ir

ett depåfynd som pâträffades vid utgrävningar
1986. Dessa siffror visar naturligwis forsknings-
potentialen av noggranna museigenomgångæ men

ocksâ att tidigare publikationer baserats på ett

onödigt litet nìaterial.
Fig.23 visar fördelningen av tunnackiga yx-

depåer frân olika fyndmiljiþr. I förhållande till de-

pâfynden med spetsnackiga yxor har andelen de-

påer med okänd fyndmiljö minskat något - 33

depâfynd (= Zl 7o) saknar upplysningar om fynd-
miljö. 49 depåfynd är kända frân våtmark medan

antålet fastmarksdepåer är något mindre - 40
stycken. Av dessa sistnåimnda är nio nedlagda in-
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100

50

123456
Antal yxor/depå

Er-oepa, fast mark ffir-oepa, vårmark

ffiø-depã,, fast ma¡k Çln-Aepå, våtmark

nande tendens ses bland kombinationsdepåerna.
Fem kombinatignsdepâer (237o) hat fler än tvâ
yxor. Vad avser fördelningen av antalet yxor i våt-
marks- och fastmarksdepâerna lir denna likartad
bland entypsdepâerna (Fig. 284-B). För kombi-
nationsdepâema upptr¿ider emellertid en skillnad.
Depâer frân vårnark tenderar att innehålla fler
tunnackiga yxor än fastmarksdepâerna. Samma
bild erhåIls om man ser på det tot¿la antalet före-
mål i kombinationsdepåerna. Det finns procentu-
ellt sett fler föremâl i vâtmarksdepåema. Fördel-
ningen av entyps- respektive kombinationsdepâer
frân olika fyndmiljöer visar samma klara tendens.
Andelen kombinationsdepåer från ok?ind fyndmil-
jö åir dock liten i förhållande till entypsdepåerna

@is.2q.
I kombinationsdepåerna utgör de spetsnackiga

yxorna den absolut vanligaste kombinationsty-
pen. Det förekommer två fall dåir ftirutom spets-
nackiga yxor, även ingår andra artefakter. I det
ena fallet gåiller det en sandstensplatø och i det
andra ett obestämbart redskapsförarbete (Tab.
VI). Ett depåfynd måste dock rrors owerydiga
f,,-1..--l-.^-:- -^- L^l r-^ -rt¡¡ilupp¡J s¡¡.i¡¡B¿¡.r uçuu¡ilas sirrn y[[ers[ wcKs¿rrrrl.

Fyndet avser en tunnackig flintyxa vilken skall
vara pâträffad tillsammans med en tjocknackig
flintyxa av typ B (se Kap. 6.4.L.).

5.2.2. Jämfiörelser enketfynd - depåfynd.

Vad avser slipningen uppvisar de tunnackiga yx-
orna samma tendens som de spetsnackiga yxoma.
697o av samtliga enkelfynd från våtmark utgörs
av slipade yxor och bland enkelfynden från fast
mark åir 75Vo slipade yxor. I depåfynden domine-
rar oslipade tunnackiga yxor med 55 7o. Det finns
dock en intressant skillnad bland depåfynden som
?ir värd att omn¿imna. Bland tunnackiga yxor frân
fastmarksdepåef râder dominans för slipade yxor
(597o). Bland våtmarkdepåerna är det oslipade
som dominerar (64Vo). Fördelningen av depåyxor
frân okåind fyndmiljö visar upp en lika¡tad sam-
mansättning i jåimförelse med vâtmarksdepåerna.
Troligen kommer huvuddelen av dessa depåer
från just vâtmarker.

Fragmenteringsgraden bland yxorna visar pâ

7o

50

A.
123 456

Antal yxor/depå
78

78
B

Fig. 284-8. Antal tunnackiga yxor i samtliga depåer (A)
och i entyps- respektive kombinationsdepâer @).

till stora stenar. Av samtliga depåyxor âr fem Vo

tillverkade av bergart. Tre yxor kan klassificeras
som ftirarbeten. I genomsnitt deponeras 2,7 yxor
i varje våtmarksdepå. Antalet för övriga depå-
fyndskategorier är 2,5 yxor/depå.

Inte mindre än 98 depåfynd utgörs av enryps-
depåer (817o). Av dessa åir dock en osäker vad
avser anüalet yxor i depån. Fördelningen av anta-
let yxor i depåema kan studeras i t¿b.V. Endast 12
entypsdepåer innehåller mer åin tre yxor. En lik-

ffi
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Vo

50
N =427

25

5-lo 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-

llenrcryno ffiDepåfynd

Fig. 29. Iångdvariation fü de tunnackiga yxoma"

samma tendens som hos de spetsnackiga yxorna.

L77o av enkelfyndens samt fyra Vo av depãyxoma
åir på olika sätt fragmentariska. Av enkelfynden
utgörs 55 Vo av eggdelar,30 7o av nackdelar samt
L5 7o av mittdelar. Bland fragmenterade depâyxor

saknas nackdelar. Eggdelar dominerar helt med
88 Vo följt av 12 Vo mittdelar. Förekomsten av

fragmenterade yxor påverkar naturligwis de en-

staka funna yxornas sammantagna låingdv?irden.

Även om man bortser ffin fragmenterade yxor åir

de enstaka funna yxorna likväl i genomsnittkorta-
re åin depåyxorna. Medellåingden ftir enst¿ka fun-
na yxor är 19 cm, medellängden för depåyxoma
âr 22,5 cm. Depåyxornas medellängd åir för öv-
rigt exakt sarnma mått som Olausson anger som

gråins mellan arbetsyxor och prestigeyxor (Olaus-

son 1983a:17, Fig. 3). Håilften av de enstaka yx-
orna faller inom låingdintervallet 10-20 cm och

håilfæn av depâyxorna inom intervallet 20-30 cm
(Fig.2e).

Destruktion av tunnackiga yxor genom bränn-

ing åir mycket sparsamt förekommande i förhâll-
ande till det totala antalet offrade tunnackiga yxor.

I jåimförelse med förhållandet för övriga neolitiska
redskapsformer uppträder dock brännoffer frek-
vent. De tunnackiga yxorna är den enda ftiremåls-
kaægori dåir bränning upprtider bâde bland enkel-

fynd och i depåfynden. Fem fyndplatser har regi-

$

rEnkelfynd - våtma¡koEnkelfynd - fast mark
zEnkelfynd - okänd miljö

Fig. 30. Spridningen för tunnackiga yxor. Enkelfynd.

lDepåfynd våtmark trDepåfynd fast ma¡k
ZDepåfynd - okänd miljö trOsäkø depå

Itr Kombination med aldra typer

Fig. 31. Spridningen för tunnackiga yxor. Depåfynd-

strerats, re enkelfynd och ett depåfynd samt ett
av osåiker fyndtillhörighet. Tvâ enkelfynd frân
Hallaröd respektive Bunkeflo består av slipade,

15 cm långa yxor. Ett större fragment av en tun-
nackig yxa har också påfüffats i en gropliknande

anläggning på en boplats i Västra Kärrstorp sock-

e

$

s

ffi
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en (K. 243, 434,517 samt 1119, M. Larsson
1984b:1,32). Det enda skânska depâfyndet i vilka
ingâr brända tunnackiga yxor har hittats vid Kor-
savad i Simrishamn (K. 1060, Stjernquist 1965:

21). Fyndet, vilket påtråiffades i "mossjord", be-
står av åtø oslipade tunnackiga yxor, varav tre är
kraftigt eldskadade, samt ett 21 cm långt avslags-
block av senonflinta försett med ristningar. Från
Sövestad socken vid Svartsþlle har vid upprepa-
de besiktningar gjoÍs fynd av hundratals kraftigt
brända yxfragment (Larsson 1989a:87 fl 1989b:
L43 fÐ. Platsen utgörs av ett markerar höjdläge
och minst fyra koncentrationer av bråinda yxfrag-
ment har iakttågits. Huruvida fynden represente-

rar enstaka hända yxor eller brända depåer är inte
klarlagl Dock re,presenterar fragmenten âtminsto-
ne ett 10-tal yxor varav en del ursprungligen bör
ha varit lânga kraftiga yxor (K. 938).

Sammantaget visar förekomsten av brända yx-
or samma heterogena bild som de övriga yxorna.
De förekommer främst pâ fast mark och i mindre
omfattning i våtma¡k. I samma depåfynd kan
brända ftiremål kombineras med obränt matffial .

5.2.3. Geografisk lokalisering

För depåerna kan ses en tydlig koncentration till
de kustnära om¡ådena. Enstaka depâfynd före-
kommer spridda i de inre och norra delarna av
Skâne men saknas nästan helt i de nordösüa del-
arna (Fig. 30-31). Enkelfynden har motsvarande
lokalisering, men här kan även ses en fyndkon-
centration till de nordöstra delama av landskapet
Sammantaget visar de tunnackiga yxornas utbred-
ning koncentration främst till områden med mega-
litgravar (ämför Fig,22), men det finns också ett
stort antål tunnackiga yxor spridda utanför dessa

områden.

5.3. Dolkstavar

Dolkstaven åiren efærbildning i flinta av dolkblad
i met¿ll och de förekommer sällsynt under tidig-
neolitikum i Sydskandinavien. Oft¿ upprräder de
som lösfynd men de finns även i grav- och offer-
sammanhang (Forssander 1933:lO4 f, Winther

L943:29, Glob 1949, Berg & Skaarup L979:89 f,
Skaarup L985:402). Jag har sammanlagt förteck-
nat 13 dolkstavar vilka är fördelade på âtta enkel-
fynd och fyra depåfynd.

Av de ått¿ enkelfynden är sju exemplar påträf-
fade i våunarksmiljö. Ett enkelfynd har giorts vid
en stor sten. Av de fyra depåfynden är tre av osä-
ker karakrär @ig.23-24, Tab. V). Den första de-
pån avser en möjlig dolkstav från Hammenhög i
kombination med sannolikt en tunnackig, tunn-
bladig flintyxa av de sporadiska fynduppgifterna
att döma (K. 1036).

Det andra fyndet påträffades i en mosse i Ne-
vishög, Staffanstorps kommun, och består av en
dolksøv i trolig kombination med ytterligare en
dolkstav (K. 3S9). Övriga tvâ depåfynd utgör bå-
da fastmarksdepåer - bägge åir associerade med
stora stenar och samtidigt kombinationsdepâer i
vilka tunnackiga oslipade flintyxor ingår. Av des-
sa sistnämnda fynd kommer det enda helt sälra
depåfyndet frân Bârslövs socken (K. 27, Olde-
bergL952:251).

Det andra fyndet representer¿r en nolig depâ
n¡h nmfoff¡r Þff fÉmêñf ou an zlnll¡c+at' ooñt Âñvt! r¡e6¡r¡v¡¡L 4r w¡¡ uvaù4v ùG!¡t ur

oslipad 19 cm lång, tunnackig flintyxa påntiffade
i en grop pâ en tidigneolitisk boplats i Bunkeflo
(M. Larsson 1984b:82 f,86, se även Kap. 11.3).
Den tunnackiga yxan hade placerats stående "pâ
kant" intill en större sten. Det föreligger inga upp-
gifter om huruvida dolkstavsfragmentet påträffa-
des intill yxan. Trots anläggningens djup, storlek
samt placering inom ett boplatsomrâde med riklig
fiirekomst av flint¿ pâtr?iffades endast ett mindrc
antal flintavslag som sekundär fyllning, varför
anläggningen inte kan tolkas som en avfallsgrop
(Ibid:86). Är tolkningen av ovanstående fynd
korrekt styrks dolkstavens tidsmässiga sarnhörig-
het med de tunnackiga yxorna-

5.3.1. Geografisk lokalisering

Fynden av dolkstavar i offersammanhang visar
trots det sparsamma materialet en tydlig koncen-
ûation till sydvästa Skåne och framför allt till
omrâdet kring Malmö kommun (Frg. 32). Mer än
håilften av alla fynd har framkommit här. Enstaka



IDepåfynd våtmark ¡Enkelfvnd våtmark
EDepåfynd fast mark, kombinãtion m. andra typer

f Lerk:irl ftån våtmark

fynd av dolkstava¡ har registerats i den sydöstra
delen av landskapet och de inre delama av Skåne.

5.4. Mångkant¡ga stridsyxor och andra
tidigneolitiska bergartsartgfakter

Liksom fallet var med dolkstavaÍia utgör de tidig-
neolitiska stridsyxorna en mycket sparsamt före-
tr?ldd föremålsgrupp, vilka uppenbarligen tillver-
kats efær kontinentaleuropeiska metallfdrebilder
(.Âberg 1937:Fig.149). De sporadiska fynden ger
h?ir anledning att behandla tre tidigneolitiska före-
målskategorier under samma kapiæl (Fig. 33).

Den till antalet största föremålskategorin är de
mângkantiga stridsyxorna. Sammanlagt elva
skånska enkelfynd finns dokumenterade. Inga de-
pâfynd är kända. Samtliga kommer frân vâtmark.
Enligt en tidigare genomgång finns uppgifter om
ytterligare wâ enkelfynd frân åar. Dessa uppgifær
har dock vid efterkonfroll visat sig vara felaktiga
(Karlsson 1977 :10, 30). Av samtliga enkelfynd ?ir

inte mindre än sex yxor fragmentariska- fdrdel-
ningen är he nackdelar och tre eggdelar.
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ÂKoppa¡flatyxa - depåfynd'^Kopparflatyraenkel-
fynd våtuark aEnkelfynd - trolig våtmark
v Flatyxa i flinta - enkelfynd våürark
¡Mångkantig stridsyxa oTìrnnackig bergartsyxa
medknoPP o'Tapkølle'

Två fynd av tidigneolitiska stenklubbor har re-
gisterats. Bâda är enkelfynd frân vâtmark (K.
518 och 1252).Ett enkelfynd, påtr¿iffar i V Kärr-
sûorps socken (K. 518), utgörs av ett importfö-
remål frân norra Jylland @erg & Skaarup 1979:
90, Fig. 198). Vidare har påträffats ett enkelþd
från Hâsad torvmosse (K. 288) som kan rypb-
stämmas till en tunnackig bergartsyxa med ut-
svåingda egghörn och knopp på smalsidorna (Eb-
besen 1982:16 ff.). Detta sistnämnda föremål kan
dateras till övergången mellanTNoch MN.

5.4.1. Geografisk lokalisering

De skânska fynden av de ovan nlimnda tidigneoli-
tiska bergartsartefakterna har en utpräglad västlig
distibution. Endast tvâ föremåI, bägge enkelfynd
av mångkantiga stridsyxor, har pâträffats i den
ösûa delen av landskapet. De flesta fynden har
framkommit i områden med kända megalitgravar,
men den då fyndgruppen endast innehåller fâ
fiiremål bildas inga tydliga koncentrationer (Fig.
33).

$

s

Fig. 32. Spridningen f& dolkstavar i llinta och nedlllggel- Fig. 33. Spridningen för mångkantiga stridsyxor, koppar-
ser av keramildrärl. flatyxor. klubbø samt flintimitationer av kopparflatyxor,
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5.5. Kopparflatyxor

De skånska fynden av kopparflatyxor har behand-

lats av Forssander (1936a), Oldeberg (1974),

Randsborg (1978), M. Larsson (1984b) samt

Magnusson (1989). Dateringen av yxtypen vilar
pâ en något osåiker grund, ett faktum som baseras

pâ brisæn av andra daterande artefakter i kombi-
nation med denna yxtyp. Kopparflatyxans date-

ring till tidigneolitikum grundas främst pâ depå-

fyndet från Bygholm pâ Jylland (Sylvest & Syl-

vest 1960:9 ff.). I en trattbägare daterad till TNC
påtråiffades förutom fyra kopparflatyxor även en

koppardolkstav och tre spiralarmringar av koppar.

Enligt nyare forskning har depân troligen nedlagts

i ett dike tillhörande en Sarupsanläggning (Mad-

sen 1988:309). Ett argument för typens tidiga da-

tering är förekomsten av enkelfynd av smâ tun-
nackiga flintyxor vilka kopierar kopparflatyxans
form (Fig. 33).

Sammanlagt femton kopparflatyxor har för-
tecknats som ingående i rituella nedläggelser i
Skâne. Dessa utgör inte mind¡e än 47Vo av det
..--onl a cz{ o oniolaf l¡nnnqrfl qfr¡wnr i I qn¡{cl¡¡netùGrutrs¡¡4Ëu

(Magnusson 1989:22). Sammanstiillningen base-

ras främst pâ materialgenomgângen av Oldeberg

(1974), men det har även lyckats att få fram upp-
gifter om wå icke tidigare kända fynd (K. 600
och 657). Materialet fördelar sig på 11 enkelfynd
frân vâtmark samt tvâ entypsdepåer med vardera

wâ kopparflatyxor.
Ser vi till antalet deponeringstillfällen utgör

857o enkelfynd och av det totala antalet deponera-

de yxor ttllhör 737o enkelfynd. För fyra enkel-

fynd har fåirgen på föremålens patina varit avgö-

rande för bestämningen av fyndmiljön.
Det ena depåfyndet har bâde osåiker fyndmiljö

och osäker fyndortsangivelse (K. 38. Helsing-
borg-Landskrona. Oldeberg 1974:48, w. 299).
Det andra depâfyndet åir en fastmarksfynd, pâråif-

fat intill en stor sten vid stensprängning vid "Fjel-
kinge backe" i Fjåilkinge socken, nordösna Skåne

(K. 1133, Rydbeck 1939:6).
Endast en enstaka funnen kopparflatyxa åir

fragmentarisk. Detta fragment utgörs av en eggdel
(K. 652).

5.5.1. Geografisk lokalisering

Kopparflatyxomas utbredning i Skâne har redo-

visats av M. Larsson som baserar sin kartbild pâ

24 yxor, vilka består både av lösfynd och rituella
fynd (1 984b: 245). Fig. 33 visar kopparflatyxor
med säker rituell fyndkontext av vilka huvuddelen

ingfu i Larssons karta. Båda kartorna visar en
tydlig koncennation till kusområdena och till om-

râden med megalitgravar. Tvâ enkelfynd har på-

trâ:ffats i de inre delarna av landskapet. Dessa har

också enligt Larsson anknytning med förekoms-
ten av en megalitgrav (Ibid:246).

5.6. Dubbeleggade stridsyxor

Denna Eaditionelli mellanneolitiska föremålsform

har av Ebbesen indelats i fem huvudgrupper om-
fattande totålt nio typer (Ebbesen L975:172 fî).
Fyra av dessa kan huvudsakligen dateras till tidig
mellanneolitisk tid MNA I-II, en till MNA IVa

och slutligen en till MNA V (Ibid:198). Indelnin-
garna är inte okomplicerade och det är tydligt att
hristen nå fvn¡! i komhination mei annat date-ran-

de material åir besvåirande. Jag har valt att redovi-
sa de dubbeleggade snidsyxorna här eftersom de

skânska fynd vilka kan typbestämmas huvudsak-

ligen t'rllhör typer vilþ kan dateras till MNA I-tr'
Sammanlagt 20 dubbeleggade yxor har regi-

strerats i Skâne. Av dessa åir 15 enkelfynd och

fem depâyxor fördelade på fyra depåer. Typbe-

stämda åir 10 exemplar (507o), ytterligare wâ kan

best¿immas till huvudgruppen B. Atta exemplar

kan endast bestämmas som dubbeleggade genom

beskrivning från accessionsjournalerna. De har
inte kunnat identifierats i samlingama. Typfördel-

ningen redovisas i tab. Vtr.
Samtliga enstaka funna yxor har påträffats i

våtmark. Tvâ av dessa kommer frân åar. Av depå-

fynden utgör tre kombinationsdepåer. Den enda

registrerade entypsdepån utgörs av ett fasünaJks-

fynd från Räng socken (K. 536) med två yxor,
varav den ena tillhör typ B1 (Ebbesen 1975:199

not 140). Av resterande tre kombinationsdepâer

har wå fynd osäker fyndmiljö (Fig.23-24,Tab.
v-vr).



ïhbelMl. Typfördelning av dubbeleggade stidsyxor i de
skånska enkel- och depâfynden.

fyp Enkelfynd Depåfynd
A2Fredsgåúde 2 2
Bl Elmelunde 2 I
82 Kjeldsnup 3 -
B1-B3 2 -
Summa 9 3

Det tredje depåfyndet avser ett framgrävt fynd
pâ en MNA I-boplats i St. Köpinge vid Kabusa
(K. 935). Dett¿ består av nackdelen till en strids-
yxa av typ A2 samt nackdelen till en stor tunnack-
ig bergartsyxa av typ IIa (M. Larsson 1987a:46 f,
1993:34 f., Fig. 22). Ett liknande depåfynd har
gjorts i Ingelstorp, en grannsocken till St. Köpin-
ge (K. 872). Inga fyndomständigheter lir'kända
mer än att ftircmålen påtr¿iffats tillsammans. De-
pân innehåJler en stridsyxa tW AZ samt en tun-
nackig bergartsyxa av liknande typ som i Kabusa.
Bägge föremålen åir dock intaktå. Ett annat depâ-
fynd omfattar tvâ föremål hittade tillsammans i
Svedala socken (K. 504). I fyndet ingâr en skaft-
hâlsyxa tillverkad av eggdelen till en dubbeleggad
süidsyxa samt en tunnackig bergartsyxa med
nackhål av Ebbesens typ III (Ebbesen 1984:124
ff). Yxans omarbetning till en skafthålsyxa gör
emellertid det tämligen osåikert om föremåtet skall
bedömas som en dubbeleggad stridsyxa eller inte.

Fyra yxor är ftagmentariska, tvâ enkelfynd
och wâ depâyxor. Håirav är tre eggdelar och en
nackdel. Två enstaka funna yxor kan Hassificeras
som fiirarbeten till stidsyxor.

5.6.1. Geografisk lokalisering

Fynden har en stark anknytning till de norra,
västra och framför allt södra delarna av landska-
pet. Fynd saknas helt i mellerst¿ och östra Skåne.
Samtliga depåfynd har gjorts i de södra delarna
(Fig. 3a).

5.7. Keramikfynd

Till skillnad frân det danska materialet ?ir de skån-
ska deponeringarna av neolitiska lerkåirl i vâtnark
ytterst sparsamma. Endast sex fyndplatser har gi-
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trDepåfynd fast markzDepåfynd - okänd miljö
Itr Kombination med andra typer
. Enkelfynd våtmark

Fig. 34. Spridningen fih dubbeleggade shidsyxor.

vit fynd av keramik (K. 439, 696, 814, B7B,
1123 samt 1131). Samtliga fynd kan dateras till
tidigneolit'rkum med ett kärl tillhö¡ande TNB och
resæn tillhörande TNC. Av de sex fynden har wå
trattbägare påtr?iffats i insjöar (Snogeholmssjön
respektive Râbelövssjön, Forssander 1936b:4,
Fig. 4, Stenberger 1979:71). Tvâ fynd, en trat-
bägare respektive ett hängkärl, har gjorts i torv-
mossar i Tullstorps respektive Ostra Vemmerlövs
socknar (Stjernquist 1981:35 ff). Det femre fyn-
det, frân Löderups socken, lir associerat med en
offerkälla (Stjernquist 196l:39 f, t963:43 ff,
t987:149 ff samt 1989:60 ff). Det sjätte skail
kommenteras senare. I fyra fall rör det sig om ett
enstaka fynd men för Löderupsfyndet omnämns
att " parts of early neolithic vessels" pâträffades
nedsatta i sjåilva kåillsprånget (Stjernquist 1987:
ts2).

En analys av fyndomständigheterna för kera-
mikfynden avslöjar att andra artefakter ofta depo-
nerats i kärlens omedelbara omgivning. Dessa
kan vara samtida med keramiken eller tillhöra se-
nare perioder. Detta gäller alla fyndplatser för-
utom Fjåilkestadk?irlet. Keramikftnden frân Röe-
killorna åir att betrakta som delar av ett mer omfat-

$
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tande offerinventarium där djurben, sten- och

flintartefakter utgjort merparten. Från fyndplatsen

för håingkärlet frân Ösra Vemmerlöv finns fynd
av både människoben, sten-, flint- och benarte-

fakter. Förekomsten av ett h¿istben intill lerk?irlet
från Sövde kan indikera en liknande lconologisk
situation som i Rö'ekillorna. I LUHM:s access-

ionskatalog står följande: " De flesta slcärvorna

lågo på ett djup av 60-75 cm och pð exakt 73 cm:

s djtrp blott 40 cm från skårvorna påtröffades det

skadade lristbenet (hwnerus)" . För Tullstorps-

kärlet anges att frân saÍrma fyndplats hat " ltittuß

ben av djur, flinnerktyg osv". Detta Sndftirhål-
lande passar även in på eu utkastlager från en bo-

plats, dock anger fyndbeslrrivningen klart att k¿ir-

let nedsatts intakt men sönderslagits vid uppta-

gandet. Ej heller kunde andra fynd iakttagas i kär-

lets omedelbara närhel

Det lilla materialet till troß kan vi notera att ke-

ramiken uppenbart förekommer i den östra delen

av landskapet. De ännu opublicerade fynden frân

Hindbygârdens neolitiska offerkärr kommer del-

vis att ändra utbredningskartan (K. 439, se Fig.
84). Här har tre mindre keramikkärl deponerats;

en 20 cm hög tratttralsbåigare meden mynningsdi-

ameter på 17 cm samt tvâ tratthalsskålar (den ena

har en mynningsdiameter på 15 cm och en höjd

av 13 cm). Kärlen har nedsatts i strandkanæn vid
offerkärrets nordliga del. Enligt utgrävaren har de

synbarligen nedsatts samtidigf eller ocksâ ha¡ ke-

ramiken placerats i känet vid upprepade tillfällen
med vetskap om platsen fdr tidigare keramikdepo-

sitioner. Allt tala¡ för att kärlen placerats våil synli-
ga i strandkanten. Dateringen bör ligga i TNC
(Muntlig uppgift Mac Svensson, Malmö Museer).
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6. MELLANNEOLITIKUM A III
MELLANNEOLITIKUM B

6.1. Tjocknackiga yxor

Tjocknackiga yxor utgör ett samlingsbegrepp som
omfattar flera olika neolitiska redskapstyper. De
förekommer från MNA III till period VII under
bronsålder (Becker 1973, Malmer 1975, Nielsen
1979, Ebbesen 1984, 1986:11). De mellanneoli
tiska tjocknackiga yxorna kan indelas i fem hu-
vudgrupper, tjocknackiga räteggade flintyxor av
typ A och B, tjocknackiga, hâleggade flinryxor
tjocknackiga, tunnbladiga flintyxor samt tjock-
nackiga brgartsyxor. Till dessa typer kommer
under senneolitisk tid den bredeggade typ€fi som
både uppträder som räteggad, tväreggad, håleg-
gad och tunnbladig (Ebbesen 1986:11).

Den tjocknackigaräteggade flintyxan av t)? A
kan dateras till MNA III-V (Nielsen 1979:57).
Yxtypen kan eftervärdetpå nackindexet indelas i
tre kronologiskt avgränsade perioder; Bundsø,
Lindø och Valby eller MNA III, MNA IV och
MNA V (Becker 1973, Nielsen 1979:17 fÐ. Till
samma period, dock huvudsaHigen till MNA IV-
V kan de spetsnackiga håleggade flintyxorna daæ-
ras. Till MNB kan följande typer föras; tjock-
nackig, räteggad flintyxa av typ B, tjocknackig
håleggad flintyxa samt tjocknackig bergartsyxa
(Malmer 1975:73 ff, 85, Nielse n 1979:57 fl Eb-
besen 1984:128).

Mellanformer mellan den tjocknackiga flintyx-
an typ A och typ B förekommer f¡ekvent bâde
som enkelfynd och i depåfynden. Ofø rör det sig
om 4-sidigt slipade flintyxor med en smalsides-
vinkel som är större än 80. Jag benämner dessa
yxor A/B-yxor. Vidare uppfräder A-yxor och B-
yxor tillsammans i sex depåfynd Cfab. VIII).
Dessa fynd bör betraktas som tillhörande över-
gângen mellan MNA och MNB (L. Larsson
1982a:73, 1993a:136 ff). Detta förhållande inver-
kar naturligwis pâ tidsbedömningen av enkelfyn-
den men visa¡ ocksâ pâ en gemensam tradition i
uformingen av yxoma vilket r¿itdÌirdigar en sam-

manl?inkad analys av A- och B-yxor.
Dateringen av de tunnbladiga yxorna är pro-

blematisk. Det danska maærialet pekar entydigf pâ
aü yxqpen förekommer under hela mellanneoliti-
kum (Nielsen 1979:40 ff). Av de toralt 38 analy-
serade danska depåerna med flintyxor från MNA
och MNB fann Nielsen att tunnbladiga yxorföre-
kom i 18 fall. Fördelningen var för tidsa¡rsnittet
MNA m-V nio av 16 depâer (567o) ochftir MNB
9 av 22 depâer (41 7o). Det var även möjligt att
urskilja två olika t)4)er av tunnbladiga yxor i de-
påfyndsmaterialet. Bägge fiirekommer under så-
väl MNA som MNB (Ibid:¿|0). Det skånska maæ-
rialet dåiremot förefaller ha en stark tidsmässig
föranlaing till MNB (se Kap. 6.7.).

6.2. Tjocknackiga flintyxor av typ A

Sammanlagt 38 yxor av denna typ har registrerats
vilka fördelar sigpâ,24 enkelfynd och 10 depâ-
fynd, vilka tillsammans innehåller 14 depåyxor.
Vad avser typindelningen omfattar Bundsp-typen
TVo,Lindø 447o och Valby-typen 497o.Prccent-
talen för Lindø- och Valby-typen kan diskureras.
Nielsens omfattande tlpologiska analys av A- och
B-yxornas nackindex visade pâ att skiljelinjen
mellan Lindø-typ och Valby-typ snarare skulle
förlåiggas vid,85-90Vo ïln 75Vo (Nielsen 1979:
22). Stiimmer detø blir fördelningen av de skån-
ska yxoma av A-typ annorlunda. Lindg-typen får
med denna beräkning 59Vo och Valby-typ en 347o.

6.2.1. Enkel- och depåfynd

Av 24 enstaka funna yxor har 22 påträffats i vât-
mark. Tvâ enkelfynd har framkommit pâ fast
mark varav den ena yxan ¿ir en slipad omhuggen
yxa av Lindö-typ, hittad under en stor sten i sam-
band med stensprängning (K. 572). Det an&a
fyndet avser en nackdel till en slipad yxa, likale-
des av Lindö-typ, vilken påträffades i ett 60 x 40
cm sûort område avgränsat av mind¡e stenar på en
boplats från sen MNA i St. Herrestad socken (K.
908. Larsson & Larsson 1984:59, Larsson 1985:
10, Fig. 8).

Tio depåfynd åir kåinda med tillsammans 14
yxor av typ A. Det sparsanrma fyndmaærialet gör
st¿tistiska bedömningar osäkra och nâgra tenden-
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Depåfynd - våtmark

Depåfynd - fast mark

Depåfynd - okänd miljö

Fig. 35. Depâfyndsmilj&r för olika mellanneolitiska före-

målstyper

50 I00Vo

Depåfynd - våtmark

ga depåfynd finns bara en entypsdepå. Nio depå-

er är kombinationsdepâer.
En kombinationsdepå från Tolånga socken (K.

820) får betraktas som os¿iker. Fyndet bestâr av

en lraftigt fragmenterad 2-sidigt slipad tjocknack-
ig yxa, troligen av A-typ, samt en omslipad tun-

nackig flintyxa (Rydbeck L9L8:23, Fig. 35, Rech

1979:120). Föremålen hittades några meter från
varandra i samma plogfåra.

Antalet A-yxor i entyps- respektive kombina-

tionsdepåerna illustreras i tab. VIII. Inte mindre

åin sex depåfynd innehåller B-yxor, dvs. mer åin

håilften av alla depâer med A-yxor innehåller även

B-yxor. Två av dessa depåer innehåller även ö-

vergângsformer med drag från både A- och B-
typ. Denna bild kontrasterar starkt mot resultatet

av Nielsens undersökning där endast tre av 38 de-

påfynd uppvisade motsvarande bild (1979:48).
De andra kombinationstyperna, tunnbladiga yxor
och tjocknackiga hâleggade yxor, förekommer

tillsammans med A-yxor i sex skånska depâfynd.

A-yxomas frekvenø förekomst i depåfynden med

MNB-artefakter visar att kronologin för de tjock-
nackiga räteggade yxorna i Skåne kan behöva re-

videras. Det är även möjligt att betydande regio-
nala skillnader i depâfyndens sammansättningar

existerar mellan danskt och skånskt område.

6.2.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Trots de fåtaliga fynden visar A-yxorna i jämfö-
relse med tidigare behandlat yxmaterial att en klar
fiirtindring skett. Skillnaden mellan enstaka funna
yxor och depåyxor har luckrats upp vad avser
fördelningen mellan slipade och oslipade yxor.

Forfarande dominerar slipade yxor starkt bland

enkelfynden (I00Vo för fastmarksfynden, 7 5Vo

för vâtmarksfynden) men samma förhållande vi-
sar sig även nu bland depåyxorna. Bortser vi från

depåfynd från okänd miljö (100 70 av dessa yxor
åir slipade) har fastmarksdepåerna störst andel sli-
pade yxor med 80 To.Tydligdominans för slipa-

de yxor har också våtmarksdepâerna (63 7o).

En studie av låingdñrhållandet bland A-yxorna
mellan enkel- och depåfynd visar inga skillnader.

50 L007o

m
E

Depåfynd - fast mark

Depåfynd - okänd miljö

Fig. 36. Mellanneolitiska depâfyndsmiljöer för entyps-

@D) rcspektive kombinationsdepåer (KD).

ser till speciella grupperingar inom depåfynden är

svâra att iakttaga. Fem depåfynd har framkommit
i vâfinark, tre har hittats pâ fast mark och slutligen

har wå okåind fyndmiljö (Fig. 35-36). Av samtli-
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Tabell VtrL Kombinationsdepâer med olika mellanneolitislø rcdskapstyper.

820
'168

887
579
507

796
tno
1080
868
816
707
973
59t
453
A8
387
503
778
108
689
542
1050
1058
1057
1222
5Ø
594
416
418
895
902
675
7L4
1088
656
7W
1206
40
596
819
79L
1115
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¡Enkelfynd våfrrark oEnþlfynd fast mark
E Spetsnackig, håleggad fl intyxa

Fig.37. Spridningen för tjocknackiga yxor av q¡p A samt

spetsnackiga hâIeggade flintyxor. Ftf depåþd se kodnyck-

el tig. 38.

För enstaka funna yxor ?ir medell!Íngden 15 cm.
Depåyxorna är obetydligt kortare, 14,8 cm. Av
yxorna ¿ir inte mindre rån l77o på olika sätt frag-
mentariska. Sjú enkelfynd består av nackdelar,
depâyxorna vardera en eggdel och en nackdel.
Förarbeten till A-yxor ih dokumenterade i wå fall;
ett enkelfynd och en depåyxa.

6.2.3. Geografisk lokalisering

Spridningen av tjocknackiga flintyxor av typ A
sammanfaller till sora delar med nrgalitgravarnas
spridning (Fig. 37, se Fig. 22).Depãfynden med
denna redskapstyp är med nâgra få undantag
knutna till den sydligaste delen av Skåne. Enkel-
fynden har en motsvarande utbredning, men upp-
trålder föret?idesvis i de västliga delarna av land-
skapet, främst i Kävlingeåns dalgång. Enkelfynd
med A-yxor förekommer inæ i de östra och nord-
östra delarna av landskapet.

6.3. Spetsnackiga hilleggade flintyxor

ledartefakteri Danma¡k under MNA IV-V (Niel-
sen 199:60 f, Berg & Skaarup 1979:82, Fig.
173). Dock kombineras typen i en rillfülle med B-
yxor i en fastmarksdepâ frân Dalköpinge (K.
579, Nielsen 1979:6L). Med hänsyn till de typo-
logiska och lronologiska iakttagelser som gjordes
ftir depâfynden med tjocknackiga, räæggade flint-
yxor av tlT A kan daæringen av de skånska Sn-
den av denna håleggade yxtyp inte anses som sä-

kerställd" Maærialet ?ir mycket sparsamt förekom-
mande. Endast sex exemplar av denna yxtyp har
registrerats bland enkel- och depâfynd frân
Skâne. Materialet utgörs av en depâfunnen yxa
samt fem enstaka funna yxor @g. 37).

Samtliga enkelfynd är våunarksfynd. Fyra av
fem yxor ?ir slipade. En oslipad yxa föfekommer.
Depâyxan, en slipad, tunnbladig, håleggad yxa,
kommer från det tidigare n?imndadepåfyndetffin
Dalköpinge. Den geografiska utbredningen åir in-
tessant. Samtliga enkelfynd kommer från östra
Skâne, således en skarp kontrast till spridningen
av enkelfynd med A-yxor.

6.4. Tjocknack¡ga flintyxor typ B och
tjocknackiga bergartsyxor

Sammanlagt 183 yxor fördelade pâ 108 enkelfynd
och 34 depåfynd med tillsammans 75 yxor, finns
registrerade i det skånska materialet. Fördelnin-
gen mellan antalet nedläggelsetillfüllen och det to-
tala antalet fdremål som ingâr i dessa visar pâ god
överenstämmelse med A-yxornas fördelning (se
Kap. 9.6).

6.4.1. Enkel- och depilfynd

Samtliga 108 enkelfynd utgörs av vårnarksfynd.
20 yxor (197o) är tillverkade av bergart. Av 88
flintyxor åir åtta exemplar (nio 7o) att klassificera
som mellanformer mellan A- och B-yxan. Fem%o
av enkelffnden utgörs av förarbeæn.

Tjocknackiga bergartsyxor förekommer i totalt
11 exemplar i depåerna fördelade på wå entypsde-
påer samt sex kombinationsdepâer. Depåernas
flirdelning efter fyndmiljö kan studeras i fig. 35.
Tjocknackiga flintyxor av grp B är i depåfynden

$

t

Enligt Nielsen ?ir typen en av trattbägarkultu¡ens
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företråidda med 66 exemplar. Nio (147o) av dessa

yxor åir att htrakt¿ som mellanformer mellan A-
och B-yxan.

Av 34 depâfynd kan 11 klassificeras som en-

typsdepâer. Sex har okänd fyndmiljö och av de
övriga kan ingen speciell fördelning märkas (Fig.

36).737o av entypsdepâerna innehåller wå yxor
och resten omfattar tre yxor (Iab. V).

Tjugofyra kombinationsdepåer Íir förtecknade.

Likt förhâllandena för ent)æsdepâerna är fördel-
ningen jämn mellan vånnarksfynd och fastmarks-

fynd. Fler än två yxor i kombinationsdepâerna är
sällsynt och ftirekommer endast i fyra depâer.

Ser vi till det totala antalet föremål i depåerna

där B-yxor ingâr, finns en tendens attju fler före-
mål depâerna omfattar, desto störe chans att de-

pân utgö$ av ett deposition i våtrnark Det'störst¿

depåfyndet (K. 887) med 40 föremål är en vât-
marksdepâ dåir även 27 flintspån ingår förutom
tjocknackiga och tunnbladiga yxor (Strömberg

1982a:63. Se även Kap. 8.2).

Ett fynd har utelämnats från denna analys, ett
misstänkt depâfynd frân Vellinge (K. 540. Ryd-
beck 191 8:23, Fig. 34, Nielsen t979: 28). Depâ-
yxorna från Vellinge har av M. Larsson felbe-
stiimts som tvâ tunnackiga yxor (1984b:241).

Fyndet består istället av en 4-sidigt slipad, tun-
nackig gulbrun flintyxa samt en oslipad, tjock-
nackig, n¿irmast gulg¡ön/svartg¡å flintyxa funna
" tillsammans på en åker med eggarna åt SV" .

Yxan har dock en smalsidesvinkel på 6,5o vilket
innebär att den skall klassificeras som en B-yxa
och uppvisar i övrigt drag som liknar Brogårdvæ-

ianten av B-yiorna. De båda yxorna uppvisar helt

olika fåirger. Det finns heller inga upplysningar
om fyndmiljö.

6.4.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

En jåimförelse med A-yxornas slipning visar god

överensstämmelse både vad avser enkelfynd och
depâfynd. 747o av de enstaka funna yxorna åir sli-
pade och motsvarande andelar för depåyxorna är

887o respektive 637o (fast mark respektive vât-
mark).

lDepåfynd våtmarktrDepåfynd fast mârk
ZDepâfynd - okzind miljö trOsliker depå
lEKombination med andra typer
rEnkelfynd våtma¡k

Fig. 38. Spridningen för tjocknackiga yxor av typ B.

Vad avser bergartsyxorna har de enst¿ka fun-
na yxorna och depåyxorna ungef?ir samma andel

av det totala antalet yxor (19 respektive líVo).Det
?ir såillsynt med flera bergartsyxor i depâerna. I
kombinationsdepâerna förekommer bergartsyxor
uteslutande som enstaka exemplar. Detø kan indi-
kera att skillnaden bakom tanken att deponera en-

saka föremål eller depâer har suddats ut
Fragmenterade yxor uppträder med liknande

andelar bâde bland enkelfynd och depåfynden.
Sexton enkelfynd (157o) och âtta depåyxor (117o)

är fragmentariska. Samtliga utom ett enkelfynd
utgörs av slipade yxor. Bland enkelfynden domi-
nerar eggdelar med 46Vo ftiljt av nackdelar 397o

samt mittdelil 157o. Bland depåyxorna är sex (75

7o) eggdela4 nackdelar respektive mittdelar om-
fattar vardera ett exemplar.

6.4.3. Geografisk lokalisering

Fig. 38 visar utbredningen av enkel- respektive
depåfynd med B-yxor samt tjocknackiga bergarts-

yxor. Enkelfynden koncenterar sig främst till me-
galitgravsområdena med få exemplar utanför des-

s

t
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sa ormâden. Depåfynden har en motsvarande ut-
bredning men förekommer även i de iffe och
nordvästra delarna av landskapet. Depåfynd sak-
nas helt i nordösfa Skåne. En jämförelse av A-
respektive B-yxomas distribution visar pâ en nåir-
mast snarlik fördelning (ämför Fig. 37).

6.5. Obestämda tjocknackiga yxor

Inte mindre åin 40 tjocknackiga yxor har så brist-
fÌilliga fyndupplysningar atr de inte går att bestäm-
ma till vilken typ av tjocknackig yxa de tillhör. Av
dessa 40 yxor åir 32 enkelfynd och fyra misstänk-
ta depåfynd med tillsammans åtta yxor. Anled-
ningen till denna brist är att flertålet yxor inte gått
att identifiera i museisamlingarna varför endast
beskrivningarna i accessionsjournalerna varit till-
gåingliga. I ytterligare nâgra fall är yxorna så pass
fragmenøriska eller består av förarbeten att en in-
delning i typer omöjliggörs. I tolv fall förekorn-
mer beslrivningar av tjocknackiga yxor i RAÄ:s
sockenregister över privatsamlingar. Beskrivning-
arna ?ir av så allmåin natur att en bestämning inte
kan göras. Av de 38 yxorna är 13 fragmentariska
och te yxor utgörs av förarbeten. Den geografis-
ka fördelningen av dessa fynd illustreras i fig. 39.

6.6. Tjocknackiga håleggade yxor

Sammanlagt 162 yxor ?ir registrerade. Dessa är
fördelade pâ 91 enkelfynd och 28 depåfynd med
tillsammans 71 yxor. Fördelningen motsvarar helt
de tidigare behandlade A- och B-yxoma. Tvâ en-

kelfynd av yxor, båda förarbeten till hâleggade
yxor varav den ena dessutom åir fragmentarisk,
har uælämnats ur denna analys p.g.a. osåikerheten
kring dateringen (K. 88 samt 620).

6.6.1. Enkel- och depåfynd

Med undantag för ett fastmarksfynd har samtliga
enkelfynd anträffats i vâtmark. Fastmarksfyndet
utgörs av en fyrsidigt slipad, omhuggen, tjock-
nackig, håleggad flintyxa pâEäffad stående med
eggen nedllt i ett stolphål tillhörande ingângskon-
struktionen till en palissadanläggning i Hyllie (K.

a

lDepâfynd våtmark¡Enkelfynd våtmark

Fig. 39. Spridningen av tjocknackiga yxor av obestämd

typ.

454. Almqvist & Svensson L990:23 f, Svensson
1990:3, 1991:101 Ð. Fyra av enkelfynden åir till-
verkade av bergart ß%o\Trc av de enst¿ka funna
yxorna utgörs av förarbeten, vilket utgör fya Vo

av samtliga enkelfynd.
Av de 28 dqpåfynd vilka registrerats kommer

L5 (54 7o) från vâtmark. Sjt depâer (25 7o) har
hitøts på fast mark och resterande sex depâer har
okåind fyndmiljö (Fig. 35). Endast sex entypsde-
pâer åir kända, resten utgörs av kombinationsde-
påer (Fig. 36). Av de 71 depåyxorna är'endast en
tillverkad av bergart. Fyra depâyxor utgörs av
förarbeten.

Fördelningen av antalet yxor i depåerna kan
studeras i t¿b. V Bland de fâtaliga entypsdepâer-
na ses en likartad fördelning mellan fynd med wå,
te och fyra yxor.

I kombinationsdepâema förekommer upp rill
åtta föremåI. I mer ?in håilften av kombinationsde-
påerna upptråider den håleggade flintyxan som en-
staka föremål. Det vanligaste kombinationsred-
skapet ftir håleggade yxor åh tunnbladiga yxor. 1 1

fall finns regisfrerade, följt av B-yxor, flintmejs-
lar, A-yxor, bergartsyxor, flintspån samt slutligen
A/B-yxor Gab. VIID.

ù
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6.6.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

En jämförelse i slipning mellan hâleggade yxor
och A- och B-yxor visar på en markant skillnad.
Bland enkelfynden utgör de slipade yxorna hela

867o.För depåyxorna har dåiremot en föråindring

inträffat. Bland depåyxorna från våtmark utgörs
nu majoriæten av oslipade yxor (65 Vo).Depãyx-
oma från okåind fyndmiljö har motsvarande för-
delning, 60Vo ot oslipade. Troligen kommer dessa

till stor del från våtnarksmiljtier. De slipade yxor-
na utgör dock fordarande ett dominerande inslag i
fastmarksdep ãerna (65 7o).

Fragmentariska depåyxor har inte registrerats.
Dliremot utgörs 13 enkelfynd (I4Va) av fragment.

Samtliga dessa yxfragment åir slipade och eggde-

lar dominerar med sju exemplar, följt av tre nack-
delar och en mittdel.

6.6.3. Geografisk lokalisering

Distributionen av¡den håleggade yxan i Skâne

visar inte som tidigare utbredningskartor samma

tendens till tydliga koncentrationer (Fig. 40). Ut-
bredningen av yxtypen sammanfaller med sprid-

ningen av B-yxor. Detta märks tydligast blanden-
kelfynden. Flera koncentrationer av enkelfynd in-
gâr i kända megalitgravsomrâden, men huvudde-

len av yxorna förekommer spridda i stort sett i
hela landskaper Depåfyndens huvudsakliga kon-

cenfation åir i landskapets ytteromrâden, framför
allt i Skånes sydligare delar.

6.7. Tt¡nnbladiga yxor

Den mellanneolitiska tunnbladiga yxan har som ti-
digare nåimnts studerats av bl.a. Nielsen (1979).

Dateringen av yxtypen åir för det danska materia-

lets vidkommande relativt såiker. I Danmark före-

kommer de med liknande andelar i depåfynden

både under MNA och MNB. I Skâne dåiremot åir

dateringarna för yxtypen betydligt mera svävande

(se nedan). De kan uppträda åtminstone från
MNA IV-V vilket genomgången av fattbägarbo-
platsen Karlsfält visat (Larsson 1985:16). En ma-

Fig. 40. Spridningen för tjocknackiga håleggade yxor.

joriæt av de skånska yxorna kan emellertid knyøs
till perioden MNB.

Sammanlagt 99 tunnbladiga yxor är registrera-
de fördelade på 54 enstaka funna exemplar æh27
depåfynd med tillsammans 45 yxor.

6.7.1. Enkel- och depåfynd

Av samtliga enkelfynd är endast två registrerade

från fast mark. Fynden avser en hel, oslipad men

kraftigt bränd, tunnbladig yxa pâtåiffad i Bunke-
flo. Den ingår i en samling med likaledes bråinda

hela redskap från tidig- till senneolitisk tid (K.
434). Artefakærna är troligen hittade inom samma

område. Det andra fyndet avser ett fragmentariskt
förarbete till en tjocknackig, tunnbladig flintyxa.
Den ena bredsidan är slipad och eggen åir avsla-
gen (K. 1129). Yxan påträffades intill ett stort
flyttblock ovanpå vilket en bronsâldershög upp-

förts. I nåirheten pånäffades även tvâ depåfynd
och ytterligare ett enkelfynd (Malmer 1962:477
ff, 1986a: 105). Resterande enkelfynd åir vâtrnark-
sfynd. Åtø yxor ?ir försedda med hålegg (I5 7o).

Fyra yxor åir tillverkade av bergart (87o) och en

yxa ¿h att klassificera som ett förarbete.

$

I

Depåfynd
Depåfynd
Depåfynd

våtmark trDepåfynd fast
- kombination med andra
osäker miljö ¡Enkelfynd

ma¡k
typer
våtmark



70

Fig. 35 visar fördelningen av depåfynd från
skilda miljtier. En svag dominans kan måirkas för
våtmarksdep ãer (44Vo) men fastrnarksdepâernas
andel är ungefåir lika stor, 4IVo. Ltksom fallet åir

med övriga mellanneolitiska yxtyper är entypsde-
pâer sparsamt förekommande. Endast fyra depâer
kan Hassificeras som entypsdepâer. Resterande
tjugotne de,påfynd ?ir samtlþ kombinationsdepâer
(Fie. 36).

Problemet med dateringen av denna yxtyp har
tidigare berörts (Kap. 6.1). En granskning av
kombinationsdiagrammet Cfab. VtrÐ ger följande
bild. Tunnbladiga yxor kombineras i fyra fall med
A-yxor, i tvâ fall med AÆ-yxor, i tolv fall med
B-yxor, i elva fall med tjocknackiga, håleggade
yxor, i sju fall med flintmejslar, i tvâ fall med
tjocknackiga bergartsyxor samt i ett fall med en
spetsnackig håleggad flintyxa. I samtliga depå-
fynd där den tunnbladiga yxan förekommer i
kombination med tjocknackiga A-yxor, förekom-
mer även B-yxor samt i w.â fall även tjocknackiga
håleggade yxor. I wå depâer förekommer ocksâ
A/B-yxor. Detta förhållande indikerar att den
tunnbladiga yr^an i Skåne ddigast kran dateras 'i!!
övergângen mellan MNA och MNB.

Ser vi till antalet tunnbladiga yxor i depâerna,

CIab. V) innehåller samtliga entypsdepâer rvâ yx-
or. Ett liæt antal tunnbladiga yxor är octså typiskt
för kombinationsdepâerna. Endast två av 23 de-
pâer har fler lin två tunnbladiga yxor och det allra
vanligasæ förhållandet är endast en yxa (16 kom-
binationsdepâer är kända).

6.7.2. Jämförelser enketfynd - depå-
fynd

Vad avser slipning dominerar slipade yxor stort
bland enkelfynden, 87 Vo. De håleggade, tunnbla-
diga yxomas andel har motsvarande andel, 88 7o.

Depåyxorna har samma andel som de håtèggade,
tjocknackiga yxorna. Oslipade depåyxor från våt-
mark utgör 6ITo,medan slipade yxor dominerar i
fastnarksdepåema med 887o. Till skillnad från ti-
digare nlellanneolitiska yxt)?er Íir andelen frag-
mentariska yxor obetydlig. Endast ett enkelfynd,
en slipad eggdel, har registrerats.

lDepåfynd våtmark EjDepåfynd fast mark
lqpeplfynd - kombination^máC andra typer

ZDepåfynd osâker miljö rEnkelfynd vâima¡k
oEnkeffynd i våtrna¡k av tunnbladig, håleggad yxa
sEnkelfynd fast ma¡k

s

ì

Fig. 41. Spridningen för tunnbladiga yxor.

6.7.3. Geografisk lokatisering

Spridningen av denna yxtyp som enkelfynd re-
spektive depåfynd i Skåne upptar huvudsakligen
saûrma områdçn (Fig. a1). Enkelfynden åærfinns
framför allt i landskapets södra delar och kon-
centationerkan iakttagas i omrâden med megalit-
gravar. Frånvaron av fynd i de inre och norra de-
larna lir markant. Depåfynden har som tidigare
nåimnts en motsvarande distribution men med fler
depositioner i de inre och norra delarna av Skåne.

6.8. Flintmejslar

Flintmejslarna utgör en vanlig redskapskategori
under neolitisk tid. Det storá materialet till trots
har mejslama endast tilldragit sig ett begränsat in-
ûesse av den arkeologiska forskningen. En sam-
manst¿illning av de neolitiska mejseltyperna har
gjorts av Ebbesen som urskiljer sju huvudtyper
av flintmejslar (1981:8 ff). Av dessa mejselryper
kan fem daæras till begråinsade avsnitt av neolitisk
tid. DessvÍirre är den vanligast förekommande
mejseltypen, den tjocknackiga, räteggade flint-
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mejseln, en redskapstyp vilken uppenbart före-
kommer frân tidigneolitikum in i senneolitikum
(Ibid:ll).

De skånska rituella fynden av flinünejslar om-
fattar huvudsakligen Ebbesens typ 1,5,6 och 7.
Typ 1 och 7 tillhör hela den neolitiska tiden, typ 5
större delen av MNB samt typ 6 SN (Ibid:16).

Ett försök att datera mejselfynden från Skâne
blir dåirför beh?ift¿d med stor osäkerhet. En osä-

kerhet som främst d¡abbar enkelfynden. Såikra

daæringar kan endast erhâllas genom depåfynden
(Kap. 6.8.1). Två skäl att behandla alla fynd av
mejslar tillsammans i detta kapitel är således dels
osäkerheten vad gäller daæringarna för enkelfyn-
den. Dels att depåmejslarna huvudsakligen kan
dateras till perioden MNB. Det finns med andra
ord en viss risk att enkelfynd av flintmejslar från
den tidigneolitiska såvfil som den senneolitiska
periodenmedagits i detta avsnitt av analysen.

Sammmanlagt 103 flintmejslar har registerats
fördelade pâ 53 enkelfynd och 25 depâfynd med
tillsammans 50 flintmej slar.

6.8.1. Enkel- och depåfynd

Av de 53 enkelfynden åir endast ett fasünarks-
fynd. Fyndet avser en räteggad, slipad flinnnejsel
funnen intill en stor sten vid sænsåinkning i Kver-
restad socken (K. 971). Resterande fynd ?ir alla
vâtmarksfynd. Två mejslar åir tillverkade av berg-
ar1, vilket afgör 4Eo av alla enkelfynd. Elva mej-
slar, samtliga slipade, lir försedda med hâlegg.
Tre flintmejslar kan Hassificeras som ftirarbeten.

Vad avser fyndmiljön för depåfynden är för-
delningen 12 våtrnarksfynd (487o), 1 I fastmarks-
fynd, (44Vo) och wå depåer saknar upplysningar
om fyndmiljö (Fig. 35). Fem fynd utgörs av en-

typsdepâer, tre av dessa har framkommit i våt-
mark. Samtliga är osÍikra vad avser dateringen,
troligen tillhör dock wâ depâer MNB. 20 kombi-
nationsdepâer har registrerats, l0 frân fast mark
och nio vâtmarksdepåer. En depâ saknar upplys-
ningar om fyndmiljö (Fig. 36).

Inte mindre än 15 kombinationsdcpåer Q5 7o)

kan datei'as till MNB. Ett depåfynd från Brågarp
har daterats till TNC-MNA II (K. 363). Detta

thbell tX. Flintmejslar i koûrbhation med andra artefakter.

fynd är emellertid ytterst os¿ikert. Depån, vilken
pâtrliffades i en torvmosse under 1800-talets se-

nare hälft, omfattar en slipad, tunnackig flintyxa
hitt¿d tillsammans med en liæn flintnejsel. Flint-
mejseln ha¡ förkommit. Det förtj¿inar att påpekas

att t€ffnen mejsel i åildre litæratur vanligen omfat-
tar vad vi idag skulle klassificera som yxor @b-
besen 1981:10). Tre depâfynd kan dateras till SN
(K. 382, 417 samt 1237). Av de övriga har ett
fynd weksam daæring. Fyndet avser en nu för-
kommen flintnejsel pâtäffad tillsammans medett
17 cm långt flintspån i Anderslöv (K. 561).

AnAlet flintnejslar i depåerna illusüeras i tab.

V Entypsdepåerna innehâller mellan två och fyra
mejslar medan i kombinationsdepåerna varierar
antalet mellan en, två, fyra och sju mejslar. De-
påer med endast en flintmejsel förekommer i 14

fall. Flintrnejslarna awiker således inte i dett¿
hänseende från tidigare behandlat neolitiskt maæ-
rial.
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6.8.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Slipningsgraden åir identisk både för enkelfynd
frân vâtmark och depåfynd frân vårnark samt
okåind fyndmiljö. Cirka 757o av mejslarna i dessa

fyndgrupper åir slipade. För depåmejslar funna på
fast mark åir dominansen för slipade mer marke-
rad,, 887o. Fördelningen är bäst jämförbar med
tjocknackiga A- och B-yxor.

Av 50 depåmejslar är sex försedda med hål-
egg. Fyra av dessa åir slipade. En nâgot större
andel av håleggade mejslar förekommer bland en-
kelfynden QlEo). En jåimförelse av flintmejslar-
nas längd kan peka på intressanta olikheter. För
fullståindiga exemplar bland enkelfynden varierar
låingden mellan 7 och 26,5 cm. Medelvärdet åir

13,6 cm. Depâmejslarna har motsva¡ande låingd-
variation, mellan 6,3 och 24,9 cm. Dessa är dock
generellt sett nâgot längre än de enstaka funna
mejslarna, medelvlirdet är 15,5 cm. Granskas
längden ftir mejslarna i entyps- respÞktive kombi-
nationsdepâerna blir medelvtirdet för entypsdepå-
^*^ 12 ? ^- ^^L 1¿ 

^ ^- c^- l,^-L:-^¿:^--r^-¡grtto rJrt 9r¡r vulr l\rr¿ ulll rul .Á,ulttulll¿tuuflsuçp¿t-

ema" De enstakafunna mejslama och flinrnejslar-
na i entypsdepâerna är således i genomsnitt precis
lika lânga.

Vad avser fúgmenteringen av flintrnejslarna i
offerfynden existerar samma skillnad mellan en-
kelfynd och depåfynd som framhållits för tidigare
behandlat material. Femton exemplar (287o) av
enkelfynden åir fragmentariska. Av dessa är nio
slipade och fyra oslipade (wâ exemplar saknar
upplysningar om slipning). Av elva fragment är
sju nackdelar och fyra eggdelar (fyra mejslar sak-
nar information om detta förhållande). Depåmejs-
larna omfattar endast två fragment (47o). En"fynd,
utgörs av en eggdel till en håleggad lcaftigt bränd
flinûnejsel, pâtr¿iffad i en torvmosse i Onnarp till-
sanìmans med ett förarbete till en håleggad flint-
yxa (K.709).

6.8.3. Geografisk lokalisering

Fig. 42 visar fördelningen av enkelfynd respekti-
ve depåfynd. Depåfynden med flintmejslar finns i

EDepå - TNC-MNAII GDepâ - SN
¡Enkelfvnd våtnæk sEnkelfvnd fast mark
¡Enkelfind - troligt våtmarkífynd
oEnkelfynd av håleggad flintmejsel

Fig. 42. Spri<tningen av flinÍnejslü (Depâfynden efter pe-

riodtilhörigheÐ. Se fig. 41 för vidare kodnyckel.

d^-- l----^--^4:----- ! t--- r-r - , -.rrçr¡r nolruËIrlrauunËr r ranqsKapeL av vuKa lvlal-
mö- och Trelleborg-omrâdet utgör de tätasæ. Nå-
gra depåfynd bildar små grupper i sydösra Skåne

samt de inre delama av landskapet. Enkelfynden
har en delvis helt annorlunda spridningsbild, men
våirdet av denna jåimförelse kan ifrâgasättas dâ en-
dast få flintrnejslar såikert kan dateras. De fö¡e-
kommer huvudsakligen i megalitgravsområdena
men ett stort antal enkelfynd har också framkom-
mit i de mellersta delama av landskapet

Flera regionala skillnader mellan enkelfynden
och depåfynden kan således iakttagas. Tydligast
märks denna geografiska skillnad vid en jämförel-
se med de tätaste koncentationema av depåfynd.
I Trelleborg-omrâdet, med nära h?ilften av alla de-
påer, förekommer endast sporadiska enkelfynd.
Kävlingeåns dalgång och ûakten söder om Hel-
singborg saknar nästan helt depâfynd men har
nära en rjärdedel av alla enkelfynd. Detta är dess-
utom ett område med wå tydliga koncentrationer
av megalitgravar. Två andra omrâden, Malmö-
omrâdet och de sydöstra delarana av Skâne, upp-
visaren mera samstämmig bild.

s

!
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6.9. Stridsyxor tillhörande Stridsyxekul-
tur/Enkeltgravskultur

Det skânska stidsyxematerialet har ingående stu-

derats sedan 1.930-ølet (Forssander 1933, Olde-
berg 1952). De främsø forskningsinsatserna ha¡
emellertid gjorts av Malmer som förutom en an-
vändbar typologi, även klargjort stridsyxekultu-
rens interna kronologi (1957, L962,1975). Det
skånska beståndet av rituella stidsyxefynd omfat-
tar 42 yxor fördelade pâ 40 enkelfynd och två
osåikra depåfynd med tillsammans wâ yxor. Till
dessa enkelfynd kan wå imporûerade stridsyxor
frân jyllåindsk enkeltgravskultur nämnas. Båda är
våtmarksfynd från Burlöv 6.4n samt 423) och
omfattar en stridsyxa av övergravstyp samt en av

undergravstyp.

6.9.1. Enkel- och depåfynd

Av 40 enstaka funna stridsyxor är endast ett ex-
emplar påträffad på fast mark. Detta sistnåimnda
enkelfynd frân Stiby socken är associerat med en

stor sten (K. 1063). Rest€rande enkelfynd tir våt-
marksfynd. Malmer har tidigare påvisat de lös-
funna stridsyxomas nära fyndsamband till vât-
mark. Sju Eo av yxoma skulle enligt honom ha
pânäffats i vâtmark (1957 :I7 l, I 986a: 103). Detta
skulle i Malmers material innebära 31 våtmarks-
funna yxor vilket innebåir ett icke obetydligt nytill-
skott sedan Malmers genomgång. Av dessa nyre-
gistrerade snidsyxor är fem privatägda, en har på-
tr¿iffats vid arkeologiska utg¡ävningil (Stömberg
1982a:49 ff) och tre exemplar tillhör museisam-
lingar.

Två depåfynd har registrerats varav ett ¿ir av
mycket osäker karaktär. Detta avser en stridsyxa
av Oldebergs typ Bf.C:6 vilken skulle ha hittats
"jämte sju andra nuförkomna yxor" i en vånnark
vid Såiritslöv (K. 759. Oldeberg 1952:226). Htir
râder således oslikerhet om de sju andra yxorna
ocksâ var stridsyxor eller tillhörde andra yxtlper.
Det andra depåfyndet (K. 877) omfattar en eggdel

till en snidsyxa typ D:2 vilken pånäffades 30 cm
frân en flintdepâ innehållande 76 kg skivslrapor,
kåirnor, avslag och avfall (Strömberg 1982a:49 ff,

Fig. 9a). Utgrävaren tolkar fyndet av stridsyxan
som att den ursprungligen skulle ha ti[hört de-
pân. Depân var nedlagd intill en âkant och påtråif-

fades delvis i och delvis under ett torvlager (Ibid:
4e).

6.9.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Det bristfåilliga depåfyndsmaterialet möjliggör
knappast en jämförelse annat en på en punkt.
Stridsyxorna itu ttll 957o deponerade som enkelof-
fer. Av samtliga våtmarksfynd åir inte mindre åin

24 yxor (55Vo av samtliga yxor) påtråiffade i vat-
ændrag. Denna bundenhet till stömmande vatten
är ett förhållande som ingen annan neolitisk fynd-
kategori kan uppvisa (Malmer 1986a:103 f¡. Det
skall dock nlimnas att hela 16 yxor har muddrats
upp ur Sege å i Burlöv socken. Tolv av dessa har
framkommit på samma muddringsplats (K. 420,
se Kap. 10.5).

Fragmenteringsgraden hos stridsyxoma har ti-
digare behandlats av Malmer (L962:667,1975:
101). Hans studie pekade på en skevhet i fördel-
ningen av eggdelar respektive nackdelar till suids-
yxor. Av nåira 500 fragmentariska stridsyxor re-
presenterade eggdelar hela 7 OVo. Denna skevhet
förkla¡ade Malmer med att eggdelarna hade ett
fortsatt symbolvärde efter de gått sönder. Dessa

offrades på samma sätt som hela exemplar, me-
dan nackdelarna var våirdelösa och slängdes, före-
tråidesvis på boplatserna (Ibid:101). Malmer näm-
ner emellertid inget om vilken andel de fragmenæ-

rade sûidsyxorna har som tir hittade i våtmark .

I denna studie har förtecknats 11 stridsyxor
(25%o)vilka är fragmentariska. Dessa är fördelade
pâ,807o eggdelar och 20Vo nackdelar (en stridsyxa
saknar uppgift om vilken del av yxan som påträf-
fats). I nâgra fall harett nytt skafthål borrats, men
vanligare ¿ir att ett nytt skafthål endast symboliskr
påbörjats. Fördelningen av fragmentering bland
de rituella fynden motsvarar huvudsakligen Mal-
mers genomgâng. En nackdel är associerad med
en stor sten, den andra tillhör ett vâtmarksfynd.

Av 35 stridsyxor med kåinda måttangivelser är
helal2 exemplar (347o) att klassificera som min-
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Fig. 43. Spridningen av sridsyxor, lårbensformade slipsûe-

nar, mellanneolitiska klubbor, vagnsfynd samt bärnstens-

pårlor.

niatyryxor dvs. de har en låingd mindre lin 15 cm
(Malmer 1975:100). Intressant nog har skånska
miniatyryxor den minsta andelen av det totala an-

talet miniatyryxor i Malmers material. Endast två
70 av samtliga miniatyrer åir funna i Skâne medan

landskapet har I77o av hela det skandinaviska yx-
materialet (Ibid:100, 130, Tab. 12). Miniatyryxor
saknas dessutom i skånskt gravmaterial. Det ver-
kar d?irför noligt att miniatyryxor i Skåne enbart

använts till offer. Typen verkar i andra delar av
landet vara kopplade till barngravar. Detta skulle
ju kunna vara ett argument för att miniatyryxor i
Skåne åir offrade av eller till bam och unga indivi-
der.

6.9.3. Geografisk lokalisering

Fig. 43 visar utbredningen av stridsyxorna bland
skânska offerfynd. Dessa har en tydlig sydlig ut-
bredning vilken i stort motsvarar ftirdelningen av

samtliga stridsyxor ffin Skâne (Malmer 1975:179
Fig.74.). Anmåirkningsvlirt är den totala frånva-

ron av fynd i de mellersta och nordvästra delarna
av Skâne sett i förhållande till Malmers isaritm-
karta.

6.10. Lårbensformade slipstenar

Förbluffande lite lir kåint om denna föremålskate-
goris fyndförhâllanden. Malmer omnämner frân
det skandinaviska omrâdet inte mindre än 887 ex-

emplar men endast 2l Q%o) åir pâttiffade i gravar
(1962:569). Resten skulle således vara lösfunna
exemplar. Vidare är denna slipsænstyp en av de fâ
under neolitikum som åir möjliga att datera.

En genomgâng av det skânska materialet har

endast resulterat i fem enstaka funna exemplar på-
tråiffade i våtmark (Fig. a3). Av dessa kan fyra
typbestämmas. Fördelningen är en av typ A och

tre av typ B. Materialet kan sâledes huvudsakli-
gen föras till snidsyxekulturens senare del (Mal-
mer 1975:89). Den neolitiska periodens övriga
slipstenstyper kommer att behandlas i ett senare

kapitel.
Även om materialet ?ir litet visar utbredningen

^-- l^ f^- ^-t-^t¿--l^- -t ^-.-a--l^ ^t-:ll-^J^-:¿tv uç tçt¡t çlutçttyrruçlr Pa 4vËur¿1uuç usrullauçl I

ftjrhâllande till stridsyxorna. Fyra av slipstenarna
har frarnkommit i de inre delarna av mellersta
Skåne. En disnibution som starkt avviker från
stridsyxornas sydliga fördelning.

6.11. Mellanneolitiska klubbor

Tre klubbhuvuden, samtliga enkelfynd frân vâç
marker, tillhör typer vilka kan daæras till perioden

MNB. Till formen åir de runda med en diameter
mellan 7,5 och 8,7 cm. Tjockleken varierar mel-
lan 5,4 och 5,8 cm och skafthâlets diameter våix-

la¡ mellan 2 och 3,8 cm.

En av klubborna utgörs av en import från en-
keltgravskulturen pâ Jylland. Den ?ir pâtråiffad på

sarnma muddringsplats vid Sege å som ytterligare

två jyllåindska imporföremåI, båda sûidsyxor (K.

41.3, 424 samt 898. Berg & Skaartrp L979:t21,
Fig. 284). Den geografiska spridningen av dessa

klubbor kan trots den sparsamma förekomsten
anses sammanfalla med spridningen av stridsyx-
orna (Fig. 43).

$

s

IStridsyxa - troligt depåfynd våtmarkl Kombination
med andra typer r Stridsyxa - enkelgnd våtmark

s Stridsyxa - enkel$ndfasf mark
r l{¡þsnsfs¡mad slipsten .B¿irnstensp¿irla
ETroligt neolitiskt vagnsffnd o Stenklubba
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6.12. Bärnstenspärlor

Ett depåfynd är reg_istrerat från Södervidinge soc-
ken (K. 171) varav endast I plirla har bevarats
(Fig. 43). Enligt fynduppgifterna avses " en ntnd
bdrnstenspörla, diamcter 1,7 x 0,8. Funnenvid
töckdikning, ca I m djupt jömte 10 andra d¿lvis
ardrönto dyl¡lø". Här avses troligen en diskusfor-
mad b?irnsænspärla vilken kan dateras till strids-
yxekulturens period 3 (Malmer 1975:57 Ð.

6.13. Fynd av tråvagnsdetatjer

Från Börringe socken vid Sltittaröd (K. 482) har
förtecknats ett fynd, vilket enligt beskrivningen
bör avse tvâ troliga sidostycken till en fyrhjulig
vagrr tillverkade av ek respektive bok ( ?). Fyndet

giordes i samband med torvupptagning âr 1905
pâ ett djup av mellan 0,5 till 1,5 merer. Under
dessa träföremål påträtrades en slipad, tjocknack-
ig, håleggad flintyxa. Enligt en pollenanalys skul-
le trästyckena kunna dateras till övergângen mel-
lan mellanneolitisk och senneolitisk tid. Fyndet åir

för svenska förhållanden unikt. DEt danska fynd-
materialet däremot är relativt välförsett med neoli-
tiska vagnsfynd. Vanligen består dessa av natur-
ligt uw¿ixta gaffelformiga trästärar vilka utgjorde
underreden till vagnarna. Fynd av hjul åir inæ hel-
ler ovanliga. Dateringama av nordvåisteuropeiska
neolitiska vagnsfynd från mossar uppvisar en
tämligen enhetlþ bild. Huvuddelen grupperar sig
frân slutet av det tredje årtusendet, kring 2100
BC, och in i senneolitisk $d @g. 43, Rech 1979:

56 ff, Schovsbo 1983:60 ff¡.
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7. SENNEOLITIKUM

7.1. Senneolitiska skafthålsyxor

Østmo har i ett arbete typologiserat den enkla
skafthâlsyxan, baserat i huvudsak pâ sydnorskt
fyndmaterial (Østmo 1977:t55 fÐ. Østmo ur-
skiljde 3 olika typer av skafthålsyxor och dessa
kunde huvudsakligen daæras utifrân gravfynd till
senneolitikum. I några ensøka fall srtickæ sig da-

teringen in i tildre bronsålder (Ibid:185). En om-
fatt¿nde redogörelse för fynden av de enkla skaft-
hålsyxorna i Norden har författats av Segerberg
(Segerberg 1978145 ff). Förutom en kritisk vär-
dering av typologiska karaktärsdrag hos yxorna
gör Segerberg även en omfattande genomgång av

fynd från gravar, boplatser och depåer och försö-
ker datera yxorna. Det viktigaste resultatet torde
vara redogörelsen för gravfunna yxor vilka enty-
digt kan dareras till senneolitisk tid (Ibid:175).
Mer svävande dateringar får Segerberg nlir hon

analyserar boplats- och depåfyndsmaterialet. Bo-
platsfynden av skafthålsyxor, baserade på 39 bo-
piatser varav 36 från Sverige, kan huvucisakiigen

dateras till senneolitisk tid. Boplatsfynden antyder
också en daæring till mellanneolitisk tid och möj-
ligen äldre bronsålder. Det åir dock tydligt att bo-
platserna omfáttar ett ur källkritisk synvinkel
svârhanterligt material. Av boplatsmaterialen ut-
gör endast 17 arkeologiskt undersökta boplatser.

Resterande boplatsmaterial åir ytinsamlade.

Vad avser depåfynden har Segerberg enbart
förtecknat fem depåfynd frân hela det svenska

området, varav bara wå från Skâne (bid:176 ff).
I själva verket finns inte mindre åin 20 skånska
depåfynd i Skåne (se nedan). Av dessa har endast

fyra registerats i privatägda samlingar, resten till-
hör museisarnlingar.

I Segerbergs material över enkla skafthålsyxor
ingår även yxor av Hagebyhöga-typ. Dessa utgör
en speciell kategori skafthålsyxor. Vanligen går de

under beteckningen stridsyxor, med en otydlig
gränsdragning till den enkla skafthålsyxan. Ut-
präglade Hagebyhögayxor kännetecknas framför
allt av utsvängd egg och åir vanligen svagt böjda i
längdriktningen (Cederlund I 96 I :65 ff). Hageby-

50 1007o

W Depåfynd - våtmark

Depåfynd - fast ma¡k

Depatyncl - okänd mil1ö

Fig. 44. Depâfyndsmilj&r för senneolitiska föremâlstyper.

högayxan som typ benaktad, går säkerligen tillba-
ka på mellaneuropeiska metallförebilder Qbid:76).

Sammanlagt 104 enkla skafthålsyxor är regi-
strerade i det skånska offerfyndsmaterialet varav

69 åir enkelfynd och 20 åir depåfynd med tillsam-
mans 35 yxor.

7.1.1. Enkel- och depåfynd

Samtliga enkelfynd åir pånåiffade i våtmark. Fjor-
ûon exemplar Q07o) ar pânätrade i vattendrag. Av
dessa kommer inte mind¡e åin 12 skafthâlsyxor
från Sege å i Burlövs socken (K. 420-425). Sju
exemplar kan typbestämmas till Hagebyhögayxor
(107o). Tio stycken åir att beteckna som förarbe-

ten.

Två tredjedelar av depåfynden har påntiffats i
vâtmark (657o), en fjärdedel är knutna till fast
mark och resterande depåfynd har okåind fyndmil-

Spjutspets

Stenklubbor

Skafthålsyxor

Kantyxor

Skedskrapor

Bredeggade
yxor

Flintdolkar

Flintskäror
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50 lÙOVo
I

s

ffioepetynd - våtmark

lDepåfynd våtmark trDepåfynd fast ma¡k
ZDepåfynd osäker miljö I Osäker depå

ttr Kombination med andra typer
rEnkelfynd våtmark zEnkelfynd osliker miljö

Fig.46. Spridningen av enkla skafthåIsyxor samt llageby-
högayxor.

7.1.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Antalet fragmenterade skafthålsyxor uppvisar ett
likart¿t förhâllande hos de enstaka funna yxorna
respektive bland depåyxorna. Procentsatserna ¿ir

l37o för fragmentariska enkelfynd och l47o för
fragmentariska depåyxor. Eggdelar dominerar
bland enkelfynden med 717o respektive 67Vo för
depåyxorna.

Låingdangivelser föreligger för 92 yxor vilket
\tgör 89Eo av det totala antalet yxor. Generellt sett

?ir enkelfynden något kortare än yxorna i depå-
erna. För hela exemplar bland enkelfynden är
längdvariationen mellan 9 och 28,2 cm. Medel-
våirdet åir 15,9 cm. För depâyxorna är längdvaria-
tionen motsvarande enkelfyndens, - 9,7 till 30
cm. Medelvärdet är dock något högre, 17,5 cm.

7.1.3. Geografisk lokalisering

Fig. 46 visar utbredningen av de skânska enkel-
och depåfynden med skafthålsyxor. Depâfynden

Depafynd - fast mark

Depåfynd - okänd miljö

Fig. 45. Depåfyndsmiljöer för senneolitisþ föremålstyper.

Entypsdepå (ED) reqpektive kombinationsdepå (KD).

jö. (Fig. 44). En indelning av depåerna i entyps-
depåer och kombinationsdepåer visar pâ betydan-
de likheter mellan dessa fyndkategorier (Fig. a5).
Den procentuella fördelningen av olika fyndmiljö-
er är likartad. I bâda fall dominera¡ vâtmarksfyn-
den starkt och fördelningen av fasnnarksdepåer är
likartad. Antalet skafthålsyxor i depåerna översti-
gerdessutom aldrig ne (Iab. V).

I kombinationsdepâerna åir bredeggade yxor
den vanligaste kombinationstypen (fyra fall [i yt-
terligare ett fall finns uppgifær om en'fintyxa"l).
I två fall förekommer stenklubbor (se Tab. X). I
enstaka depåer kombineras skafthålsyxor även
med flintskåiror, flintdolkar och flintnejslar.

Endast en skafthålsyxa av typ Hagebyhöga har
påträffats i ett möjligt depâfynd från Kävlinge
socken i vãstra Skåne (K. 1a1). Sju depåyxor
kan klassificeras som förarbeæn.
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Tabell X. Kombinationsdepåer med olika senneolitiska redskapstyper.

förekommer spridda i hela landskapet utån att bil-
da tydligakoncenmdoner. Enkelfynden har mot-
svarande distribution. Småire koncentationer i
landskapet är dock tydliga. De flesta enkelfyn-
dens disribution sammanfaller med kända mega-
litgravsomrâden, främst i Kävlingeåns dalgâng
men även den sydostligaste delen av landskapet.
Läggs båda fyndkaægorier samman ffu vi en bild

av spridningen vilken helt sammanfaller rrred Mal-
mers isaritmkarf¿ över känd förekomst av enkla
skafthålsyxor (Malmer 1975:180, Fig. 76).

7.2. Flintskäror

De sydskandinaviska flintskärorna förekommer
liksom flintdolkarna inte endast under senneoliti-
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kum utan även under den äldre bronsåldern, ât-
minstone fram i period tI (Lindquist 1927:96 tr,
Oldeberg 1932:209 ff, Lomborg 1960:150 ff).
Nâgot sammanfattande försök till en lronologisk
t)?ologi av flintskåirorna har mig veterligen ?innu

inte giorts, men flera forskare har betonat skåireg:
gens skiftande uúormning som en utgångspunkt
för en grov typologi. Det är dock troligt att skä-
romas olika formerknappast kan utgöra grundlag
för en kronologisk uppdelning av materialet, då
samma former ftirekommer under både senneoliti-
kum och ?ildre bronsålder @erg & Skaarup 1979:
134, Fig. 317 ff, Fig. 455 b).

Flintskåiroma ffin Skåne har tidigare aldrig va-
rit föremål för en samlad analys. En genomgång
av lösfunna skåiror har publicerats i form av en
isariünkarta av Malmer (1975:180, Fig.77).

Sammanlagt har 178 flintskäror registrerats
fördelade pâ 58 enkelfynd samt 40 depâfynd med

tillsammans 120 skåiror. Flintskåirorna tillhör dåir.

med tillsammans med bredeggade yxor och sked-

formiga slrapor den enda neolitiska redskapska-
tegorin dåir anølet föremâl i depâerna överstiger
antalet enstaka funna föremål.

7.2.1. Enkel- och depåfynd

Av samtliga enkelfynd åir tvâ exemplar (37o) fun-
na pâ fast mark. Det ena fyndet utgörs av en

bränd, men i övrigt hel, flintskåira funnen troligen
inom samma område som flera andra brända neo-

litiska redskap i Bunkeflo socken (K. 434). Det
andra fyndet avser en flintsk¿ira med svagt kon-
kav egg, pånäffad i ett stolphål till ett senneoli-

tiskt hus från Fosie (K. 443) @jörhem & Säfve-
stad 1989:45 plansch XVII:g). Resterande enkel-
fynd är vâtnarksfynd. Sju enst¿ka funna flintskä-
ror kan betecknas som förarbeten. Nio flintskäror
utgörs av fragmenl

Bland depåfynden utgör hela 19 depåer (48 7o)

fynd från okåind miljö. Tio depåer Q6Vo ) är fun-
na i vâtmark och lika mânga har frarnkommit på
fast mark (Fig. aa). Den procentuella fördelning-
en av entyps- respektive kombinationsdepåer på

olika fynðmiljöer uppvisar även ett likartat f?irhål-
lande (Fig. 45). Den höga andelen depâer med

okåind fyndmiljö gör emellertid statistiken os?iker

att utv?irdera.
I kombinationsdepâerna ingår antalet sk?iror

med mellù ett och te exemplar och merparten av
entypsdepâerna innehåller mellan tvâ och fyra ex-
emplar. I några enstaka fall förekommer depåer
med mer än fyra föremål CIab. V och X). Sju de-
påskåiror (sex Vo) är klassificerade som förarbe-
æn. Endast en depåskära åir fragmentarisk.

7.2.2. Jâmförelser enkelfynd - depå-
fynd

En studie av låingdvariationen bland flintskärorna
visar flera intressanta likheter och skillnader. I ge-

nomsnitt ?ir de enstaka funna skäroma något kor-
tare ¿in depâskärorna; 11,9 cm mot depåskärornas
'14,7 cm. Flintskärorna i kombinationsdepåerna är
däremot lika långa som enkelfynden, medellling-
den u l2,l cm. Medelvåirdet för skärornas låingd

i entypsdepåerna är dåiremot hela 15,3 cm. En av
de mer markanta skillnaderna mellan depåfynd
och enkelfynd ligger således i att man eftersträvat
lÍingre exemplar i entypsdepâerna åin bland enkel-
fynd och kombinationsdepâer.

En utgângspunkt för en typindelning av flint-
skåÍror kan bestå i att försöka bestÌimma eggarnas
utseende. Om man förbinder en flintskåiras bägge
ändpunkter med en rak linje åir det möjligt att in-
dela flintskärorna i tre typer; flintskåiror med kon-
kava, konvexa eller raka eggar (se Fig.47).

Fig. 48 visar till formen bestämbara skåiror
fördelat på olika fyndkategorier och fyndmiljöer.
Nâgra stora awikelser mellan enkel- och depâ-
fynd finns inte. I samtliga fyndkategorier är kon-
vexa eggarvanligast, följt av konkava och sedan
raka. Den intressanta jåimförelsen åir utan tvivel
den mellan enkelfynd i vâtmark och depåfynd
från vâtmark. Enkelfynden omfatt¿r dubbelt så

mânga rakeggade skäror som depâfynden, men
har en lägre andel konvexa skäror. Båda fyndka-
tegorier har dock liknande andelar konkava skä-
ror.

Fördelningen av de olika typerna bland skåiror-

na visar emellertid pâ likheter mellan enkelfynd
och kombinationsdepåer. I bâda fall har konkava
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Rakeggad

Konvex egg

Konkav egg

Fig.47. Flintkä¡ornas olika typer av egguformning.

och kcnvexa eggar ungefdr lika s'æra andelar @n-
kelfynden bâda kategorier 397o, för depåfynden
447o rcspektle 387o). Rakeggade skåiror ingfu
slutligen i23Vo av enkelfynden och I9Vo av kom-
binationsdepâerna. Skillnaden i flintskärornas ut-
seende mellan enkelfynd, kombinations- och en-
typsdepâer är liten men den kan likvåil visa på en

tendens (Fig. a9). Enkelfynd och skåiror i kombi-
nationsdepåfynd uppvisar en likartad procentuell
fördelning, medan våirdena för skärorna i entyps-
depåerna awiker något (upp till I27o). Dett¿ kan
eventuellt betyda att en gråinsdragning mellan en-
t5psdepåer och kombinationsdepâer eústerat Mda
vad gåiller flintskåirornas utseende och föremålens
längd. De skäror som deponeras i kombinations-
depåerna har utvalts enligt samma principer som
gäller för enkelfynden. En analys av ant¿let skåi-

ror i entyps- respektive kombinationsdepåema vi-
sar dessutom att i mer Íin hälften av depåerna fö-
rekommer endast en flintsk?ira. FlintskÍirorna fö-
rekommer således som enkelfynd âven i kombi-
nationsdepåerna Cfab. V)

Fragmenærade flintskåiror är betydligt vanliga-

Konkav egg Konvex egg Rakegg

ffinnuettvnd [ElDepåfyndvåtmark

ffi Depåfyndfastmuk n SamUieaoepåfynd

Fig.48. Fördelning av flintskårornas eggutformning bland

olika fyndkaægorier.

4o

4o

N=104

N=104

Konvex egg Rakegg

Kombinationsdepå

100

50

Konkav egg

[îï unuoryno

ffi"o,*.u"na

Fig. 49. Flintskäromas eggutforming. Jämförelse mellan

enkelfynd och entyps- och kombinationsdepâer.

re bland de enstaka funna skärorna. Nio exemplar
(157o) har rcgrstrerats mot ett exemplar bland de-
påfynden.
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lDepåfynd våtma¡k trDePåfYnd
ZDeþåfynd os¿iker miljö E Os¿iker

lZKombination med andra tyPer
rEnkelfynd våtmark sEnkelfynd
E Enkelfynd osãker miljö

Fig. 50. Spridningen för flintskåror.

Det finns emellertid ett flertal undertyper till den

bredeggade yxan. Ebbesen skiuer mellan fyra va-

rianteq tjocknackiga eller tunnbladiga yxor vilka
kan vara räteggade eller tvåireggade (Ebbesen

1986:14). Till dessa varianter förekommer även 4
yxvarianter vilka inæ är bnedeggade. Den bredeg-

gade yxan är inte känd frân gravsammanhang.

Någon tronologisk uppdelning av de senneoliti-
ska yxtyperna har inte kunnat göras, dock finns
enligt Ebbesen en tendens till att flintyxorna under

loppet av senneolitikum och fram i äldre bronsâl-

der ininskar i storlek [bid:11).
I det skånska fyndmaterialet förekommer för-

utom den bredeggade, tjock- och tunnbladiga yx-

an, även ett mycket litet antal tjocknackiga, wlir-
och räteggade fl intyxor.

Sammanlagt 162 yxor fördelade pâ 74 enkel-

fynd och 38 depåfynd med tillsammans 88 yxor
har registrerats i Skåne. Av dessa yxor är sju

tjocknackiga håleggade yxor och ett exemplar kan

närmast klassificeras som en tunnackig bergarts-

yxa. Inte mindre än 154 yxor (95Vo) utgörs av

bredeggade, tjocknackiga flintyxor med utsv¿ingd

egg. Enkelfynden dominerar över depåfynden nåir

det gäller antalet deponeringstillfällen men likt
förhållandet bland flintskåirorna är de depâfunna

yxoma fler åin de enstaka funna yxorna.

7.3.1. Enkel- och depåfynd

Inga enkelfynd pâ fast mark har dokumenterats

utan samtliga enkelfynd är påtråiffade i våtmark.
Åtta.yxor åir fragmentariska (1 17o). Fördelningen

?ir fie nackdelar, en mittdel samt tre eggdelar. Sju

enkelfynd utgörs av förarbeten till bredeggade

yxor.

Nåira håilften av alla depåfynd har gjorts i våt-

mark(457o),11 depåer (29Vo) ar registrerade från
fast mark och slutligen saknar 10 depåfynd (26

7o) upplysningar om fyndmiljö (Fig. 44). Bland

entypsdepåerna finns lika mânga depåer från våt-

mark som fast mark medan fördelningen av kom-

binationsdepâerna är annorlunda. Mer än hälften

av alla kombinationsdepâer har pâträffats i våt-

mark och endast en femtedel på fast mark (Fig.

45). Antalet yxor i depåerna visar en likartad bild

$

!

fast ma.rk
depå

fast mark

7.2.3. Geografisk lokalisering

Enkelfynd och depåfynd med flintskäror har en

närmast identisk distribution i landskapet, bâde

vad gåiller det totala omrâde skåiroma förekommer

och tendenser till koncenrationer (Fig. 50). De ri-
tuella fynden med flintskåiror är starkt koncentre-

rade till omrâdena vid Skânes västkust och syd-

kust och spridningen sammanfaller till stora delar

med megalitgravsom¡ådena, med undanøg för de

nordöstra delarna av landskapet. Den till ant¿let

mest omfattånde koncentrationen av flintskäror
har registrerats vid Kävlingeåns dalgâng. Fynd-

bilden ansluter sig helt till Malmers isaritmkarta

över denna föremåtstyp, men det ¿ir v¿irt att notera

den nästan absoluta frânvaron av kända offerfynd
frân Kristianstad l¿in (Matmer 197 5:l8Û:Fig. 77).

7.3. Senneolitiska flint- och bergarts'
yxor

Den vanligaste yxtypen under senneolitikum åir

den bredeggade, tjocknackiga flintyxan vars

främst¿ karaktärsdrag åû den utsvåingda eggdelen.
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för båda depåkategorier Cfab. V). En yxa åir ftag-
menta¡isk och 14 yxor utgörs av förarbeten (16
7o).

De vanligasæ redskapstyperna som de bredeg-
gade yxorna kombineras med i depåfynden, är
flintdolkar och skafthålsyxor. Denna kombination
förekommer i fem respektive fyra depâer (Iab.
X). I ett fall ingår bâde en flintdolk och en skaft-
hålsyxa som kombinationsföremål tillsammans
med en bredeggad yxa. Bredeggade yxor i kom-
bination med flintrnejslar förekommer i te fall,
det samma gËiller flintskäror och slutligen omfattar
tvâ depåer kombinationen bredeggade yxor och
spjutspetsaf.

Av fastmarksdepåerna har fyra påråiffats i bo-
platsmiljö (Se Kap. 11.2). Tvâ depåfynd har hit-
tats i stolphålen till senneolitiska hus, etr depâ-
fynd har troligen ingått i en huskonstruktion och
det fjåirde fyndet påtråiffades på en trattbägarbo-
plats vid Hindby mosse. Det sistnÍimnda fyndet
hittades i en kvadratmeter stor grop intill en större
sprtingd sten och har tolþn inte med bosåiuning-
en att göra (K. 440, Salomonsson 1970a:56 ff,
1lJ'l 1.'76, S.,--..^- 10QÁ.1 I o\tt t L.rv, urv¡tùúv[ Ltgw.Ll2).

Depåfynden från de senneolitiska långhusen
har båda framkommit vid arkeologisþ undersök-
ningar i Fosie socken. Båda pântiffades i husens
sydvästligaste stoþhål och består av wâ respekri-
ve fem oslipade förarbeten till bredeggade flint-
yxor. I den sistnämnda depân framkom även ett
yxliknande flintstycke av morlinflinta vilket upp-
visar knackspâr i egg- och nackdelen (K. 441 och
443, Björhem & Säfvestad 1989:38 f, Thörn
1990:9). Det tredje depåfyndet består av fyra för-
arbeten till bredeggade flintyxor och pånåiffades i
en liten grop om 50 cm:s diameter och med ett
djup av 40 cm, vid arkeologiska undersökningar i
Västra Skrävlinge socken (K. 475). Yxorna bil-
dade en liten dösliknande konstruktion genom att
tre yxor var placerade vertikalt med nackama ned-
åt med en yxa liggande med bredsidan ovanpâ
dessa med eggen åt norr. Fyndet gjordes i ett
grav- och boplatsområde från jåirnålder och möjli-
gen tillhör fyndet en stolphålskonstukrion till ett i
senare tid helt förstört långhus (Lindqvist 1974:
25 f, Karsten 1989:80). Det förefaller sannolikt

att flera av de övriga depâfynden frân fastmark
ursprungligen kan ha ingått i huskonstruktioner.
Ett argument för detta kan, som vi sena¡e skall se,
vara fördelningen av shpade respektive oslipade
depåyxor ffin fastnark och boplatser.

7.3.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

Den tidigare sâ pâtagliga dominansen för slipade
yxor bland enkelfynden är forffarande märkbar
ftir de senneolitiska yxorna. Andelen slipade yx-
or åir 69 7o.I järnÍörelse med depåyxorna inträder
emellertid flera förtindringar.

Bland depâyxoma frân vâunark är slipade yx-
or i svag majoritet medan yxorna från fastmarks-
depâerna tllS2Vo åir oslipade. Motsvarande ande-
lar_t(h oslipade yxor från boplatsdepâerna ar 92
7o. i\ven bland depffiiffiñ otan¿ miljö do-
minerar oslipade yxor (627o). De enstaka funna
våtmarksyxorna har således likartåd fördelning
som depâyxorna från våtmark vad avser slip-
ningsgraden. Faktum ¿¡r att yxorna i kombina-
iionsdepåema har samma an<iei siipa<ie yxor som
enkelfynden (69Vo).

De senneolitiska yxornas längd har registre-
rats. Resultatet visar en liten skillnad i längd mel-
lan enkelfynd och depâfynd. Der finns ej heller
någon skillnad i längd mellan yxorna i entyps-
och kombinationsdepåer. Den genomsnittliga
låingden lir för enkelfynd 12,8 och för depâyxor
13,4 cm. Det finns emellertid en l?ingdskillnad
som kan vara intessant att konstatera. Depâyx-
orna frân våtmark ansluter sig i låingdhåinseende
helt till enkelfynden. Medellängden är 12,5 cm
medan yxorna i fastmarksdepåerna har medel-
längden 13,8 cm. I likhet med slipningen pâ yx-
orna finns det såIedes parallella förhållanden fiven
i yxornas längd mellan enkelfynd frân våtmark
och yxor från vâtmarksdepâer, främst bland kom-
binationsdepâerna. Detta pâminner i hög grad om
förhâllandet för flintskärorna (se Kap. 7.2.2).
Samma urvalsprinciper som kan ha verkat bakom
nedlåiggelser av enkeloffer med bredeggade yxor
kan också ha omfatt¿t sarnlingsoffer i vâtmarks-
miljö.
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lDeoåfvnd våtmæk tr Depåfvnd fast mark
Zoebårind os?iker miljö ÑDtipå boplats

trlEKombination med andra typer
¡Brkelfynd våtma¡k nHåleggad

Fig. 51. Spridningen för senneolitiska bredeggade sÛen-

och flintyxor.

7.3.3. Geograf¡sk lokalisering

De senneolitiska yxfynden har en distribution
som bâde vad gäller enkelfynd och depåfynd är

identisk med utbredningen av flintsk?irorna @g.
51). Kävlingeâns dalgâng visar på nytt en stor

koncentration av både enkel- och depåfynd. Den

storakoncenmdonen 8v depâfynd i Malmö-orrå-

det ?ir emellertid till stora dela¡ result¿tet av omfat-

tande arkeologiska undersökningar. Frânvaron av

bredeggade yxor (och flintsk?iror) i de norra och

nordöstra delarna av Kristianstad låin åir påfallan-

de.

7.4. Flintdolkar

De forskningsinsatser som lagts ned på de syd-

skandinaviska flintdolkamas kronologi och typo-

logi åir betydande. Det viktigaste bidraget åir utan

tvekan Lomborgs insatser (Inmborg 1973) vilket
bygger på studier $orda av Müller (1902) och

Forssander (1936a).

För Skânes vidkommande är fynden sparsamt

ftirekommande i litæraturen. En del studier har ut-

fürts rörande flintdolkarnas rumsliga utbredning i
Skåne samt en typologisk studie över de skånska

flintdolkarna baserat pâ material från LUHM
(Malmer 1975:180 Fig. 75, Bondesson 1980).

Någon publicerad genomgâng av de rituella dolk-

funden ha¡ emellertid inte presenterats. Samman-

lagt232 flintdolka¡ har registrerats fördelade på

163 enkelfynd och 30 depâfynd med tillsammans
69 dolkar. Fördelningen är i stort densamma som

för enHa skafthålsyxor och spjutspetsar.

7.4.1. Enkel- och depåfynd

,4,tta enkelfyn d (4Vo) har påträffats på fast mark.

Av dessa har sex enkelfynd påträffats vid stora

stenar (K. 340, 1008, 1074, 1132, 1213 samt

1238), en bråind krackelerad flintdolk har troligen

påtr?iffats tillsammans med andra br?inda neoliti-
ska artefakter (K. 434). En flintdolk av typ III ¡ir

påtr:iffad i ett stolphål tillhörande ett senneolitiskt

lânghus 6.443). Stolphålet var beläget i den sö-

dra våiggradens mittdel (Björhem & Sätuesød

1989:60 f. plansch XIX:Ð. Resterande enkelfynd

har påräffas i våtmark (96Vo).

Inte mindre än 64 enstaka funna dolkar åir

fragmentariska vilket utgör 39Vo av det totala an-

talet fynd. Av fragmenten utgör 741o skafldelat

æh267o bladddlar. Huvuddelen av de fragmenta-

riska dolkskaften uppvisar karakteristiska slag-

märken efter sekundåir användning, de har an-

våints som eldslagningsflintot. t27o av de enstaka

funna flintdolkama utgörs av förarbeten. .

En analys av längdförhållandet bland dolkama

i enkelfynden ger genomsnittsv¿irdet 17 cm base-

rat på mått agna pâ 83 fullständiga exemplar.

De skånska depåfynden med flintdolkar har

inte tidigare varit föremål för någon specialinrik-

tad analys. Ett arbete anger analet depâfynd till-
hörande LUHM:s samlingar till 10 (Bondesson

1980:26 f). Av dessa är emellertid endast sju att

tolka som depåfynd (en förnyad genomgång av

LUHM:s samlingar ger antalet 14). Av de 30 de-

pâer som håir tas upp till granskning utgörs n¿ira

hälfæn av depåfynd vilka salnar upplysningar om

fyndmiljö (437o). Av resterande fynd har 11 på-

näffats i våtmark och sex på fast mark (Fig. 44).

$

a
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Tabell XL Anøl typologiskt bestämbara flintdolkar frân olika fyndkaægorier

Tabell XII. Flintdolkarnas laonologiska tillhörighet inom olika fyrdmiljtÞr

I
tr
III
IV
v
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Fördelningen mellan en typs- och kombinations-
depåer visas i fig. 45. Det râder en m¿irklig skev-
het mellan dessa depåfyndskategorier vilket yttrar
sig att två tredjedelar av entypsdepâerna har känd
fyndmiljö medan wâ tredjedelar av kombinations-
depåerna saknar uppgifrer om fyndmiljö.

Vad avser antalet flintdolkar i depåerna är ge-
nomsnittsv¿irdet ftir entypsdepåerna 3 dolkar/depå
och för kombinationsdepåerna är genomsnitts-
v¿irdet 1,25 dolkar/depå. Två entypsdepåer inne-
håller fler ¿in fyra dolkar (depâerna innehåller sju
respektive nio dolkar. K. 33 och 411), inga kom-
binationsdepåer har fler ?in tre dolkar (se Tab. V
och X).

ïhbell XIU. Jämförelserav flintdolkamas generella typför-
delning i 7o. (Ystadpojektetsandelar eft€r lársson 1993a).

Typ Enkelfynd+ Bondesson ystadpro-
Depåfynd 19t0 jekrer Bl

18,3
17,5
26J
8,3

lt,7
t7,5

Bland depâdolkarna âterfinns betydligt f?irre
fragmenærade exemplar åin bland enkelfynden. 10
dolka¡ eller L5Vo är fragmenterade. Av fragmenten

25
t7
26
4

l4
l8

I
II
u
N
v
VI

30,5
19,8
22,1
6,3

14,9

6,3
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vtgör 14Eo bladdelar ochS6Vo skaftdelar (se Kap.

9.4).Pâ, flera dolkar ser man, med ledning av pa-

tineringen, att ytterst¿ spetsen på bladet är avsla-

get eller avbrutet.innan depositionen (K. 810).

67o av depådolkarna utgörs av föra¡beten.
Låingden hos fullständiga depâfunna exemplar

iÍr i genomsnitt 19,6 cm, baserat pâ mått frân 37

flintdolkar.

7.4.2. Jämförelser enkelfynd - depå'
fynd

Andelen typbestämda dolkar i enkelfynden åir 77

(47Vo). Ytterligare 20 exemplar kan bestämmas

till wå efær varand¡a följande typer. Av dessa sist-

nåimnda ¡llhör 40Vo typ I-II, 57o typ fI-lII, 507o

typ IV-V och SVo typ V-VI. Andelen typbestämda

depådolkar ar 44 (647o). De låga procentandelar-

na typbestämda dolkar beror fråimst på att jag inte

kunnat lokalisera dem i samlingarna. En stor an-

del är också försvunna. Det lilla antalet typbe-

st¿imda dolkar försvârar en analys, dock finns i
materialet hållpunkter för en diskussion av likhe-

ter och skillnader mellan enkel- och depåfynd. En

lconologisk indelning av flintdolkarna visar sam-

ma fördelning totalt sett mellan enkel- och depå-

fynd. Flest fynd förekommer i SNB och minst

antal fynd i period I-tr bronsålder (Tab. XII).
Ser vi på fördelningen av de olika typerna

finns det tydliga skillnader mellan enkel- och de-

påfynden. Den mest markanta skillnaden är den

sparsamma förekomsten av typ II och IV-dolkar
bland enkelfynden i jåimförelse med samtliga de-

påfynd. På motsvarande såitt ses bland enkelfyn-
den en högre andel av typ I, trI och Vl-flintdolkar
j¿imfört med depâfynden. Den interna fördelning-

en av dolkar i depåerna lir svfu att dra slutsatser

från beroende på det begränsade antalet dolkar
med klind fyndmiljö (Iab. XÐ.

En typjämftirelse kan även göras mellan rituellt

deponerade flintdolkar och den generella typsam-

mansättningen för alla fyndtyper där dolkar ingår

CIab. XIII). Bondesson har typbestämt 570 dol-

kar ur samlingarna på LUHM, ett antal som torde

ha utgjort ett representativt utsnitt av den samlade

förekomsten av dolkar både som enkel- och clepâ-

rEnkelfynd våtma¡k .Enkelfynd fast mark

Fig. 52. Spridningen fü enkelfynd av flintdolkar.

lDepåfynd våtmark trDepåfynd fast ma¡k
Z Depåfynd osäker miljö EOsliker depå

tEKombination med andra typer

Fig. 53. Spridningen ftin depåfynd med flintdolkar.

fynd, gravfynd och lösfynd i Skåne (Bondesson

1980:5 ff). Fördelningen är likartad för typ II
t.o.m. V. Stora awikelser finns emellertid för typ
I som i förhållande till totala antalet dolka¡ har en

lâg andel i offerfynden. En motsatt situation kan
ses för typ VI vilken har en hög representation i

I

a

$

a
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offerfynden i jämförelse med samtliga dolkar. En
nyligen genomförd genomgâng av lösfunna flint-
dolkar från Ystad-området har emellertid en sam-
mansÍittning som till stora dela¡ motsv¿ìrar typför-
delningen i enkel- och depåfynden (L. Larsson
1993a:140, Tab. 1). Det kan dfirför inte uteslutas
att dessa dislrepanser beror på rena felbestäm-
ningar i Bondessons material.

Stora skillnader finns emellertid mellan enkel-
och depâfynd vad avser fragmenteringsgraden.
Nfta4OVo av enkelfynden utgörs av fragmentaris-
ka flintdolka¡, vanligen skaftdelar. Andelen frag-
mentariska depådolkar åir betydligt mindre, nämli-
gen 157o. De fragmentariska depåfunna dolkarna
uppvisar dock en liknande dominans för skaftde-
lar, hela 86 Vo. Generellt sett ¿ir hela flintdolkar i
enkelfynden kortare åin i depåerna. Den genom-
snittliga längden för enstaka funna flintdolkar åir

17,0 cm respektive 19,6 cm ftir depâdolkarna.
Skillnaden i längd beror på förekomsten av en
högre andel kraftigt omhuggna, men i övrigt in-
takta, exemplar i enkelfynden. Flera av dessa om-
huggna exemplar har även haft en dubbel funk-
tion. Både som kniv och eldslagningsflinta, varav
den sistnämnda funktionen vanligtvis låimnat ka-
rakteristiska slagmärken på flintdolksskafæn:

7.4.3. Geografisk lokalisering

Den geografiska distributionen av flintdolkama i
offerfynden överensstämmer väl med koncenEati-
onema i Malmers isaritnkarta (Malmer 1975:18:
Fig. 75). I stort täcker enkel- och depåfynden lik-
nande omrâden men awikelser förekommer. Det-
ta kan tydligast observeras i sydöstra delen av
Skåne där ett stort antal enkelfynd har registrerats
i jämförelse med ett sparsamt depâfyndsmaterial
(Fig. 52-53). En liknande fijrhållande kan obser-
veras i ett område motsvarande Skurups kommun
i den mellersta delen av sydkusten.

7.5. Spjutspetsar

Denna föremâlsform är en typisk sydskandina-
visk artefakt med den huvudsakliga svenska före-
komsten i Skåne och Halland. Utseendemässigt

förekommer den som govtandad och fintandad,
den ha¡ antingen rak eller urnupen bas. Någon
entydig klar gråinsdragning till pilspetsar, exem-
pelvis nåir det gliller låingd och breddmått förelig-
ger inte, varför typbestämningen kan va¡a besvär-
lig.

Spjutspetsar har inte tidigare varit föremål fiir
enskild behandling i den svenska forskningslitte-
ratuen. En studie från 1950-tålet över det danska
materialet visar dock på nâgra särdrag i spetsarnas
fyndmiljö och geografiska distribution (Becker
1957:205 ff). I jämförelse med andra senneoliti-
ska flintartefakter som flintdolkar, -sk?iror och
bredeggade yxor, upptråider spjutspetsü sällsynt
och redskapet ¿ir mycket ovanligt i gravsamman-
hang (Ibid:212). Becker omnä¡nne¡ endast sju
danska depåfynd med spjutspetsar (bid:213 f).

Jag har i det skânska materialet förtecknat 55
spjutspetsar fördelade pâ,42 erkelfynd och 9 de-
pâer med tillsammans 13 spjutspetsar.

7.5.1. Enkel- och depåfynd

Tre av enkelfynden Q%o) hn påträffats på fast
mark (K. 443, I02l samt 1179). Två fynd ãir pâ-
tråiffade intill eller under stora stenar, det tredje
fyndet gjordes vid utgrävningar i Fosie. Fyndet,
ett fragment av en spjutspets, pâtr¿iffades i det
nordvästligaste stoþhålet tillhörande ett senneoli-
tiskt långhus (Björhem & Säfvesød 1989:38:pl.
XV:i). Resærande enstaka funna exemplar,g3 Vo,

åir våtmarksfynd.
Längdvariationen för fullständiga exemplar är

6,9-25,5 cm. Medellängden är 1L,7 cm. Tio en-
staka funna spetsaf (avo) ár fragmentariska. Ett
enkelfynd utgörs av ett förarbete.

Av de nio depâerna finns inga såikra vâtnarks-
fynd. Sex depåer utgörs av fastmarksdepâer och
tre representerar depâfynd från okåind miljö (Fig.
44-45). Sju depåfynd är kombinationsdepâer och
wâ utgörs av entypsdepåer. Vad avser antalet
spetsar i depâema illustneras detta i øb. V Spjut-
spetsar kombineras oftast med flintskäror (tre
fall), sedan fiiljer kombinationer med flinünejslar,
bredeggade yxor och flintdolkar (wâ fall) och
slutligen ett fall med flintspån CIab. X).
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Längdvariationen för hela exemplar ligger mel-

lan 6,6-19,9 cm. Medell?ingden åir L2,2 cm. En

spjutspets frân depåfynden åir fragmenhrisk

7.5.2. Jämförelser enkelfynd - depå'
fynd

Den främsta skillnaden mellan enkel- och depå-

fynden torde vara avsaknaden av s?ilra depâfynd
från våunark. De fâtaliga fynden av spjutspetsar

gör emellertid jämförelserna osåikra. Vad avser

låingden på spjutspetsarna är skillnaden mellan en-

kelfynden och depåfynden försumbar, endast 0,5

cm skiljer medelvärdena åt. Fragmenteringsgra-

den är emellertid betydande bland de enstaka

funna spjutspetsarna. En fjåirdedel av enkel$nden

uppvisar fragmentering mot endast en depåfunnen

spjutspets. Vidare kan anföras den höga andelen

förarbeten bland spjutspetsarna' Inte mind¡e än

387o av depâspetsarna utgörs av förarbeten med-

an motsvarande andel bland enkelfynden ift 5lo.

I ett depåfynd ingâr me förarbeten och i en annatn

depå, wâ förarbeten tillsammans med ett förarbete

till tjocknackig, bredeggad flintyxa Q( 649 samt

66e).

7.5.3. Geografisk lokalisering

Fig. 54 visar enkel- och depåfyndensförekomst i
Skâne. Fynden har en tydligt markerad sydlig och

våistlig utbredning huvudsakligen till landskapets
kustomrâden. De saknas helt i de nordöstra delar-

na. Det râder god överensstämmelse mellan dis-

tributionen av enkelfynd och depåfyndens före-
komst. Störst koncentration av bâde enkel- och

depåfynd har registrerats i Kävlingeâns dalgâng.

7.6. Skedformiga skrapor

De skedformiga skrapornas förekomst verkar va-

ra extremt bunden till offerfynden (Stenberger

1979:136). Boplatsfynd ?ir definitivt inte vanliga

och gravfunna skedformiga skrapor verkar inte

förekomma alls (Segerbery 1978:193 ff¡. Detta

sistnämnda förhållande är svårförklarligt dâ det

inæ är ovanligt att pâfüffa skivskrapor i senneoli-

tiska gravsammanhang (Ibtd).

I det skånska offerfyndsmaterialet har sam-

manlagt 7 2 skedformiga skrapor regisûerats vilka
är fördelade pâ 7 enkelfynd och 12 depåfynd med

tillsammans 65 slrapor.

7.6.1. Enkel- och depåfynd

Samtliga sju enkelfynd har pâträffats i vâtmark.

Tvâ slrapor QgVo)har bevarad krusta pâ ovansi-

dan. L?ingden växlar mellan 5,5 och 13,1 cm.

Medellåingden åir 9,7 cm.
Samtliga depâfynd ?ir entypsdepâer. I andra

delar av Sverige, främst Halland och Bohuslåin,

åir det dliremot vanligt med kombinationsdepâer
(Stenberger 1979:138). Hälften av depåfynden

har pâträffats i våtmark men endast ett fastrnarks-

fynd tir kåint (Fig. 44). Resterande depåfynd har

okåind fyndmiljö. Skedslcapornas antal i depåer-

na varierar betydligt. Depâfynd med fyra skrapor

tir vanligast med fyra kända. Tre depâer innehåller

wâ skrapor och wå depåer omfattar hela 12 exem-

plar (Tab. V). I genomsnitt deponeras 5,4 sftra-

por/depâ. 22 skedformiga skrapor har krusta be-

varad pâ ovansidan, vilket utgör 34Vo av alla de-

pâskrapor. Låingden på skrapoma i depåema vari-

I

ì

trDepåfynd fast mark ZDepâfynd osäker miljö
trE Kombination med andra Wper

¡Enkelfynd våtmuk .Enkétfynd fast mark

"Enkelþd osliker miljö

Fig. 54. Spridningen för spjutspetsar.
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trDepåfynd fast ma¡k Z Depafynd osliker miljö
IDepåfynd våtmark rEnkelfynd vâtmark

Fig. 55. Spridningen föi skedformiga skrapor

erar mellan 7,4 och 17,5 cm. Medellängden är
11,5 cm.

7.6.2. Jämföretser enkelfynd - depå-
fynd

De skedformiga shaporna uppvisar, som tidigare
nämnts, i högre grad än andra neolitiska redskap
en mycket stark koppling till depâfynden (se även
Kap. 13.5). Till detå skall läggas stora likheter i
andelen skrapor med bevarad lcrusta och domi-
nansen ftir fynd från våtrnark inom båda fyndka-
ægorier. Dessa likheter är så markanta att det inte
förefaller vara orinrligt att de fâtaliga enkelfynden
i sjåilva verket kan härröra från skingrade och för-
störda samlingsoffer. Det finns en viss skillnad
dokumenterat i skrapornas längd mellan enstaka
funna skrapor och depåfunna skrapor men jåimfîi-
relsen bygger pâ endast sex uppmätta enkelfynd
(se vidare Kap. 9.1).

7.6.3. Geografisk lokalisering

Fynden av de skedformiga skraporna (Fig. 55)
har en utprfiglad sydvästlig och sydlig utbredning
utmed kusten. Några få depåfynd är kåinda från

Kristiansød län och från de inre delama av Skâ-
ne. De fåtaliga enkelfynden har en spridningsbild
som helt motsvarar depåfyndens.

7.7. Senneolitiska metaltfynd

I likhet med diskussionen om flinfedskapens
fortsattå utnyttjande under bronsåldern râder en
avsevärd osäkerhet om dateringama av de äldsta
metallfynden. Dettå Ìir ett problem som frarnför
allt berör övergângsperioden mellan senneoliti-
kum och äldre bronsålder. Osäkerheten m¿irks
framför allt vad g?iller kantyxorna (se bl.a. Becker
1964:12I ff, Stjernquist 1969:27 2 f¡. Det beröm-
da Pile-fyndet, en depå innehållande 32 oltka
bronsartefakter (K. 470), har av de flesta fonkare
daterats till senneolitisk tid (Forssander 1936a:
170 ff, Salomonsson l97l:99). En tre-delning av
kantyxorna har emellertid gjorts av T. Larsson
som huvudsakligen daterar kantyxorna till brons-
åldems förstaperiod (T Larsson 1986:46). Gråin-
sen mellan neolitikum och bronsålder är uppen-
barligen flytande och vad avser metallyxor, hu-
vudsakligen kantyxor, tillhör dessa både den sen-
neolitiska perioden och period I i äldre brons-
ålder. (Ibid:46). Detta förhållande understryks av
ett stolphålsfynd frân ett senneolitiskt långhus av
en kantlistyxa av böhmisk typ (K. 443), en kant-
yxetyp som av Larsson dateras till period I (Ibid:
47). I samma huskonstruktion, likaledes i ett
stolphåI, påtråiffades en flintdolk av typ III (Björ-
hem & Stifvestad 1989:60:plansch XD(:f-g). Den
lronologiska osåikerheten gäller även andra arte-
fakter av brons som dolkstavar, vissa bronsdol-
kar och även enstaka armringar (Berg & Skaarup
197 9 :l 47 :Fig. 358-360).

Sammanlagt har jag förtecknat 114 föremål
fördelat på 56 enkelfynd och 10 depåfynd med
tillsammans 58 föremål vilka tillhör senneoli-
tikum/period I av bronsålder. Bortsetr frân wå en-
kelfynd åir materialet h¿imtat från Oldebergs stora
materialgenomgâng från I 94. Maærialer ftirdelar
sig enligt följande; 84 kantyxor, fem dolkstavar,
sju bronsdolkar, tvâ bronslansspetsar, 11 brons-
ringar (bâde finger- och armringar), tre bronssta-
var samt ytterligare minst tre metallföremål (se

$

s



89

nedan).
En betydande del av fynden, framför allt yx-

fynden, har mycket osäkra fynduppgifter. Dessa

föremål \tgör 32Eo av det totala antalet föremål.

För att kunna registrera ett föremål som vâtma¡ks-
fynd har h?ir föremålens patina varit en avgörande

faktor. En majoritet av fynden frân våtmark upp-

visar en brun eller brungrön patina. Fynd vilka
saknar uppgift om fyndmiljö men med denna fÌirg
pâ patinan har tolkats som vâtmarksfynd (Will-
roth 1985:51, Bodilsen 1989:101, not.25). Ana-

lysen av metallföremålen har i första hand utgått
frân de föremålsformer som föreligger både i de-

påfynd och enkelfynd.

7.7.1. Kantyxor. Enkel- och depåfynd

Sammanlagt 84 kantyxor har registrerats fördel-
ade pâ 50 enkelfynd och nio depâfynd med till-
sammans 34 yxor. Huvuddelen av yxorna tillhör
den s.k. Pilevarianten (T. Larsson 1986:46, Fig.
22a).

Endast ett fastrnarksfynd har registrerats, det

tidigare nämnda stolphålsfyndet frân Fosie (se

Kap. 7.7.). Resterande fynd åir våtmarksfynd.
Fyra yxor är fragmentariska (87o), samtliga ut-
görs av eggdelar. LÍingdvariationen för fullständi-
ga exemplar är 7,4-24,3 cm. Medellängden är
11,7 cm.

Av de âtta depåfynd som har registrerats har
håilften pâtråiffats i vâtmark, tvâ har påtäffats på

fastmark varav ett vid en stor sten och wâ depâer
har okåind fyndmiljti (Fig. 44). Tvâ depåfynd för-
tjtinar att speciell uppmärksamhet I Oldebergs ka-

talog är nr 899 och 916 (wå kantyxor) betecknade
som tvâ enkelfynd frân skilda socknar (Västra

Karaby respektive Västra Karup. Oldeberg 1974:

134,136). Det åir dock ett faktum att båda fynden
har samma fyndplatsbeteckning, Håkanstorp nr.

4, och de har t.o.m. samma inventarienummer,
men kommer frân skilda museisamlingar (LUHM
respektive Malmö Museum 19040). Det står e-

mellertid klart att det inte rör sig om en dubbelre-

gisrering eller förvåixling av samma föremåI, vil-
ket Eots att föremålen har identiska mått och pati-
na, visas av avbildningar av föremålen (bid:Fig.

899 och 916). Föremålen måste anses utgöra ett
depåfynd (se K. 186).

Det andm depåfyndet, från Skegrie socken,

uppvisar liknande företeelser (Oldeberg 197 4:102

f, nr. 690 samt 692). Fyndet avser en depå med
fyra kantyxor oCh tvâ fragment¿¡iska lansspetsar,

pånÍiffade âr 1817 under en stor sten (K. 676 och

677). Bnligt fynduppgifterna skulle samtidigt ha
pâträffats andra bronsföremål vilka inte tillva¡a-
togs (Oldeberg I974:I02, nr. 690, T. Larsson

1986:161). Pâ samma såitt tillvaratogs ett fynd av

wå likarøde böhmiska kantyxor ett år senare, li-
kaledes "under en stor steni Skegrie" (bid:103,
ttr 692). Liksom det tidigare fyndet pâtäffades
andra bronsfiiremål vilka inte tillvaratogs. Yxoma
i detø fynd åir identiska med yxorna i det tidigare
fyndet. Det åir högst sannolikt att det rör det sig
om ett och samma fynd och en förklaring kan
vara att upphittaren sett en möjlighet att tjåina wå
belöningar för samma upptäckt.

Fem depâer utgörs av entypsdepåer och Ee är

kombinationsdepâer (Fig. aa-aÐ. Bland entyps-
depâerna förekommer upp till tre yxor medan

kombinationsdepåerna innehåller mellan fyra och

13 yxor (Tab. V). Längdvariationen bland de-
pâyxorna ligger mellan 9-28,5 cm. Medellängden
är 16,6 cm. Halverade eller fragmenterade yxor
förekommer i fem exemplar (I57o), samtliga frân
en och samma depå.

Bortsett från gravfynden finns det inte nâgot

tillfälle dåir bronsartefakær deponeras tillsammans
med flint- eller stenafrefakær. Genomgången av
antålet bronsyxor i kombinationsdepåerna visar
pâ ett bnott i jämförelse med det tidigare behandla-

de sten- och flintartefakæma. Majoriteten av des-

sa innehåller ba¡a ett föremål av varje typ, medan

minsta antalet kantyxor åir fyra. Samtliga kombi-
nationsfüremål färekommer vardera bara en gâng.

I en depå kombineras fyra kantyxor med spiralar-
mringar i guld, en annan innehåller kombinatio-
nen sex kantyxor samt wâ fragmentariska brons-

lansspetsar. Den tnedje depân ?irdet tidigare omø-
lade fyndet frân Pile i Tygelsjö socken. Håir ingår
13 kantyxor tillsammans med sex bronsdolkar,

11 ringar och armband avbrons och tre bronssta-
var och ringar (Oldeberg I97 4:125,nr. 832).
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fast mark
med

fast mârk
q Enkelfynd trolig.våtrrark . Enl@lfynd våtmârk

Fig. 56. Spridningen för senneolitiska kantyxor.

7.7.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

De fåtaliga depåfynden gör en jämftirelse med en-
kelfynden vansklig. Den mest uppenbara skillna-
den mellan de enst¿ka funna kantyxorna och yx-
orna i depåfynden är utån tvivel längden på yxor-
na. De enstaka funna yxorna ?ir i genomsnittlL,T
cm medan depâyxorna har en medellåingd som åir

fem cm låinge. Andelen fragmenærade yxor är li-
kart¿d för båda fyndkaægorier (8 7o respektive 15

Vo), men samtliga fragmenûerade depåyxor kom-
mer från samma depåfynd och det ärdåirföregent-
ligen inæ möjligt aa göra jåimftirelsen.

7.7.3. Geografisk lokalisering

De senneolitiska rin¡ella metallfynden av kantyxor
har en utprtiglad lokalisering till de skânska kust-
områdena, huvudsakligen till områden med rik
ftirekomst av megalitgravar. Endast några enstaka

kantyxor har påtrliffats i inlandet mer än tvâ mil
från kusten (Fig. 56). Någon skillnad mellan dis-
tributionen av enkel- respektive depåfynden kan

rBrons grepptungedolk S Kombinationsdepå fast mark

Fig. 57. Spridningen för dollstavar och grepphmgedolkar.

inæ iakttagas. Flera täta fyndkoncentationer kan

s€s, varav den största är lokaliserad til! Kåivlinge-

âns dalgâng, ett omrâde rikt pâ andra senneoliti-
ska fynd (ämfór Fig. 50-53).

7.7.4. Dolkstavar i brons

Fem dolkstavar i brons har registrerats av denna

sällsynta metalltyp, samtliga utgör vâtmarksfynd.
Fyra fynd representerar enkelfynd och en dolk-
stav har pâtäffats i en våtmark i Dagstorp enligt
uppgft "på 12 meters djnp, (djupt skall med sä-

kerhet vara 1,2 meter) tillsammans med en ym
och en armring" (Monælius I9t7 :824, Oldeberg
1974:21, nr. 115). De sistnämnda tillvaratogs e-

mellertidinæ.
Samtliga enstaka funna dolkstavar är mer eller

mindre fragmenøriska. Det ¿ir dock osäkert om
dessa skador tillkommit inn:¿n den slutliga depos!
tionen.

Depåfyndet och ûe av enkelfynden har alla på-
tr¿iffats i den västra delen av landskapet. Ett en-
kelfynd av en dolkstav har gjorts i den nordöstra
delen av landskapet (FrS. 57).

rEnkelfynd våtmark

Bronsdolkstav
l -Enk"lfynd tolig våtmark

I Kombinationsdepå våÎma¡k
I
I
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7.7.5. Grepptungedolkar i brons

Denna fyndkategori förekommer i sju exemplar.
Eu enkelfynd har troligen påträffats i en mosse i
Östra Vemmenhög (K. 799). Det tidigare om-
nämnda depâfyndet vid Pile i Tygelsjö socken in-
nehåller inte mindre än sex grepptungedolkar av
brons varav en ?ir fragmentadsk (Fig. 57, se K.
470).

7.t. Skifferhängen

En genomgâng av senneolitiska skifferhängen i
Skåne har tidigare gjorts av Hasselmo (1970). In-
delningen har baserats pâ gravfynd respektive
lösfynd. Sammanlagt 225 skifferhåingen registre-

rades och indelades i inte mindre tin 60 olikä typer
(Hasselmo 1970:2fÐ.

Skifferhängen i rituella sammanhang ¿ir betyd-
ligt fäne, jag har endast förtecknat âtta exemplar.

Samtlþ tillhör kaægorin enkelfynd och är pâträf-

fade i vâtmark. Två av hängena uppvisar orna-
mentik i form av ristade linjer.

Fynden av dessa enkelfynd följer den allmåin-
na utbredningen i Skåne med tyngdpunkæn för-
lagd till sö'dra Skânes kustomrâden (Ibid:20, Fig.
61). Tre enkelfynd har gjorts i mossar i Gärdslöv
och Skurups socknar (K. 624,625 samt 761).
Dena område har även den största koncentratio-
nen lösfunna skifferhåingen i Skåne (Fig. 58).

7.9. Stenklubbor

Klubbhuvuden med skaftränna är bergartsartefak-
ter.vilka åir svåra att datera. De förekommer mest
frekvent som lösfynd och har således i merparten

av fallen inga anvåindbara fynduppgifter (Indreko

1956:69 ff, Stenberger 1979:136). De förekom-
mer under en avsevärda tidsrym{ frân neolitikum
och förmodligen även in i järnålder. Klubbhuvu-
denas datering till senneolitikum i detta samman-
hang grundar sig främst pâ att de i vissa fall upp-
visar likheter med den enHa skafthålsyxan (Althin
1953:150 f, abb. 1). Jag har förtecknat 28 klub-
bor fördelade på 14 enkelfynd och 3 depâfynd
med tillsammans 14 klubbor. De omfattar Indrek-

$

ZDepåfynd osäker miljö
IE med andra typer

. Enkelfynd våtmark l. $1e¡¡1¡65u
- Skifferhänge enkelffnd våtmark
^Depå med metkroka¡ i flinta

Fig. 58. Spridningen för skifferhängen, stenklubbor och

flinûnetkokar.

os typer B-G (Indreko 1956:9 tr).

7.9.1. Enkel- och depåfynd

Samtliga enkelfynd har påträffats i våtmark. Nio
klubbhuvuden är försedda med skaftränna och
låingden varierar mellan 7,2 och 15,9 cm. Medel-
låingden är 10,8 cm.

Två depâfynd har pâträffats i våtmark, det
tredje depâfyndet har okfind fyndmiljö (Fig. 44-
45). Samtliga fynd är kombinationsdepâer. Depâ-
fyndet frân Torup, Bara socken (K. 478), inne-
håller 10 föremål varav nio stenklubbor, två av

klubborna påminner i formen starkt om enkla
skafthålsyxor (Christoffersson 1 9 I 8 : 3 24, Fiyd-
beck 1918:41 ff, Althin 1953:150, abb. 2).Till
depân hör eventuellt också ett förarbete till enkel
skafthålsyxa vilken har liknande fynduppgifter
(K. 479). Klubborna är ovala eller runda med
skaftränna och tre klubbor har pâbörjade skafthåV
skålgropar. Depâfyndet från Solberga bestâr av
fre enkla skafthålsyxor/klubbor, varav några åir

tillverkade av kritkalk, pânäffade tillsammans

a
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med en rund klubba med skafthål samt ryra ovala
klubbo¡ med skaftränna (se Tab. I, K. 771, Al-
thin 1953:149 ff, Stenberger 1979:136.). Bâda
depåfynden anser Althin vara bundna till seçneo-
litikum/äldre bronsålder. Han anser dock lite se.
nare i samma arbete att de troligen hör hemma i
äldre bronsålder utan att närmare klargöra skälen
härtill (1953:156 fÐ. Den genomsnittliga låingden
för klubborna har registrerats för 13 depåfunna
exemplar, medelvärdet 9,9 cm åir obetydligt min-
dre än enkelfynden.

7.9.2. Jämförelser enkelfynd - depå-
fynd

En genomgâng av olika typer av klubbor visar
inga skillnader mellan de som deponeras som en-
kelfynd och de som deponeras i depâerna. Klub-
borna uppvisar inga skillnader i längd mellan de
båda fyndkategorierna. Fyndmaterialet åir dock så

brisúälligt, bâde daterings- och mängdmässigt, att
inga direka jåimförande analyser kan göras.

7.9.3. Geografisk lokalisering

De flesta klubborna har framkommit i sydvästra
och södra delen av landskapet. Inga avgörande o-

likheter mellan distributionen av enkel- och depâ-
fynden kan iaktøgas (Fig. 58). Några fâ ensraka
klubbor har pâträffats i de inre och norra delarna
av Skåne.

7.10. Metkrokar i flinta

Ett depåfynd med 4 metkrokar i flinø har pånäf-
fats i Saxtorps sjökän (Fig. 58, K. 87). De tir
samtliga tillverkade av grå danienflinta. Typen fö-
rekommer ytterst sällsynt och traditionellt åir det
den fina tillhuggningstekniken som daterar fynd-
typen till senneolitikum @erg & Skaarup 1979:

l37,Fig. 322).

7.11. Senneolitiska lerkärl

Den neolitiska offerplatsen vid Hindbygârden har
låimnat rester efter ett btydande antal senneoliti-
ska keramikk?irl (K. 439). Troligen omfanår ma-
terialet âtminstone 10 vulstornerade k?irl (Fig.
58). På grund av det ytærst varierande bevarings-
förhållandena för keramik i kåirret, råder osåiker-
het hu¡uvuda keramikfynden representerar hela
deponerade kärl eller om ffnden håirrör frân akti-
viteter runt själva kåirret (muntligt meddelande
Mac Svensson, Malmö Museer).
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8. ALLMANT NEOLITISKT MATERIAL

En kategori fynd vilket källlritiskt sett ofta är svår
att belägga som rituella nedläggelser ¿ir artefakter
som spân, pilspetsar, avslag, skrapor, knackste-
nar och slipstenar. De utgör vanligtvis huvud-
delen av ett boplasinventarium och i vissa fall fö-
rekommer de även som gravgåvor. De uppträder
emellertid ibland under liknande omständigheter
som tidigare behandlade offerfynd. Till detta mer
svârtolkade fyndkomplex kan även dras in före-
mål av ben, horn, tr¿i samt djur- och människo-
ben.

Fynden undandrar sig vanligen dateringsför-
sök, bortsett från pilspetsarna, då de kan före-
komma under hela den neolitiska perioden. I flera
fall existerar fyndkategorier som både kan dateras

till neolitisk och mesolitisk tid. Fynden uppträder
som fullständiga eller fragmenterade exemplar pâ
boplatserna och i förekommande fall åiven i bo-
platsernas utkastlager. Grunden för att tolka dessa
föremâl som rituella nedläggelser ligger fråimst i
deras förekomst på ackumulerade fyndplatser,
vari de påtrliffas tillsammans med andra depone-
rade offer. Av avgörande betydelse har natwligt-
vis även varit fyndmaærialets förekomst i slutna
fynd som entyps- och kombinationsdepâer.

8.1. Pitspetsar

Pilspetsar av olika typer förekommer som en
mycket vanlig redskapsform under neolitikum.
Framför allt utgör de ett betydande inslag pâ bo-
platserna, men de förekommer också som grav-
gâvor och som vi skall se ingâr de, visserligen
sällsynt, även i offerfynden. De stora källkritiska
problem sorií ¿ir knutna till redskapstypens före-
komst bland de rituella fynden måhks främst vad
gäller tolkningen av de enst¿ka fynden. Liksom
fallet är med tidigare behandlat material åir enkel-
fynden från fast mark en kategori fynd som en-
dast kan tas upp för behandling ifall fynduppgif-
terna medger detta, exempelvis fynd associerade

med stora stenar, stolphålsfynd etc. Med enstaka
funna pilspetsar från vâtmark förhåller det sig an-
norlunda. Ä¡ dessa att r?ikna in bland offerfynden

eller rör det srg om bortskjutra föremål eller före-
mål ingående i en boplats utkastlager? Frågan kan
möjligen besvar'as med att fynden s?ikerligen kan
tillhöra bâda kaægorier. Vilka enskilda pilspetsar
som tillhör respektive kategori är dock svårr att
bestämma.

8.1.1. Spånpilspetsar

Redskapstypens förekomst i skånska depâfynd åir

inæ helt säkerstiilld. I Danma¡k förekommer nâg-
ra s?iftra fall, bl.a. en våtmarksdepâ frân Ringkg-
bing bestående av sex B-pilar. En annan depå frân
Sigsgaard bestod av nio C-pilar (Becker 1950:
190,263, Fig. 12, Ebbesen 1983b:144). Möjli-
gen kan dessa depâer tolkas som offrade pilkoger.
De skânska fynden består av en fastmarksdepå
från Ausâs bestående av tre slipade flintyxor, sþ
spânpilspetsar och tre flintspân, vilken av Malmer
tolkades som ett möjligt depåfynd (Malmer 1962:
487). En nyuppt¿ickt kvinnograv från Halland,
daærad till snidsyxekultur, har emellertid visat sig
ha en nåirmast identisk gravgâvosammansättning
(Artelius & Thorsberg 1990:33 fF).

Ett annat depåfynd med trolig gravanknytning
har pâtråiffats i kammaren till Trollastensdösen
(Srömberg 1968b:120 ff). Tillsammans med en
flert¿l brända ben av människa lâg även nio slipa-
de yxfragment, tre flintavslag samt ett eldskadat
fragment av en spånpilspets av typ C. Bortsett
från två slipade fragment utgiordes flinnnaterialet
av kraftigt eldskadade artefakter.

Ett slutet fynd av något tvivelaktig karaktär
(K.294) åir troligen påtr?iffat pâ fast mark. I ac-

cessionskatalogen på LUHM ¿ir det end¿st omt¿lat
som " slu.tetfynd' . Fyndet, påtåiffat i Lund, be-
stâr av en bredeggad, docknackig flintyxa, en
eggdel till en slipad flintyxa, en nackdel till en
flintmejsel, ett slipat yxfragment, wå spånskrapor
samt en triangulåir spânpilspets tillverkad av ett
slipat fragmenl Endast spânpilspetsen har kunnat
identifierats i LUHM:s samlingar. Samtliga före-
mâl pâstås ha identisk patina. Fyndbeskrivningen
i LUHM antyder en datering till senneolitikums
början.

Det neolitiska hägnadssystemet vid Stiivie har
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Fig. 59. Spridningen för olika neolitiska pilspetsar

låimnat ett omfanande mellanneolitiskf material hu-
.,"ztcaLlican ¡lqla¡qi rill '[tN^ W i rrilÞpt hl o 1{v uuùa¡¡6v¡¡

spånpilspetsar ingâr (Nagmér 1979, Larsson
1982a). Majoriteten pilspetsar har framkommit
som enkelfynd i fyllningen till fyra anlåiggningar

vilka utgjorts av avlânga diken. I dessa anlägg-
ningar har även övervägande delen övrigt neoli-
tiskt material påträffats, både stora yxfragment

och cylindriska spånblock (K. 169, La¡sson 1982

a:74 fÐ. Fyndmaterialet frân fyllningen till detta
dikessystem har av L. Larsson tolkats fr¿imst som
lämningar efter bosättning pâ platsen utan egent-

ligt samband med de rituella aktiviteter vilka om-
fattade depositioner av exempelvis hela keramik-
kåirl innanftir hägnadssystemet (Ibid:97, I984a:7
f). Detta illusfrerar ett stort problem med tolkning-
ama av det neolitiska hägradssystemet i Stävie.

Anläggningens stora areal och ftirekomsten av

speciella anläggningar som palissader och diken,

tillsammans med depositioner av lerkärl, talar o-
tvetydigt för att platsen fungerat som central mö-

tesplats för en större grupp människor. Håir har
aktiviteter både av sakral och profan natur utspe-
lats. Problemet ¿ir naturligtvis hur vi i fyndmateri-

alet skall separera dessa aktiviteter. Larssons da-
tering av anlåiggningen till MNA V ha¡ kritiserats
av Madsen som menar att de flesta dikena inte ut-
grävts till botten (Madsen 1988:319). Det står e-

mellertid klart att inga artefakter från tidsavsnitt
före MNA V påtråiffades i vallgravarna. Dessutom
finns belägg ftiratt nedläggelser av MNA V-kera-

mik och flintartefakter både skett när vallgravarna
varit öppna diken och i samband med, eller efter,
igenfyllningen av dessa (Larsson 1.982a:94 f,
Madsen 1988:319). Larsson har inte publicerat

anläggningarnas innehåll av andra artefakter än

flintyxor, spånpilspetsar, cylindriska spånblock
samt keramik. En genomgång av det övriga flint-
materialet skulle håir va¡a belysande och ge såikra-

re hållpunkter huruvida MNA V-fynden frân vall-
gravarnas toppskikt verkligen håinör frân boplats-

aktiviæær. Vi vet att det fiirekommer lerkärlsdepo-
neringar i dessa diken och att tidsskillnaden mel-
lan kåirlen och det fyndförande toppskiktet i vall-
gravarna ¿ir litet Koncentrationen av flintyxor och

andra flintartefakter som just spânpilspetsar till
nâgra fâ anläggningar talar enligt min mening för
qtt ¡la ma¡lvatøl rlmnnmlc ¡lör me¡l êllêr rrfqñ rrÞf-

skapen om att exempelvis lerkärl tidigare depone-
rats i anläggringen.

Enstaka funna spânpilspetsar från våtmark har

registrerats i det skånska materialet. De är spar-
samt förerädda och uppgår till 15 exemplar (Fig.

59). 10 exemplar är typbestämda. Fördelningen
¿ir úe st. typ A, Ee st. typ B sarnt fyra st. typ C.

Inte mindre åin sju exemplar har pâtåiffats i Sege å

i Burlövs socken, fördelade på tvâ muddrings-
platser. Det åir ackumulerade fyndplatser som in-
nehåller ett'rikt neolitiskt offermaterial frân samtli-
ga neolitiska tidsavsnitt (K. 420, 424, se ãven
Kap. 10.5). Det får anses som högst troligt att
spånpilspetsarna här utgör offerfynd analogt med
förhållandet för exempelvis yxor och mejslar erc.

Mdare utgörs ett enkelfynd i vârnark från Barse-

bäcks socken av en lcraftigt bråind spånpilspets av

typ C (K. 109). Detø bör betyda att fyndet inte
skall tolkas som.tappat eller bortskjutet. Det spar-

sanuna materialet av spânpilspetsar visar en tydlig
koncenffation till Västskåne respektive de sydost-
ligasæ delarna av landskapet

$

ì

I Kombinationsdepå vâtrnark tr Depåfynd
fast mark B Kombinationsdepå fast mark
rlEnkelfynd våtmark r[ Enkèlfynd fast mark

I Spanpilspets MNB r Senneolitisk pilspets
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8.1.2. Senneolitiska pilspetsar

Det enda s?ilra skånska depâfyndet med senneoli-

tiska pilspetsar har beskrivits av Malmer (1955:6

ff,1962:477 ff, 198óa:105, Rech 1979:123).
Fyndet består av 16 smâ flintartefakter varav âtta

utgör förarbet€n till hjärformigapilspetsar och re-

sterande åtø föremâl avslag och spânfragment
med eller utån retusch. Depân påtäffades i Fj¿il-

kestad socken intill ett stort stenblock av flera me-

ters l?ingd ovanpâ vilket en bronsåldershög upp-

förts (K. 1129). I närheten av stenblocket pâtr2if-

fades även ett enkelfynd av en hjåirdormig pil-
spets och i anslutning till stenen hade även andra

föremâl deponerats, både som enkel- och sam-
lingsoffer (se Kap. 10.4).

Ett privatägt, troligt depâfynd ffin vâtma¡k ha¡

antÍiffats i Kävlinge socken (K.142').I en fuktig
s?inka har Vid ett flertål tillf?illen neolitiska flinta¡-
tefakter påtråiffats vid jordbruksarbete. Fynden

uppvisar stor variation i patineringsfÌirg men fem
föremål skiljer ut sig helt genom sin identiska gul-
bruna och rödfläckiga patina. Detta förhållande

trär betyda att de nedlagts mycket nära varandra,

noligen som en depâ. Betydande variationer i pa-

tinering är inte ovanligt bland enkelfynd i acku-
mulerade fyndsammanhang. Föremål i säkra de-

påfynd uppvisar sällan fåirgskillnader och i några
fall finns uppgifter om depåfynd pånäffade inom

saÍìma områden som ackumulerade fynd. Vanli-
gen uppvisar föremålen i dessa depåer stora lilíhe-

ter i patinering till skillnad från enkelfynden frân
sarlma område (exempel ¿ir K. 656 och 892).

Fynden frân Kävlinge omfatt¿r en ythuggen
pilspets, ca åtta cm lâng, tillverkad av en flintdolk
eller spjutspets, en bredeggad, tjocknackig, osli-
pad flintyxa, en svagt konkav flintskåira, en lan-

cetformig spjutspets samt nackdelen till en 4-si-
digt slipad, tjocknackig flintmejsel.

Enkelfynden av ythuggrra pilspetsar åir fåtaliga
i Skâne men förekommer bâde pâ fast mark och i
våtmark. Samma4þgt åtta exemplar åir regisrera-
de från våtrnark (Fig. 59). Fyra utgön av pilspet-

sar försedda med urnupen bas och ett exemplar är

hj?irformig och slutligen åir ett exemplar försedd
med tre tångar. Två av pilspetsarna utgörs av för-

arbeten, var¿v ett till en pilspets med urnupen bas
(K. 58, 1,57, 420, 574, 682,880, 889, 1072).
Resterande fynd har inte kunnat identifierats i
samlingama men av best¡ivningen att döma är de

senneolitiska. Fynd av pilspetsförarbeten åir ett
viktigt argument för att de skall betrakøs som ri-
tuella eftersom vi här kan rlikna bort möjligheten
att de represent€rar underjakt bortskjutna spetsar.

Tvâ enkelfyñd pâ fast mark har registrerats
(K. 43,ll29). Det rör sig om det tidigare om-
nämnda fyndet av en hjåirtformig pilspets pånäf-
fad intill ett stort stenblock i Fjåilkestad samt ett
enkelfynd av en liknande hjärtformig pilspets i ett
stolphâl tillhörande ett senneolitiskt lânghus

@jörhem & Såifuestad 1989:36 f, plansch XV:h).
Pilspetsen pâtråiffades i det sydvästligaste hörn-
stolphålet i samma huskonstruktion som ett stärre
fragment av en ythuggen spjutspets. Denna var
placerad i det nordvästligaste hörnstolphålet (Se

åiven Kap. 11.2).

t.2. Spån och spånblock

Flintspân förekommer sällsynt under hela den
neolitiska perioden blanô depåfynden. Av de nio
depåermed flintspån som ärkända är fem kombi-
nationsdepåer (Fig. 60). Spånen upptr¿ider i depâ-

fynd frân tidigneolitikum till senneolitikum. En
depâ innehåller kombinationen ett flintspån och

wå tunnackiga flintyxor, en andra depâ omfatør
ett flintspån tillsammans med en fragmenterad
flintdolk och en spjutspets samt i en tredje depâ
ett flintspân tillsammans med en flintmejsel (K.
561, 698 och 995).

Två kombinationsdepâer kan dateras till perio-
den MNB. I ett fastmarksfynd frân Vittsjö (K.

1223) förekommer sex flintspån mellan 10 och 14

cm lânga, tillsammans med wâ tjocknackiga flint-
yxor av typ B, sju håleggade flintyxor samt en

tunnbladig flintyxa (Malmer 1962:497 ff, Rech

197 9:124, Nielsen 197 9:45). Det femte fyndet re-
presenteras av en depâ frân Löderup (K. 887).
Fyndet gjordes l92I vid söd¡a kanten av Hage-

stads mosse endast ca en meter ut i mossen på ca.

60 cm:s djup. Depån består av 40 ftiremåI, samtli-
ga av flinø. Av dessa är nio tjock- och tunnbladi-
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Fig. 60. Spridningen för spân, avslag och skivskrapor.

ga flintyxor, fyra flintmejslar samt inæ mindre ¿in

27 flintspân (Strömberg 1968b:215, 1982a:63,
1988a:90, Becker 1973:168. Nielsen 1979:43).
Enligt fynduppgifterna lâg spån ochyxor "Han-
dade omhvarahdra". Det anges även att"runt
omkring fyndplatsen lågo brdnda trdkol samt
brändatrþinnar. Likaledes fanns en stor sk " trä-
svamp" som var stölld alldeles vid sidan av flint-
föremålen" . Rintspânen åir upptill 20 cm lânga,
tillverkade av grâsvart senonflinta och samtliga är
svagt svängda i slagriktningen. Minst fem av
flintspânen har slagits från en spânkärna sekun-
d?irt tillverkad av en oslipad, tjocknackig flintyxa
av sanìma typ som de övriga yxorna i depân (se

Kap. 6.4.1). Flera andra spån kan ocksâ passas

sanìman och troligen har dessa tillsammans med
de övriga spånen tilhört s¿utma spånkäma.

Depån frân ltragestad har en direkt parallell i ett
fynd från Tunnbindargrtind i Varberg. I en kilfor-
mig skreva i en klþa lâg pâ 70 cm:s djup ett
samlat fynd bestående av en tjocknackig, räteggad
flintyxa typ A, tre tunnbladiga flintyxor, wâ slipa-
de flintrnejslar samt 24 flintspån, samtliga av se-

nonflinta (Lindälv 1964:56 ff, 1967:84, Nielsen
1979:39). A-yxan i Varbergsdepân kan enligt

Nielsen dateras till MNA V medan Hagestadsde-
pån innehåller fem flintyxor typ B samt en yxa av
typ A. Depâerna tillhör således en övergângsperi-
od mellan MNA och MNB.

I St. Köpinge socken har i detta sammanhang
gjorts ett intressant fynd (K. 927).lbörjan av
1970-alet påtråiffades ett25,3 cm långt spånblock
som ett enkelfynd vid grävningsarbeten i en lraf-
tigt utdikad såinka. Fyndplatsen ha¡ tidigare varit
platsen för ett kraftigt kåillsprång från vilken en
båick runnit österut. Inga boplatsspâr har iaktagits
i sänkans omedelbara n¿irhet, ej heller har andra
flintftiremål nâgonsin påträffats i såinkan eller i
dess omedelbara närhet trots intensiv efærsökning
i 20 ârs tid av markägaren. Från spånblocket har
upp till25 cm långa spån avspaltats. Flintmater-
ialet är av mycket hög kvaliæt, gråsvart senonflin-
ø med smâ gråa fläckar. Likheterna i kvalitet och
fÌirgvariationer är betydande mellan detta fynd och
spânen från Löderupsdepân. Spånblocket torde
vara det störstå kända cylindriska spânkärnan i
Sverige. Spånblocket har wå motställda platdor-
mar. Ena lângsidan av blocket är kraftigt välvd.
Sâledes har både raka och böjda spân kunnal pro-
duceras.

Fyra entypsdepåer med flintspân har även pâ-
tåiffats i Skâne. Tre av dessa har pâtråiffats på fast
mark varav en i boplatsmiljö. Detø sistnåimnda
depåfynd består av fyra mellan 8 och 12 cm lânga
tryckspân tillverkade av senonflinta sarnt ett 6 cm
långt spânfragmcnt av sa¡ilna flintsort som de öv-
riga 4. Depân påräffades i ett kulturlager vid ur-

Sävningar av en gropkeramisk boplats i Gualöv
socken (K. 1174). Enligt utgrävaren tyder spå-

nens låige på att de trolþn varit invirade i en be-
hållare av organiskt material (Muntligt meddelan-

de Bozena Werbart, LUHM).
För de wâ resterande fastmarksdepâerna råder

osåikerhet om dateringen (K. 5, 1233). Det är
dock troligt att de ¿ir neolitiska och framför allt
bör kopplas samman med gropkeramisk kultur.
Depâfynd med liknande sammansättning har på-
näffats i Danmark och Nord- och V¿isteuropa i
Har neolitisk kontext och lir inte ovanliga (Mtiller
1886:226ff, Becker 1956:97, Schardt 1980:284
ff, Geslin et. al. 1980: 289).

$
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IDepå med skivskrapor, avslag och avfall
lnintspan - entypsdèpå' IFlinispan - kombi-
nationsdepå .Enkelfynd spånblock



97

Ett fasrnarksfynd (K. 1233) är registrerat från

Klippan socken vid Snyggatorp (Salomonsson

1957 :205 ff). Depån bestå¡ av 15 st. retuscherade

flintspân med tydliga glansspår och åir mellan 10

och 17 cm långa. De åir svagt svåingda i slagrikt-
ningen och avspaltade från minst tre spânkåirnor.

Spånen skall ha påtråiffats liggande tillsammans
" som klyftor i en apelsin och sorterade efter stor-
lel(' (Ibid:7-05). Det andra fastmarksfyndet (K. 5)

har gjorts i Brunnby socken i nordvästra Skåne. I
depån ingick ursprungligen 72 flintspån men en-

dast 32 är bevarade. Fyndet påträffades redan

1845 pâ Björkeröds flilad och föremålen skall ha

legat tillsammans. Depån utgörs av spân med va-

rierande utformning. Tre spån åir försedda med

skrapretusch i disøländan och ytterligare tre ¿ir

försedda med kantretusch. 13 spån har kraftig
bruksretusch längs båda långsidor och slutligen
ingår âtta bpån vilka saknar bruksspår.

Ett nyligen registrerat depåfynd från Näsum i
nordöstra Skåne (K. 1184) har potential att lösa

dateringsfrâgan rörande spåndepåema. Depân be-

stod urspungligen av 21 spån men bevarade åir

endast 14 st. 8-11 cm långa tryckspân. Spånen är

identiska i fÌirg och patina och har troligen tryckts
av frân samma spånkärna. Fyra av spånen kan
passas samman. Spåndepån påräffades vid plöj-

ning i en tidigare utdikad våtmark på 1920-talet,
mellan en större sten och den forna strandkanten.

Pã,12 av spånen förekommer sporadiska till rikli-
ga rester av kâda. Flera av spânen har kådrester

över hela ovansidan och ibland åiven pâ undersi-
dan pâ samma flintspån. Samtliga spân uppvisar
tydliga bruksspår och flera är kantretuscherade.

Att spånen har nedlagts eller tappats tått samman-
packade råder inget tvivel om, möjligen kan fyn-

det uppfattas som att spânen efter uppenbarligen

flitigt bruk åter passats sa¡rìman till den ursprung-
liga spânkärnan med hjälp av kâdan. hov för ac-

celeratordatering uttogs vilket tyvåirr visade sig ge

närmast recenta våirden (605160 BP. Datering

930420 Ua-3175).,
Den geografiska utbredningen av entypsdepâ-

ema med'flintspån åir entydig. De uppträder i den

norra delen av Skåne i ett öst-västligt bälte frân
kust till kust.

E.3. Skrapor, avslag, avfall

Depâer med flinøvslag och -avfall bâde som en-

typs- och kombinationsdepâer har påtråiffats fram-
för allt i ett omrâde motsvarande Nordjylland,
Sydnorge och Västsverige. Fråimst förekommer
de som våtmarksdepåer. Ebbesen har förtecknat

18 kombinationsdepåer där flintavslag ingår och
26 entypsdepåer med mer än fem flintavslag
(1980b: I 5 1, 156 f). Bbbesens kombinationsdepå-
er kan efter fyndens innehâll entydigt dateras till
senneolitisk tid och likheterna i geografisk lokali-
sering och fyndförhållande gör det rimligt att an-

t^ga att ent5rpsdepåerna daterar sig till samma pe-

riod.
I kombinatiousdepâerna med flintavslag ingâr

vanligen flintdolka¡, flintskåiror och spjutspetsar

samt skedformiga slrapor ofø i betydande antal.
Såillsynt ftirekommer även tjocknackiga bredegga-

de flintyxor. Den största depân, från Gjerå på Jyl-
land, innehåller 29 flintdolkar, en spjutspets, 22

flintskliror, 18 skedformiga skrapor och 110 av-
slag (Ibid:156, nr.L). De slutna fynden med flint-
avslag i Västsverige och Sydnorge har Ebbesen

ûolkat som ett uttryck för bristen på flinta. I områ-

den utan lokal tillgång pâ flinta har en omfattande

flintimport skett, främst från Nordjylland. Flint-
bristen i dessa områden har enligt Ebbesen med-
fört att avslag och flintavfall haft lika hög status

som exempelvis förarbeten till yxor i depâer på-

tråiffade i flintrika omrâden. I ett fall förekommer

en depå med flintavslag, nedlagd tillsammans
med en flintdolk som gravgâvor i en senneolitisk
håillkista på Nordjylland (Ibid: 147 ff).

Depâer med flintavslag från det skânska om-
râdet förknippas framför allt med de sydostskân-

ska megalitgravarna Ramshög, Carlshögen, Al-
bertshög samt Tågarp (Strömberg 1965:4 ff,
1968b:ll9 ff,l97la:3l0 ff, 1971b:61 f). Karak-
æristiskt för dessa flintdepåer åir att de åir nedlagda

i kammaren och om denna åir sektionsindelad, fö-

rekommer vanligen en depå per sektion. Depåemp
kan omfatta frân ett fåtal flintavslag upptill nåira

1900 exemplar. I depåerna ingår förutom avslag

och avfall även spânfragment, wärpilar och skra-
por och andra små flintartefakter. Det är sâledes
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t¿l om kombinationsdepâer. Utgrävaren har tolkat
dessa som rester efter kulthandlingar i samband
med konstruktionen av graven eller en typ av in-
vigningsoffer i samband med att sektionerna i
kammaren togs i bruk (Strömberg I97ta:320).I
ett senare arbete har även antytts att vissa depåer
kan ha haft en praktisk funktion genom sin dräne-
rande förmåga (Strömberg 1988b:69). Depâfyn-
den med flintavslag frân megalitgravarna kan sâ-

ledes inte primåirt tolkas som gravgâvor till de
döda. Även bland and¡a gravformer föreligger ex-
empel pâ liknande nedläggelser av flinøvslag.

I gravfyllningen till en senneolitisk gravan-
läggning från Läddeköpinge socken pânäffades
koncentrerat i den södra halvan, betydande mting-
der med flintavslag (540 stycken vägande 8,6
kg). Enligt utgråivaren har denna flinta deponerats
i samband med gravläggningen som ett led i be-
gravningsritualen (Callmer I97 3a:19, 29).

Bortsett frân depâerna med denna klara an-
knytning till gravar finns det från det skânska om-
rådet, endast wå exempel pâ depåer i vilka flintav-
slag förekommer (Frg. 60). Intressant åir att dessa
har framkommit endast nâgra kilometer frân de
ovannlimnda Ramshög och Carlshögen (Strtim-
bergl982a:48 ff, 1988b:86 ff). Fynden avserrvå
unikt sammansatta depâer från Hagestad mosse
(K. 877). Den största depân omfattar 4601 avslag
och avfall, 770 skivslrapor och 74 kåirnor med en
sammanlagd vikt på 76,L kg. Flintan bestâr av
kristianstadsflinta och även kulflinta. En ansikts-
liknande natursten hade även placerats i depån
med ansiktssidan upp och dessutom skall en egg-
del till en stridsyxa av typ D:2 ha ingâtt i depån
(se Kap. 6.9.1). Det andra fyndet pâträffades un-
gefÌir 15 meter från den första depån och består av
19 skivskrapor, 15 k?irnor och 430 avslag och av-
fall med en sammanlagd vikt på 5,5 kg.

Båda depâerna har nedlagts i våûnark, nåira en
âkant och fyndomständigheterna med ansiktsste-
nen i depån och den halva stridsyxan kan antyda
en infiessant dubbelroll för denna depâ. Flintde-
pâerna kan eventuellt tolkas som undangömda
flintlager avsedda att tas upp vid ett senare tillfÌil-
le. Den halva stridsyxan och ansiktsstenen kan
d?irvidlag ha fungerat som "magiska" skydd mot

en ovållkommen upptäckt. Denna tolkning mot-
sägs dock av fyndomständigheterna för ett annat
depåfynd med skrapor i samband med utgräv-
ningar i Fosie. Sammanlagt 32 flintskivskrapor
påträffades tillsammans i fyllningen till en brunn
6.443, Björhem & Såifvestad 1989:116). Med
anke på n?irområdets rikliga tillgâng på flinø och
den enkla tillhuggringsækniken bakom skrapoma
?h det knappast rimligt att rolka depån som ett für-
râd.

E.4. Slipstenar och knack-/malstenar

Tidigare har behandlats de lårbensformade slip-
stenarna frân stridsyxekultur (Kap. ó.10). Date-
ringen av det övriga sþstensmaterialet åir p.g.a.
av materialets generella karaktär endast möjlig dâ
slþsænar fiirekommer tillsammans med andra da-
terande art€fakter i depâfynd eller andra sluúa
sammanhang.

Sammanlagt sex depåer är kända där slþsænar
ingfu CIab. V, Vm och X). Fyra av dessa omfar-
tar kombinationen en spetsnackig yxa och en slip-
sten vilket innebär att de kan dateras till tidigneoli-
tisk tid. Yxorna är slipade i wâ fall, oslipad i ett
och i den sista - ytterst os¿ilÍa - depån rör det
sig om en bergartsyxa. Slipstenama är tillverkade
av kvartsit eller sandsten och är mellan 28 och 41
cm lânga. Ett fynd från en utgrävning av en tidig-
neolitisk boplats vid Ebbarp, Skabersjö socken,
uppvisar sâ stora likheter med dessa depâer att det
förtjåinar en nåirmare redogörelse (M. Larsson
I984a:25fÐ.

En spetsnackig flintyxa av typ 1, slipad på ena
bredsidan, framkom tillsammans med en skivyxa
bara några decimeter frân en större slipsten av
sandsten med en slipyta. Inom samma omrâde
framkom även ett betydande anal flintrestproduk-
ter och en del keramik (Ibid:26). Fyndet gjordes i
en boplatsmiljö och frâgan om dessa föremål skall
ûolkas som ett slutet fynd står öppen. Det kan där-
för inæ uteslutas att tidigneolitiska depâer med
yxor och slþsænarkan ingå som möjliga element
i offerhandlingarpå boplatser (Se nedan och Kap.
r 1.3).

I ett fynd ffin Lackalåinga låg en spetsnackig
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tr Slipsten - kombinationsdepå tr Slipsten -
entypsdepå . Slipsten enkelfynd våtmark
¡ Slipsten enkelfynd fast mark. Knacksten/malsten
enkelfynd vâtma¡ko>5 enkelfynd våtmark

Fig. 61. Spridningen fitr slip- och malstena¡.

flintyxa på en slipsten (K. 150). Ett depåfynd
från St. Herrestad kan dateras till MNB. Detta be-

står av en tunnbladig, slipad flintyxa upplöjd till-
sammans med en stavformad 34 cm lång skiffer-
slipsten (K. 910). Slutligen kan omnämnas ett
senneolitiskt fynd från Vallby socken bestående

av Wâ fragmentariska enkla skafthålsyxor samt

två slipstensfragment funna tillsammans vid
" jordø'bete" (K. 1066).

Det kan konstateras att slipstenar förekommer i
depâer under hela den neolitiska perioden dock
företrädesvis under tidigneolitikum. I Husie sock-
en pâträffades vid a¡keologiska utgrävningar av
bosättningsspår huvudsakligen från jåirnålder, en
tidigneolitisk cirkelformad grop (K. 450, se även
Kap. 11.3. M. Larsson 1984b:50 Ð. På bottnen i
gropens centrum pâträffades en fragmentarisk,
laaftigl eldskadad, slipad, tunnackig flintyxa och
i gropens stidra del framkom pâ botnren en helt o-

skadad 0,5 meter lång slipsten av sandsten med

bredd- och dockleksmåtæn25 respektive 1ó cm.
Kombinationen med en yxa och en slipsten kan
synbarligen bäst jåimfiiras med de depâfynd med
spetsnackiga yxor och slipstenar som tidigare
nämnts.

I Skivarps socken har påträffats ett depåfynd
bestående av totalt 27 malsænar och löpare. Fyn-
det gjordes 1925 pâ, sluttningen till en grusbacke

och enligt upphittaren lâ"9 " stenørnnvöl sanlade
rwd till ett djup av ca 05 m" (K.737). Föremålen
har tyvän ej kunnat identifierats i LUHM:s sam-
lingar och en eventuell daæring till neolitikum får
anses som högst osäker.

I katalogdelen har upptagis flera enkelfynd av
slipstenar från våtmark (Frg. 61). Det rör sig ofø
om smâ decimeterlânga slipstenar eller brynen.
Slipstenarnas skiftande former medger ingen da-
æring till neolitikum. De kan mycket väl tillhöra
hela den förhistoriska perioden, men i nâgra fall
lir de påträffade pâ ackumulerade neolitiska of-
ferplatser (exempelvis K. 233).

En föremålskaægori som förekommer i rituella
sammanhang är klotrunda knack- eller malstenar
(Fig. 61). Det ¿ir en fyndkategori som troligen är
klart underrepresenterad i offerfyndsmaterialet,
främst beroende pâ att de s?illan tilldragit sig upp-
m?irksamhet från samlarnas sida. Nåir dessa ingår
i privat- eller museisamlingar är det endast sällan
exakta fynduppgifter gâr att knyta till dem. De
viktigaste argumenten för att ta med denna kate-
gori i analysen är deras såikra förekomst pâ flera
ackumulerade fyndplatser.

Från Röekillorna i Löderups socken ¿h ett o-
känt antal pârtiffade i samband med arkeologiska
utgrävningar av källflödet (K. 878, Stjernquist
1989:64, Fig. 7). I det huvudsakligen neolitiska
offerkärret på Hindbygården utgör nåirmare ert
hundratal klotrunda knack- eller malstenar, den
till antalet största fyndkategorin (K. 439, Hag-
berg 1990:11 f, Svensson 1993). Vidare åirför-
tecknat ett privatägd fynd om minst tolv knack-
och malstenar funna troligen inom samma våt-
marksområde i Mölleberga socken (K. 385).

En annan fyndkategori som troligen åir av ge-

nerell förhistorisk karaktär och som ibland upp-
tråider i senneolitisk kontext, åir de sâ kallade skâl-
gropsstenarna. Det rör sig om knytnävsstora ste-
nar av varierande form, bâde oregelbundet forma-
de eller klotrunda, vilka kan ha upp till sju skâl-
gropar.

Tvâ enkelfynd i vâtma¡k har giorts vid utgrtiv-

I
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ningar av den senneolitiska boplatsen vid Fosie,
varav en i en brunn (K.443, Björhem & Säfve-
stad 1989:116, Fig. 98). Frân Borgeby har ett
liknande enkelfynd framkommit i form av en klot-
rund sten, sju cm i diameter, försedd med sju
skålgropar. Fyndet gjordes i en liæn vâtmark kal-
hd Ömossen (K. ,+04).

8.5. Fynd av människo- och djurben

Ett betydande antal fynd av människoben har
gjorts i skånska vâtnarker. De största forsknings-
problemen för denna fyndkaægori är owivelaktigt
förknippade med dels bristen pâ daterade fynd,
dels i svfuighetÊn att bst¿imma fyndets karaktär
(Ebbesen 1985:9, Bennike & Ebbesen 1986:85
ff). Liljegren har förtecknat 39 skânska fyndplat-
ser av m?inniskoben från förhistorisk tid (Lilje'
gren L975:I29 Ð. Av dessa kan endast ett fât¿l
dateras till någon speciell förhistorisk period.
Bortses från fynd som säkert kan dateras till an-

dra perioder före och efter neolitikum och läggs
nya fynd till, vilka inte omnämnts av Liljegren,
kvarstår 26 fynd omfattande minst 36 individer.
Av dessa fynd är endast fie naturvetenskapligt da-
terade, medan 13 fynd genom fyndkontext och
fyndomständigheær kan bedömas som huvudsak-
ligen neolitiska. För de resterande 10 fynden kan
man för närvarande inte ge någon datering. De
kan mycket väl vara neolitiska men liksom fallet
med övriga skelettfynd från våtmark krävs C-14-
dateringar för att klarlägga den kronologiska till-
hörigheten. Ytterligare svârigheter med dessa ske-
lettfynd är att flera skelett återbegravts direkt efær
upptäckten eller har försvunnit pâ annat s¿itt. Det
enda vi säkert vet om dessa skelett är fyndplatser-
na fördem.

Fig.62 visar fördelningen av fynd av män-
niskoben från våtmark. Fyndbilden visar en fynd-
distribution helt koncenûerad till de södra delama
av Skâne. En kraftig koncenEation kan ses i den
mellersta delen av sydkusten och även Malmö-
omrâdet åir v?il företrätt i materialet. En liknande
kartbild har publicerats av Welinder som anser att
koncentrationen till de sydvästliga delama av Skâ-
ne kan ftirklaras av områdets kalkrika mossar vil-

cFyndplats ftir människoben - C14 daterad eller
pollenanalytisk datering

I Fyndplats för människoben - möjligen neolitisk
datering

@ Fyndplats fÌir människoben - okãnd datering

Fig.62. Spridningen för fynd av skeletFester av månniska.

ket verkat gynnsamt för bevaringen av benmate-
rial (Welinder 1976:4). Koncentrationen av fynd
av måinniskoben till Skurupsfakæn menar sanrme
fdrfatt¿re ha orsakats av att traktens nutida invâ-
nare varit sällsynt goda informatörer, vilka villigt
låimnat ut fynduprpgifær om människoben till mu-
seerna (Ibid:4). Denna förklaring kan i hög grad

bewivlas. Liljegrens genomgâng av de skânska
subfossila däggdjursfynden visar pâ en relativt
jämn fyndspridning i de södra delama av landska-
pet men med tyngdpunkten förlagd till sydvästra
Skåne.

Ser vi pâ fördelningen av vâtmarksfynd av
andra benmaterial än frân människa visar det sig
Hart att exempelvis invånarna i Trelleborgs kom-
mun, ett område kännetecknat (bortseu frân smâ
kalkrika mossar) av ett btydande antal megalit-
gravar med omfattande neolitiska offemedläggel-
ser, har varit lika flitiga att rapportera om djur-
bensfynd som Skurupsborna (Liljegren 1975:
183, Fig. 1).

Fynden av subfossila d?iggdjur i sydvästra
Skåne åir kvantitativt mycket omfauande. Det ver-
kar ytterst osannolikt att Trelleborgsboma genast

I
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skulle rapportera om fynd av djurben men vägra
inrapportera människoben om dessa pâträffats.
Allt talar därmed för att våtrÈa¡ksfynd av måinni-

ska i detta omrâde antingen saknas helt eller är

mycket sällsynta. Även det faktum att det gfu att
urskilja fyndkoncentrationer åir ett viktigt argu-

ment för att måinniskoben frân våtmark verkligen

är rituella nedläggelser. Skulle fynden reprcsente-
ra i förhistorisk tid omkomna eller drunknade per-

soner, torde fyndsituationen i fig. 62 endast kun-
nas förklaras av att människor i de sydvästligaste

delarna av Skåne antingen var mer simkunniga
eller mindre benägna att ta risker i samband med

bad och tvätt i förhållande till sina grannar i norr

och öster.

liven om endast ett fâtal av Skurupstraktens

fyndkoncentration av människoben såikert kan da-

teras till neolitisk tid, förefaller fyndbilden indi-
kera en liknande daæring för fynden av obestämd

karaktär eller att dessa fynd tillhör samma lokala
kulttradition.

De skånska våtrnarksfynden åir vanligen upp-
täckta vid torvtäkt och ytterst såillan har fyndplat-

sen kunnat undersökas av arkeologisk expertis.
Fynden består vanligen främst av kranier, hela

eller i fragment. Detta beror sannolikt på att just

kranier ¿ir lättåst att identifiera fdr en lekman. Det

finns dock flera fynd som antyder speciell rituell
behandling av just kranier (se nedan).

I en liten våunark i Skurup, kallad Sandåkra,
pâräffades vid schaktningsarbete för ett vägbyg-
ge, ett btydande antal ben, bâde människo- och
djurben (K. 757). Fynden omfatt¿r ben från åç
minstone två kvinnor, ca25-30 år gamla @lum-
bergs et.al 197 4:31, Liljegren I97 5:129). Ett ske-

lett har pollendaterats till SB I och det föreligger

även en Cl4-datering för ett människoben vilket
gav värdet 27001100 BC (okal). I samma omrâde

som människobenen tillvaratogs även ryggkotor
frân varg och känsköldpadda, en bäckendel av

svin samt ett överarmsben av tj¿ider. Nya Cl4-da-
teringar av djurbenen, främst sköldpaddsben vi-
sar att dessa åir samtida med människobenen
(muntligt meddelande Ronnie Liljegren)

Md torvtåkt i Näbbe mosse i Östra Vemmer-
lövs socken har vid upprepade tillflillen neolitiska

offerfynd påträffats (K. 1123). Fynden omfattar
bl.a. en tunnackig flintyxa med bevarat tr¿iskaft,
en trattb¿igare försedd med tvâ öron daterad till
TNB, samt enstaka fynd av ben, hom, sten och

flinta (Oldeberg 1952:251., Liljegren 197 5:129,
Stjernquist 1981:35 ff, Strömberg 1990:71 ff).
1948 pânåiffades vid torvtäkt ett skelett tillhörande

en cz20 âr gammal kvinna. Detta har C14-date-
rats till 2920-60 BC (okal) (Stjemquist 1981:36).

Ett fynd av ett fragmenterat kranium tillhöran-
de en mellan 50 och 70 âr gammal man pâtråiffa-

des vid grävningsarbete i en liten mosse i Hyby
socken (K. 489). Kraniet uppvisar nötta brottytor
vilket kan vara en indikation på att det varit i ske-

letterat tillstånd redan vid tiden före deponering-
en. Skallen kan ocksâ enligt uttolkaren ha utsatts

för svallning i grunt vatt€n varefter den inbåiddats

i ett svämgyttjelager (Welinder 1976:1 ff). Enligt
upphittaren iakttogs inga andra fynd pâ platsen.

Skallen har pollendaærats till perioden senatlanti-

kum - tidig subboreal tid (Ibid:3).

Från sammanlagt fyra fyndplatser i Sege å har
människoben, främst kraniefragment, påträffats
(K. 420, 423, 424,428). Fynden representerar

åtminstone nio individer och samtliga fynd har
anträffats i mudddringsmassor frân åfâran (Fors-

sander 1933:36, se åiven Kap. 10.5). I ett fall
ingâr i fynden ett lârben och ett underarmsben (K.
420). Till dessa fynd kan också inr?iknas fem kra-
niefragment vilka representerar ett okänt antal in-
divider. Om dessa fynd vet vi endast att de kom-
mer frân muddringsarbeten i Sege â (K. 428).
Fyndplatserna för dessa människoben Íir inte
slumpmåissigt fördelade lângs Sege âs snäckning
utan de är framkomna vid samma fyndplatser från
vilka hundratals offrade flint- och stenredskap

frân tidigneolitikum till senneolitikum uppmudd-
rats (K. 420-425).

Frân den ackumulerade offerplatsen Röekil-
lorna i Löderups socken har framkommit ett
mycket omfatt¿nde benmaterial (K. 878). Av nåira

6000 enheter har inte mindre än 4000 kunnat art-
bestämmas (Stjernquist 1961:39 f,1963:43 ff,
1987:149 ff). Majoriteten av benfynden tillhör
häst och hund, (317o respektive 307o) nötkreatur
och får/get har nâgot mindre andel (19Vo respek-



tive ISVo). Svin och slutligen människa srâr för
27o rcspektive lVo av benmaærialet. Människo-
benen tillhör âtminstone tre individer varav ett
barn (Stjernquist 1989:60 ff). Fynden, förutom
ben även keramik, sten- och flintredskap samt
metallföremâI, stammar från upprepade depone-
ringar i och kring ett kraftigt ktillfltide. Fynden
omspänner tiden från tidigneolitikum fram till ?il-
dre romersk j?irnålder.

Övervägande delen av benmaterialet är frag-
menterat eller märgspaltat och h?inör från måltider
i källans närhet. Flera hundar ha¡ emellertid ned-
lagts hela i källan utan föregående styckning.
Människobenen uppvisar ej heller fragmentering.
Det râder emellertid betydande osäkerhet vad av-
ser det omfattande benmaterialets kronologiska
tillhörighet. Stjernquist omntimner att den onrak-
tiga fyllningen kunde uppdelas i wå lager. Fyn-
den framkom tydligen främst i ett skikt mellan
dessa lager men ben påträffades även inom dem.
Det framgâr inte från de publicerade artiklama om
benmaærialet stammar ffin nedläggelser under of-
ferkällans hela bnukningstid eller om benen tillhör
begrtinsade kronologiska avsnitt.

Ett fynd från Sege â i Södra Sallerups socken
kan visa på inûessanta likheær med benmaterialet
från Röekillorna. Vid grävning för en bropelare
vid Kvissle påtråiffades I932,pã åns botten, ett
kranium av måinniska, ett halvt lårben av tambo-
skap samt wå underkäkshalvor av hund (K.467).

Ett antal andra vâtrna¡ksfynd av människoben
har fyndupplysningar som möjliggör en datering
till neolitikum. Vanligen har neolitiska a¡tefakter
hittats i benens närhet eller ocksâ har människo-
benen pâträffats under ovanliga omständigheter
som har paralleller till and¡a neolitiska fynd. Som
ett exempel på det sistnåimnda förhållandet skall
håir omnämnas ett intressant fynd vilket påtråiffa-
des 1928 vid dikesgrävning i Ö. Vemmenhög (K.

tu2

794). Fyndet bestod i likhet med der tidigare om-
alade Hybyfyndet av ett större lraniefragment av
människa. Denna hade placerats innanför en ram
av 4-5 smâ kantställda stenar samt varit täckt av
en nâgot större kullersten. Kraniefragmenæt pâ-
nåiffades på 1,2 meters djup i snäckrik lergyttja.
Depositionen har således giorts i öppetvatt€n.

Några inressanø parallellfynd har giorts i
Danmark. I den djupasæ delen av en liten mosse i
Nymp, SorØ amt, pâtr?iffades en kragflaska date-
rad till TNC. Endast 20-30 cm frân denna hade ett
kranium av tamko deponerats vilken "var omgi-
vet aÍlem høandstore Sten" (Becker 1948:41,
Rech 1979:49). Vid Lindebjerggaard, Fredriks-
berg amt, pâträffades vid torvtäkt ett haniefrag-
ment av människa vilket täcktes av en flat sten,

ca.24 x 2l cm stor. Kraniefragmentet ingår i ett
ackumulerat fyndsammanhang tillsammans med
flint- och bergartsföremål samt lerk?irl från TNC
och fram till senneolitisk tid @ecker L948:20).

Frân Grönby boställes mosse finns ett skeletr-
fynd av ovanlig karakt¿ir (K. 606). .Âr tl+S pa-
näffades här vid torvtäkt pâ 1,5-2 meters djup en
sarnling stena¡, omtalat som ett " stcr¿rösd' . Undæ
stenarna hittades delar av ett människoskelett,
bl.a. kraniefragment samt " fiwben" .I en angråin-
sande del av mossen hade tidigare ett depåfynd
hittats, bestående av två, möjligen fem spetsnack-

þ flintyxor.
I Fårarps mosse i Stora Köpinge socken pâ-

näffades 1891 ea fynd av tre kranier av måinniska

tillhörande vuxna individer (K. 933). Möjligen
kan de ha samband med ett depâfynd bestående
av 10 skedformiga skrapor med påskrifæn "Fù-
WS torfmosse". Fynden har uppenbart inkommit
till Ystad Läroverks samlingar ungefür samtidigt
med de skedformiga slraporna dll endast 27 rrum-
mer skiljer i accesionsjournalen (K. 929).



103

9. TRADTTTON OCH rÖnÅnpnrnc

En genomgång av offerföremålens utseende och

den behandling de genomgâtt innan nedläggelsen

?ir en viltig del i en analys av tradition och föfün-
dring. Studiet av tendenser i skillnader i storlek,
fragmentering, slipning, råmaterial eller tillhugg-
ning hos offerförcmålen kan hjåilpa oss att spåra
de konventioner som râtt för offerskicket och dä-
rigenom även offertraditionen. Om det går attpå-
visa skillnader mellan enkelfynd och depåfynd i
hänseende till tradition uppkommer en intressant
situation, vilket kan komma att fâ betydande kon-
sekvenser för tolkningen av offerfynd. Grunden i
det neolitiska offerskicket kan antas bestå i en
växelverkan mellan tre huvudingredienser. Valet

av (l) offerfõrendl pâverkas (styrs?) av valet av

(2) offermiljö och (3) offermetod (i detta fall en-
kel- och dppåfynd). Detta kapiæls utgångspunkt
innebåir sâledes en studie av offerföremålens yttre
skepnad.

9.1. Offerföremålens storlek

Müller påpekade redan 1886 att flera depâfynd in-
nehöll fdremål av sammaforrn Meddetø menade

Müller att likartat utseende, tillhuggning och stor-
lek stödde uppfattningen att dessa ffnd kunde tol-
kas som offer. Om det funnits en str¿ivan mot li-
ka¡tat utseende och storlek hos depåföremålen un-

der neolitikum är det av intresse att studera mått-
angivelser lite närmare.

Redan vid en snabb granskning av depåfyn-
den från neolitikum slås man både av likheter och

variationer i de urvalsprocesser som ligger bakom
valet av offerföremåI. Depâernas ftiremålsbestånd

uppvisar betydande samstämmighet i avseende på

slipning, fragmenteringsgrad, val av råmaterial
och tillhuggning. Om vi dåiremot samtidigt beak-
ør offermiljäer som våt- eller fast mark samt of-
fermeûoder som enkel- eller depânedlfiggelser blir
situationen för offerföremâlen mer komplicerad
och variationsrik. Att i detta material urskilja ett
offersystem dåir en av målsäthingama varit att ef-
terstäva lilùet mellan offerföremåI, är inte opro-
blematiskr Vi kan inte veta vilka motiv som styr-

de den fiirhistoriska m?inniskan vid denna valsitu-
ation.

Det står dock klart att flera depåer verkligen
omfattarfd,remâl med likarade mâtt och det skall i
det följande undersökas huruvida dett¿ varit en
princip som tillämpats regelbundet vid offerhand-
lingarna under neolitisk tid. Rech menar att i of-
ferfynden frân trattbägarkulturen finns en klar
tendens till att nedlägga föremåI, oftast yxor, av
sa¡nma längd (Rech 1979:2O,39 f). Denna æn-
dens kan enligt Rech spâras bâde bland vâtmarks-
depåer och fastmarksdepâer. Problemet med
Rechs besk¡ivning Íir att det resultat han skall
komma fram till är de premisser han utgår från.
Rech diskuterar endast de depåfynd som uppvi-
sar likartade mått, inte de som skiljer ut sig, vilket
leder bevisen i cirkel. Det'åir endast genom att se

till helhetsbilden som tendenser i en eller annan
riktning kan demonstreras. Det är dessutom inte
helt klart vad Rech sjåilv uppfattar som " gleich

langd' ffuemLL Ett depåfynd ur Rech's exempel-

samling består av tvâ tunnackiga flintyxor vilka
har en längd på 33 respektive 28 cm (Ibid:20).
"Lika långa" ?ir när allt kommer omkring ganska

ståxka ord för fem centimeters skillnad i låingd.

Men Rech behandlar också flera dcpåer där låingd-

skillnaderna mellan föremålen kan mätås i milli-
nrcEar snararc äir centimenar.

En objektiv metod att granska depåföremålens
längdskillnad kan vara att för varje depå beräkna
skillnaden mellan det längsø och det kortaste
föremålet av sa¡ilna tlp utfyckt i procent av l¡ing-
den pâ det längsta fdremålet (Thb. XIV).'Två yx-
or som är l0 respektive 9 cm lânga uppvisar såle-

des en inbördes låingdskillnad pâ.IOVo. Här finns
dock ett kåilllritiskt problem förknippat med detø.
En låingdskillnad på nâgra centimeter mellan det
låingsø och det kortaste föremâlet i en depâ fâr
helt olika ¡esultat beroende pâ îilken fiiremålska-
tegori som undersöks. Relativt sett korta föremål
(vilket vanligen ocksâ betyder föremål med be-

gränsad längdvariation) som skedslrapor eller
kopparflatyxor kommer i depåfynden att uppvisa
större procentuell längdskillnad än tunnackiga
flintyxor vilka kan upptr¿ida bâde som korta och
exhemt långa exemplar. Denna indelning gynnar
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således långa föremål på bekostnad av korta och

skulle kunna undgås med en annan beråiknings-
metod. I de exempel pâ föremål med likartade
mâtt som Rech anför, främst tunn- och tjocknack-
iga yxor, visar depåföremålens längd en inbördes
procentuell längdskillnad på mellan 0 och 157o

med ett medelvfidepã4Øo (Ibid:20, 39 Ð. För att

kunna göra en helt råittvisande bild måsæ aspekter
som föremålens normala längdvariation och även

antålet mätta föremål i depåerna beaktas. Störst

l?ingdskillnad mellan låingsø och kortasæ ftiremål
uppvisar inte ovåint¿t de depåer som innehâller
mfurga fiiremål av samma typ.

T¿b. XIV visar att variationen av ltingdskillna-

den i depåerna ?ir begränsad inom samtliga före-
målskategorier under hela neolitikum, värdena

ligger mellan 13 och 3O7o.Iu lägre procentande-

lar desto tydligare är tendensen till samma storlek
Den minsta inbördes längdskillnaden uppvisar
spetsnackiga flintyxor, kopparflatyxor och flint-
skåiror, en nâgot stöne ltingdskillnad har flintdol-
kar, kantyxor och tunnbladiga yxor. Störst låingd-

skillnad har registrerats för spjutspetsa¡ och skaft-

hålsyxor. Det finns ingen märkbar längdskillnad
mellan depåföremål frân respektive vâtmark och

fast mark. Vi måsæ här komma ihâg au det grans-

kade depåfyndsmaterialet är begränsat. Endast

fyra föremålskategorier omfattar fler åin 20 depåer

med kända mått. InEessant nog ufaller det dans-

ka tidigneolitiska flintyxmaterialet pâ samma sätt

Nielsen 1977). Procentsatserna är i stort sett de

samma för danska depåer med spetsnackiga och
tunnackiga yxor, l47o respektive 207o, i Skâne

137o respektive2lØo.
1äb. XV anger andelen depåfynd vilka uppvi-

sar en intern längdskillnad 3 4 Vo, en prccentan-

del som motsvarar den genomsnittliga längdskill-
naden i Rech's depåfyndsexempel. Andelama av
depâfynd med föremâl av Samma l?ingd utgör
mellan 9 och 307o av samtliga depåer. Den höga

andelen fiir kopparflatyxor baseras endast pâ mått
frân wå depåfynd.

Materialet tycks leda i wâ riktninga¡. Genom-

gângen av längdskillnad i depåerna under neoliti-

kum antyder relativt smâ skillnader mellan de oli-
ka föremålsgruppema, vilket kan indikera att man

Thbell )flV. Längdskillnad (LS) mellan längsta och kortas-
æ föremâI i enskilda depâer, uttryckt i % av längsta före-
målets längd.

TNA . MNA II
Spesnackiga yxor
Tinnackigayxor
Kopparfltyxø
MNA II . MNB
Tþknackiga A-yxor
T'¡octnackiga B-yxor
Tunnbladigayxo
llåbggadeyxø
Flintmejslar
SN
Ftintdolkar
Flintskåror
Skafthålsyxor
Skedfomiga slnapor
Brcdeggadeyxa
IQntyxø
Spjutspetsar

Antal depåer
19

88
2

)
2l
ll
ll
8

t3
28
r0
r0
25
9
3

LSi%
l3
2t
t2

l7
2t
l6
25
¿,.,

l5
13

29
23
17

l5
30

2l
l0
50

19

27
9
l3

15

25

t2
30
11

Thbell XV. Andelen depåfynd vars föremål uppvisar intern
långdskillnad < 47o.

TNA. MNA II
Spetsnackiga yxor
Tunnackiga yxor
Kopparflat¡xor
MNA III . MNB
Tjocknackiga A-yxor
TþlnækigaB-gor
Tunnbladigayxø
Ilâbggadeyxo
Flinünejslar
SN
Flintdolkar
Flintskäror
Skafthålsyxor
&e&ggdeyxc
Sladskrapor
Kantyrta
Spjutspetsar

undvfüt nedlåiggelser av föremål med allt för sto-

ra awikelser i storlek. Detta förhâllande kan bäst

studeras bland föremål som den tunnackiga flint-
yxan. Som typ b€takt¿t har dençn stor naturlig
längdvariation frân l0 till 46 cm (Nielsen 1977:

86). Deua betyder i teorin att om wå sâdana yxor
kombinerats i en depå skulle längdskillnader på

upp till 807o kunnat uppstå. I praktiken uppvisar
deponerade arnnackiga depåyxor en genomsnittlig

9o-Lnllel
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låingdskillnad pâ, 2l%o.

Depâer som innehâller endast wå tunnackiga
yxor tir den vanligaste formen för denna typ av

nedläggelse och får inte överraskande ett ganska

enhetligt resultat. I Skåne blir längdskillnaden i
genomsnitt 167o och i Danmark l2%o,Det är tyd-
ligt att ju fler ftiremål som depåerna innehåller de-

sto större blir variationen i storlek. ,{ andra sidan
visar genomgången i tab. XV att likart¿de mâtt
mellan föremålen bara eftersträvats i mellan 10

och 3OVo av depâerna. I majoriteten depâfynd
finns således en stor längdvariation bland föremå-
len. Systemet bakom offerhandlingarna under ne-

olitisk tid lrävde uppenbart inte millimeternog-
grannhet vid urvalet av offerföremål. Rech's slut-
satser är därmed giltiga bara för en minoritet av

Den till numerären helt överlägsna föremålsgrup-

pen representeras under neolitisk tid av den tun-

nackiga yxan. Det är också den fdremålsgrupp
som i högre grad ¿in andra omfattas av begreppet
överdimensionalitet, vilket k?innetecknar en för-
längning av yxan utån motsvarande proportionella
förändringar av yxans öwiga dimensioner. Yxty-
pens stora antal och skiftande storlek gör den

synnerligen väl lämpad för diskussioner om ett
redskap har dubbla funktioner; praktiskt arbets-
redskap eller prestigeföremål.

Olausson som studerat dessa aspekter hos den

tunnackiga yxan har noterat att depåfunna yxor i
genomsnitt är längre än yxor från andra fyndkon-
texter som gmvar och lösfynd (1983a:16). Osä-

kerhetsfaktorer som enligt Olausson pâverkar bil-
den är frâgan vilka slags nedläggelser lösfynden
egentligen representerar och vilket stadium yxan

befinner sig i inom tillverkningsprocessen. "Mø-

ny of the axes in hoards may be øxes in an early
stage (and therefore longer), while especially the

polished finds and those from settlements may

represent Øces at the end of this cycle" (Ibid:L6 f).
Oavsett vilken tolkning vi lägger pâ orsakerna ba-

Tàbell XVL Antal långduppmätta föremâl per olika fyndka-
tegorien

Period Antal uppmätta föremål
TNA- MNA II Depå Enkelfynd E
Spetsnackigayxor 67 55 122
Tunnackigayxor 199 228 4n
Kopparflatyxo
Dubbeleggade stridq¡xor
Doltstavar
MNA III . MNB
Tjocknackiga yxor typ A
Tunnbladiga yxø
Flintmejslar
Tjocknackiga hâleg gade yxor
Tjocknackiga yxor typ B
SN
Kantyxor
Flintskäror

7
t4
8

kom offernedläggelsema mâste långa yxor, med
det betydande arbete som ligger bakom tillverk-
ningen, betraktas som våirdefulla prestigeföremål,
med hög status knuten till ägaren (Nielsen 1984a:

383, M. Larsson 1988b).

Olausson menar exempelvis att ju längre den

oslipade yxan åir, ju mer råmaterial den represen-

terar, desto våirdefullare kan den vara som poten-

tiellt verktyg, inte som ett praktiskt oanvändbart
prestigeföremål Qþnd.,22).

Becker noterade redan 1948 betydande skill-
nader mellan neolitiska yxor tillhörande depåfynd

och enstaka funna yxor från ackumulerade offer-
sammanhang i våtmarker (1948:281ff¡. Den sist-
nämnda yxgxuppen karakteriserades av små till
medelstora exemplar vilka oft¿ var omhuggna el-
ler fragmentariska. Depåfyndens yxor, men också

en del enstaka funna yxor, var vanligtvis stora
och oanvända. Slutsatsen blev att de ackumulera-

de yxfynden representerade nedläggelser av ordi-
nära arbetsredskap. Becker avgränsade materialet
efær fyndkontexten och separerade uppenbarligen

enkelfynd som var påträffade pâ ackumulerade

offerplatser, från enkelfynd som saknade doku-

2
5

2

1l
t9
t0

20
95
75
130
158

70
135

45
124

79
t33
42
u

t5
49
32
72
87

47
42
6

82
52
58
30
l0

5
46
43
58
'71

23
93
39
42
27
75
12

t4

depâfynden. En helt annan situation râder dock skedformigaskrapor

vid en jåimförelse mellan låingd hos enkelfynden ffffi*o,
och låingd hos depåföremåI. Bre&ggadeyxc

Spjutspetsar

9.1.1. Enkelfynd och depåfynd stenklubbor
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serna endast avser intåkta exemplar och inga frag-
menterade yxor har tagits med. De till antalet stör-
sta föremâlskatÊgoriema äu ocksâ de som visa¡ de
tydligasæ längdskillnaderna mellan enkel- och de-
påfynd. Tendensen är genomgående för de olika
typerna ay neolitiska flintyxor och -mejslar.

Anmåirkningsvtird åir den nästan totala över-
ensstämmelsen i längdskillnad under MNB mel-
lan tjocknackiga B-yxor, håleggade yxor, tunn-
bladiga yxor och flintmejslar. Dessa är flintred-
skap som flitigt kombineras i depåerna (se Täb.
VIII). Likheten i längdskillnad antyder att ett
komplicerat regelsystem medverkat vid urvalet av
lämpliga offerföremåI. Detta har haft som syfte att
utv¿ilja adekvata kombinationsredskap men samti-
digt också markera avvikelse gentemot föremâl
avsedda att deponeras som enkeloffer.

9.2. Råmaterial

Det finns ytterst få dokumenterade eiempel på att
typiska bergartsföremål som stridsyxor eller
klubbhuvuden efterbildats i flintå. De som finns
har huvudsakligen påtrtiffats i Danmark och till-
hör perioden MNp (Berg & Skaarup 1979:124.
Fig.293-295). Dåiremot har de flesta flintyxor
sina motsvarigheter tillverkade i bergarter, vanli-
gen olika slags diabas. Praktiska försök har visat
att bergartsyxor i de flesta fall åir lika funktionella
som flintyxor vid träbearbetning, framför allt vid
tyngrc arbete (Olausson 1983b). Även tillverk-
ning och omslipning av bergartsyxor åir processer
som kan ta mindre tid i anspråk än motsva¡ande
för flintyxor (Ibid:59). Ett litet fâtal importerade

skifferyxor ?ir kända frân stöne museisamlingar i
Skâne, men inga fyndomständigheær åirkåinda fiir
denna grupp föremåI. Att de haft ett betydande
statusvärde under främst senneolitisk tid, visar
flera danska offerfynd med smâ skifferyxor till-
sarnmans med lokala flintyxor (Glob 1939:297).

Ebbesen menar att bergartsyxorna utgör en
självständig redskapsform vilken suppleerat och
inte ersatt flintyxorna (Ebbesen 1984:130). Det
n?ira förhâllandet mellan flintyxor och yxor av
bergart illusEeras ocksâ av att brgartsyxornas
form genomgâr samma yttre förändringar genom

neolitisk tid som flintyxoma- från spetsnackiga
till tunnackiga till tjocknackiga. Det ä{ rydligt atr
bergartsyxor måste bedömas vara lika funktionel-
la och därigenom lika'Tåirdefulla" som flintyxor i
offersammanhang.

Bergartsyxor utgör inget sttirre inslag bland de
skånska yxorna i offerfynden. Störst är inslaget
bland ensøka funna tjocknackiga yxor ffin MNB
npd nä¡a 207o av samtliga yxor. Vanligen varierar
andelen bergartsredskap mellan nâgra få prccent
upptill ca 1.0Vo av föremâlsbeståndet (Frg. 64).
Det är fullt möjligt att andelen bergartsyxor ur-
sprungligen har varit högre. Tendensen till vitt-
ring åir sâ betydande för bergartsyxor i våtmarks-
miljöer att man kan råikna med att flera offrade
yxor genomgâtt tot¿l upplösning.

Ent¡'psdepåer, dvs. depåer innehâllande endast
bergartsyxor, åir mycket sällsynta. Endast fyra ex-
empel ?irkända. Två från perioden TNC- MNA tr
och wå depâer frân MNB (K.32,148, 944 samt
1 158).

En genomgång av museisamlingar med lös-
fynd av bergarts- och flintyxor frân wâ skånska
häraden har genomförts av Olausson (1983b).
Genomgângen avser Oxie håirad i sydvästra Skå-
ne (Malmöhus län, förkortåt M-l¿in) och Gärds
härad i nordöstra Skâne (Kristianst¿d län, förkor-
t¿t K-l¿in). Olausson menar att flintyxor som upp-
üäder i flinfattiga områden (K-l¿in) kan bedömas
ha ett högre statusvärde åin bergartsyxor. Pâ sam-
ma sätt kan ftirekomsten av bergartsyxor i flintri-
ka omrâden tyda pâ att dessa behövts för speciella
arbetsuppgifær till vilka flintyxor inæ var låimpli-
ga och därigenom värderats högt (bid:59). Reso-

nemanget innebåir för offerfyndens del att om des-
sa utgör en ackumulation av "värdefulla" redskap,
bâde i egenskaper av arbetsredskap men främst
som statusobjekt, skulle flinfattiga men bergarts-
rika omrâden, ha en lägre andel offrade bergarts-
yxor och en högre andel offrade flintyxor än vad
den generella lösfyndsbilden anger. Pâ liknande
sätt skulle situationen i ett flintrikt omrâde karak-
teriseras av en hög andel bergartsyxor i offerfyn-
den. Resonemanget skiljer sig markant från Ebbe-
sens tolkning av de danska bergartsföremålens
rumsliga spridning @bbesen 1984:129).
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Enkelfynd Depåfynd

Fig. 64. Andelen bergartsföremål bland neolitiska enkel-

och depåfynd.

Ebbesen menar att grav- och depåfynden med

neolitiska bergartsyxor avspeglar en lokal nedläg-
gelsenadition i de mera flintfattiga områdena,
men de kartbilder som refereras till utgör inga
övertygande bevis (Ibid:Fig. 9-10). Exempelvis
kan ön Møn med flera gravfunna bergartsyxor
knappast anses som ett flinfattigt omrâde.

Den geografiska spridningen av offrade berg-
artsyxor visas i fig. 65. Spridningsbilden sam-
manfaller helt med den huvudsakliga utbredning-
en av de övriga offerfynden. Tendensen till gup-

s

ì

ø"Depã,- och enkelfynd TNA-MNAII
r. Depå- och enkelfynd MNA [-MNB
r Depåfynd SN

Fig. 65. Skånska offerfynd med bergartsyxor ftån olika pe-

riod€r.

peringar av fynd finns åiven håir med en tydlig an-

knyhing till områden med megalitgravar - cen-
tralbygderna under neolitisk tid. Utbredningen av
fynden ger absolut inget gehör för âsiktdn att fä-
rekomsten av bergartsyxor skulle känneteckna ett
speciellt deponeringsskick i flinfattiga omrâden,
snarare verkar en omvänd situation råda.

Genomgången (Iab. XV[) visar dock att i of-
fersammanhang upptr¿ider bergartsyxor i respekti-
ve låin i liknande proportioner som bergartsyxoma
i den h?iradsvisa lösfyndsgenomgången. Generellt
sett ¿ir andelen bergartsyxor högre i Kristiansød
l¿in än i Malmöhus län. Även bland offerfynden åir

denna tendens märkbar. Detta skulle antyda att ur-

Ibbell XVII. Andelen offrade bergartsyxor i förhållande till
totala antalet kända yxor (7o). Sifftor inom parentes anger
andelen offrade bergarSyxø lånsvis.Andelama ftlr lösfunna
bergartsyxor ffin Oxie och Gãrds härad är omräknade och
avn¡ndade efter Olausson 1983b:tab. I.

Yxtyp
Tunnackiga yxor
Tjoclnackiga yxon

Håleggade yxon

Oxie Gårds M-län K-län
5,5 t2 (5) (1)

7 26 (14) (24:)

2 t8 (1) (5)
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funna yxor), medan andelen offrade tjocknackiga Bredeggadeyxa

bergartsyxor i Klän i stort motsvaras av lösfyn-

valet av offerföremål till sor del påverkats av till-
gângen på låimpligt lokalt maærial. Procentandel-
arna av lösfunna yxor och offeryxor av bergart är

likarøde, men några små skillnader kan likvåil i-
aktøgas.

Sett till det stora antalet föremål som ingår i
analysen bör de iakttagna skillnaderna ses som

noliga ændenser i fyndmateriale¡ De största skill-
naderna mellan länen råder för de tjocknackiga

och håleggade bergartsyxorna. I M-låin har tjock-
nackiga yxor i offersammanhang en högre andel

än förvåintat (144o depâyxor respektive 1Vo lös-

dens andel. Andelen offrade, hâleggade bergarts-
yxor i M-låin motsvarar de lösfunna exemplaren

medan situationen i K-län är en annan. Här åir an-

delen offrade bergartsyxor mindre än vad lös-
fyndsbilden anger (57o respektive 187o). Möjli-
gen kan ett liknande förhållande ses hos de tun-

nackiga bergartsyxoma i K-län. Andelen lösfunna

yxor åir l2Vo och andelen offrade yxor lVo. Detø
kan innebåira att man i K-l¿in till en del försökt er-

sätta brgartsyxorna i offerhandlingarna med mot-

svarande yxor i flinta. Tjocknackiga och hålegga-

de bergartsyxor i M-län skulle därvid vara mer

våirdefulla i offersammanhang än i K-län, ett för-
håtlande som verkar stödjas av den geografiska

utbredningen av dessa fynd.

OsÍikerheten bakom ett sådant resonemang åir

dock betydande. Problemet ligger i an vi helt sak-

nar kännedom om motivet bakom nedläggelserna

av lösfynden. Det är fullt möjligt att den likartade

bilden mellan dessa bägge fyndkategorier kan för-
klaras av att den övervåildigande majoriteten lös-

funna föremål faktiskt kommer frân skingrade of-

ferfynd. Detta är en förklaring som ligger i linje
med Malmers diskussion om de lösfunna flintyx-
oma i Jonstorpsmaterialet (Malmer 1969:16).

9.3. Förarbeten

Fig. 66 visar procentandelen registrerade förarbe-

ten för olika föremålskategorier bland enkel- och

depåfynden. Förarbeten som offerföremâl finns
dokumenterade under hela den neolitiska perioden

lbbell XVIII. Förarbeten i skånska offerfynd. Fyndmiljö
och depåtyp. FM = Fast mark. VM = Våtmark. EÞ En-
typsepå, dvs. endast förarbeten. KÞ Kombinationsdepâ'
dvs. förarbeæn tillsammans med ftlrdiga rcdskap

Tlp av förarbete
Spetsnackiga yxor
Tunnackiga yxor
Tjocknackiga A-yxor
Håleggade yxor
Ftintdolkar
Skafthålsyxor
Flintskäror
Spjutspetsar

FM
x
x

VM ED KD
x

x
xx
xx
xx
xx
xx

x
xx

men det förefaller inte som om kategorin spelat

nâgon betydelsefull roll förr?in under senneoliti-
kum. Under perioden TNA-MNA II finns det in-
ga tydliga tendenser att urskilja. Endast en pro-

cent av den mest omfattande föremålskategorin,

tunnackiga yxor, utgörs av förarbeten (sex st.).
Den relativt höga andelen förarbeten till spets-

nackiga flintyxor åir missvisande eftersom samtli-
ga registrerade förarbeten kommer frân ett enda

depâfynd (K. 451).
Under perioden MNA III-MNB utgör förarbe -

æn till redskap ett litet men karakteristiskr inslag i
fyndbilden. Procentandelarna ligger fuing 5Vo av

samtliga offrade föremål. Förarbeten till ej typbe-

st¿imda tjocknackiga yxor utgör 77o. För endast

wâ redskapskategorier, tjocknackiga A-yxor och
tjocknackiga håleggade flintyxor, har förarbeten
registrerats både bland enkel- och depâfynden.
För de öwiga känner vi endast till enkelfynd.

Senneolitikum åir den period då förarbeten
uppüäder mest frekvent bland offerfynden. I fem

av åtta föremålskategorier ingår förarbeten i ned-

läggelserna. De uppträder både ensamma och i
depåer.

Hur skall förekomsten av förarbeten i offer-
fynden tolkas? Några forskare har velat se före-
komsten av dessa râämnen i depåema som indika-

torer på handel i form av nedgrävda varulager
(Brøndsted 1934:8). Andra tycks luta åt åsikten

att yxförarbeten från mossdepåer kan tolkas i pro-
fan riktning. Skåilet till detta skulle vara att halv-

fabrikaten i flinta genom förvaring i vatten bättre

x
x
x

x
x
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Fig. 66. Andelen typbesü¡mda förarbet€n bland neolitiska enkel- och depâfnd.

behöll sina spaltningsegenskaper än på fast mark.
Depâerna kunde därftir tolkas som en typ av tek-
niska depâer eller verkstadsdepåer (Herfert 1965:

171). Denna tolkning kan emellertid inte applice-
ras på de skånska fynden av förarbeten. För det
första stammar majoriææn av förarbeæn frân ned-
läggelser pâ fast mark. För det andra ingår i depâ-

erna ofta kombinationer av föra¡beten och fiirdiga
redskap CIab. XVIII. Langner 1963:88, Nielsen
L977).Det ?ir tydligt att tolkningsmöjligheæma är

dubbla. Dels kan vi förstå halvfabrikat som till-
tänkta 'Tåirdefulla" redskap. Oftå ¿ir de tillverkade
av högkvaliativa flintsorær. Dels kan förarbeæna
fungera som symboler för riktiga redskap genom

att ersättå dessa i offerfynden. Detta förhållande
är uppenban för flertalet senneolitiska yxförarbe-
ten. Dessa åir ibland fabricerade av kvalitativt sett

sâ dåtig flinta att inga anvåindbara redskap kunnat
framställas. Naturformade yxliknande moränflin-
tor har också utnyttjats och genom ett fåtal till-
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huggningar erhâllit en hjälplig yxform (Thörn

1990, Björhem & Säfvest¿d 1989:108 PLXVD.
Symbolv?irdet förstärks genom att flera senneoli-

tiska yxförarbeæn i offersammanhang pânäffats i
Skånes flintrikasæ onrâden med stora flintgruvs-
områden belägna bara kilometrar från nedläggel-

seplatserna (Rudebeck 1986). Det verkar mot

denna bakg¡und uppenbart att man inför dessa

nedläggelser medvetet eftersträvat att använda sâ

dålig moråinflinta som möjligt. Det kan således

ifrâgasättas om dessa föremål verkligen är att de-

finiera som förarbeten då inga användbara red-

skap kunnat tillverkas. Rituella nedläggelser av

förarbeæn som symboler för f?irdiga redskap till-
hör otvivelaktigt en lildre tradition, vilket sen-

mesolitiska fynd av yxliknande stenar i stolphâl

och i gravar visar (L. Larsson 1983a, 1984c:25,

1988b:134, \ryestergrcn 1988: 6).

9.4. Fragmentering

Tèrmen fragmentering anger i detta sammanhang

att störe eller mindre partier av ett redskap bnutits

av, antingen nanrrligt,vid normal användning eller
genom medveten förstöielse. De skador som fö-
remålen bland offerfynden uppvisar, koncenterar
sig vanligen till redskapens eggpartier. Främst

yxor och mejslar men även föremål som flintdol-
ka¡ och skedformiga slrrapor har eggskador. Red-

skapen ha¡ därvid blivit oanvändbara. Svårighe-

ten ligger i att beståmma om förstörelsen varit
medveten eller inte.

Problemet skulle var¿ lättare att lösa om vi dis-
kuterar en annan form av förstörelse, nåimligen

bränning av främst flintredskap. Eldskadade arte-

fakter uppt?lder emellertid ytterst sparsamt i tadi-
tionella offermiljöer som vâtmarker och på fast

mark. Brännoffret som fenomen och dess sta¡ka

anknytning till grav- och boplatsmiljöer gör det
emellertid mera lämpligt att behandla i ett senare

kapitel (Kap. 11.4.).

Bland offerfynden förekommer det fiven hal-

verade redskap. Nåir det gäller skafthålsförsedda

bergartsyxor hac de ofø brutits av i skafthâlet.

Fragmenten har ibland âteranvänts och fungerat

som låimplþ utgângsmaærial för frarnställning av

Tbbell XDC Fragmenterade yxdelr under neolitikum. E =
Enkelfynd D= Depâfynd

Egg&l % It{æ*drl %
TNA.MNA II
Spetsnackigayxor E.D
Tunnackigayxø E

D
Mångkanfiga
sfidsyxor
D¡bbeþggade
súidsyxa

Koparflatyxø
MNA III.MNB
A-yxø

Byxa

Håbggadeyxo

Tunnbladigayxø
Flintmejslar

Sridsyxor

SN
Skafthâlsyxor

Bre&ggadeyxa

I(a¡ttyrtø

nya redskap, med den ursprungliga funtfionen
bibehållen eller med en ny. Ett vanligt exempel pâ

det förs¡rämnda åir att nackdela¡ till flintyxor
huggits om och försetts med ny egg. Flera flint-
dolka¡ från senneolitikum uppvisar ofta spår av

sekundä¡anvåindning som eldslagningsflintor.
Det finns således wå viktiga förhållanden att

framhålla, vilka kan ha betydelse för tolkningen.

Fragment av redskap kan uppfattas både som ftir-
sttirda redskap och ibland även som eventuella

fürarbeten till nya.
En analys över vilka delar av redskapen som

varit inEessant¿ att offua åir upplysande. En studie

av de neolitiska flintyxorna och -mejslarna visar

att eggdelar av yxor dominerar bland fragmenæn i
offerfynden (Tab. XIX). Eggdelarnas antal över-
råiffas bara av nackdelar i wâ fall, enkelfynd av

457343
r 100
22 69 l0 31

571229
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tjocknackiga flintyxor av typ A och flintrnejslar.
Även skafthâlsyxorna uppvisar denna starka an-
knyudng tilleggdelar.

N¿ir det gliller eggdelar av flintyxor visar sig
den skärande eggen i förvånande hög grad vara
oskadad och enligt mitt förmenande kan många av
dessa yxfragment forfarande vara dugliga red-
skap. Trots halveringen av redskapet har de flesta
eggdelar forfarande en l?ingd som tillâter effektiv
skaftning. En genomgång av de slillsynt förekom-
mande skaftade yxorna i nordeuropeiska fynd
frân neolitikum, av vilka majoriteten utgör tun-
nackiga och tjocknackiga yxor, visar att de beva-
rade yxbladens längd varierar mellan 7 och2I
cm, med ett medelvärde av 15 cm (Becker 1945:
155 fl 1949:231ff, Ebbesen t979:32 ff, Olaus-
son 1983a:33 ff).

Att just eggdelar haft ett btydande värde som
offerföremål kan därför ligga i deras våirde och
potentiella återanvlindning som redskap. Nackde-
lar och mittdelar av redskap ingår'förvisso ocksâ
bland offerfynden men spelar i de flesø fall en
antalsmässigt helt underordnad roll i frirhållande
till eggdelarna. Cm fragmenûering av redskap err
bart ¿ir uttryck för en förstörelse av redskapets
praktiska funktion, en handling som kan vara av-
sedd att förhindra profanering av ett helgat före-
måI, borde fördelningen mellan egg-, mitt- och
nacþartier varit jåimnare i offersammanhang. Det
kan därför vara viktigt att skilja mellan redskap
med skador koncentrerade till egpartiet och stör-
re fragment av redskap med oskadad egg. Egg-
delamas övervikt i offersammanhang kan natur-
ligwis till en del även förklaras av att de vid fynd-
tillfåillena varit lättare att identifiera och därmed
tillvaratagas.

Ovanstående resonemang kan emellertid inte
anses giltigt för skafthålsyxorna. En skafthålsyxa
gâr vanligen sönder i skafthålet vilket i de flesta
fall utesluter möjligheterna till förnyad använd-
ning. Det finns flera fall kåinda av eggdelar till
MNB-stridsyxor, sâväl som senneolitiska skaft-
hålsyxor, vilka uppvisar spår efter påbörjade
skafthâl (Kap 6.9). Det samma gåiller flera förar-
beten till skafthålsyxor. Det finns ingen anledning
att hävda att de påbörjade skafthålen någonsin var

1àbell XX. hocentandelen fragmenterade flindöremâl sett
till totala anølet fthemâl - länsvis.

Redskapstyp
Spetsnackiga yxor
Tunnackiga yxor
TþknækigaA-yxor
Tþknackiga B-yxor
Tunnbladiga yxor
Ilåleggade yxø
Flintmejslar
Brcdeggadeyxc
Flintdolkar
Spjutspetsar
Flintskåror

M-län
7
t4
3r
t7
2
t4
22

9
38
t9
9

tänkø att göras fåirdiga. De kan lika g?irna tolkas
som skålgropar applicerade på yxdelen. Yxorna
måste därför betraktas som symboler för riktiga
yxor (Malmer 1962:668). Denna typ av föremål
har registerats både som depâ- och enkelfynd (se

K. 255, 420,43O,595,859 samt 1149).
En annan aspekt på fragmenøriska redskap lir

de skadade föremålens roll i flinfattiga respektive
ftinFita omrâden. Om fragment av redskap offra-
des som ftrilgoria ersättningar eiler sym'ooler för
riktiga redskap skulle detta förhållande kunna ty-
da på en râdande råvarubrist. Hypotetiskt kunde
vi dåirfür råikna med att fragment av högkvalitativa
flintsorter värderades högre i flinfattiga omrâden
(här K-l¿in) än i flinrika (M-l¿in). Dett¿ borde i så

fall även avspegla sig genom höga respektive lâga
andelar fragment i offerfynden. Så är emellertid
inæ fallet (se Thb. XX). Tendensen pekar snamre
ât att människoma i bägge områden använt sig av
fragment i lika stor utståickning.

Detta kan innebära att, oavsett tillgången på
flintrâvara, har ordinära flintredskap omfattåts av
speciella föreställningar och förordningar vilka
lringgåirdat deras profana såväl som sakrala an-
vändningsområden. Det finns mycket som talar
för att majoriteten av de enstaka deponerade före-
målen utgörs av vardagliga arbetsredskap som fått
sin slutliga användning som offerföremåI. Nfir det
gäller skadade föremål har omvandlingen frân ett
profant föremål till ett ri¡¡ellt, omfattat regler som
förutom en fiirstärelse av föremålet ocksâ innebu-
rit bestämda urvalsprinciper för vilka delæ av red-

K-län
ll
14

8

;
l0

37
25
20
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skapet som fick offras. Cfab. XIX).
Fragmentens dubbla roll i offerfynden visas

också av att flera depâfynd samtidigt innehåller

kombinationer av int¿kta och fragmenøriska red-

skap. Flera vânnarksfynd med främst yxor visar
pâ detta förhâllande. I Perstorp socken pâträffa-

des âr 1940 en vâtmarksdepå (K. 1230) daterad

till MNB, bestående av elva flintyxor och -mejslar

samt en tjocknackig bergartsyxa försedd med risç
ningar (Mohrén & Forssander I94l:142 ff). Fyn-

dets slutna karaktär har utifrân mätningar av smal-

sidesvinklar ifrågasatts av Malmer som menar att

föremålen tillhör upprepade nedläggelser på sam-

ma plats (Malmer 1962:489 fÐ. Jag finner inget

som stödjer denna âsikt. I den ursprungliga fynd-
berättelsen omtalas helt entydigt att fyndot påtr¿if-

fades som en " ansarnling av flintyxor" (Mohrén

& Forssander 1941 :300).
Behandlingen av föremâlen i depån är unik.

Sex yxor och en mejsel har kraftigt skadade egg-

partier. Hos några yxor förekommer helt avslagna

eggar, pâ de andra har endast egghörnen slagits

av. Tre av flintyxorna, den andra mejseln samt

bergartsyxan är dåiremot intakta och oskadade.

Den ena av dessa sistnämnda flintyxor åir visser-

ligen intakt till utseendet men ?ir i gengäld tillver-
kad av värdelös moränflint¿ vilket omöjliggjort
praktiskt bruk (Ibid:307, Fig. 2). Depån uppvisar
således en föremålsuppsättning av både förstörda,

funktionsodugliga och funktionsdugliga redskap.

Har dll redskapen skadats och förstörts gen-

om vardagligt bruk eller i samband med offer-
handlingen? Jag üor att en möjlighet till fdrklaring

ligger i skadomas omfattning och placering. Des-

sa är förvisso stora men inte irreparabla. Huvud-

delen av de nedlagda, fragmentariska artefakterna

skulle relativt enkelt kunna huggas om och förses

med ny egg. Detta tir ett tekniskt förfarande som

gliller för merparten av de neolitiska yxorna på-

tråiffade pâ boplatser, men detta har inte skett med

yxorna i Perstorpsdepån. Omhuggna och omsli-

pade redskap förekommer sällan i stort ant¿l i of-
ferfynden men de utgör likväl en betydelsefull

grupp av offerföremål (se nedan). Om det i de rå-

dande offersystemen endast krävdes funktionella
vardagsredskap skulle förmodligen andelen om-

huggna redskap vara betydligt högre än va<l dèñ

är. Obrukbara redskap eller fragment av sâdana

skulle aldrig offras. Det verkar dåirför troligt att

yxorna medvetet skadats inför eller i samband

med offerhandlingen och detta förhållande bör
glilla majoriteten av offrade fragmentariska red-

skap. Detta innebåir att fragment påtråiffade i offer-

sammanhang bör ha omfattat samma offervåirde

som hela redskap och detta utgör goda belägg för
ett väl uWecklat religiöst och varierat symbol-

sprâk.
En genomgâng av Nielsens katalog över dan-

ska depâfynd med tunnackiga yxor avslöjade att

trrrag%o av depâerna innehöll omhuggna och om-

shpade exemplar. Fragmenterade och direkt ska-
dade yxor frarnkom barai3%o av depâerna (Niel-

sen 1977:121 ff). För mellanneolitiska depâer

med tjocknackiga flintyxor ¿ir motsvarande andel

77o (Nielsen 1979). Skånska depåfynd med frag-

menterade tunnackiga yxor och tjocknackiga yxor

har högre andelar, 97o respektive IlVo, Den låga

andelen fragment i Danmark kan till en del bero
på att Nielsen stundtals identifierar möjliga depâ-

fynd med spars¡ilnma fyndupplysningar, efter kri-
terier som, likartad teknik, form, och patina
(Nielsen 1979:30 ff). Exempelvis skulle Pers-

torpsfyndet knappast kunnat identifierats som en

depå efter sådana principer.

Fragmenterade redskap visar sig vara ett kar-

akteristiskt inslag bland de neolitiska offerfynden.
Fyndmaærialet kännetecknas av stor variation i
antalet fragment men det finns även tydliga ten-
denser till grupperingar mellan enkel- och depå-

fynd @ig. 67). I tretton föremålskaægorier före-

kommer fragment både som enkelfynd och i de-

pâfynd. För fyra ftiremålskategorier är fragment

endast associerade med enstaka nedlagda föremål

och för wâ kategorier finns fragmenterade red-

skap endast associerade med depâfynd.

Den viktigaste kåillkritiska invåindningen mot

analysen åir att flera fyndkategorier föremål uppvi
sar ett mycket liæt antal registrerade exemplar.

Fråimst gåiller detta antalet redskapsfragment i de-

påfynden. Eventuella nyfynd kommer avsevåirt att

förfindra fyndbilden. Procentandelarna för frag-

ment av dolkst¿var, dubbeleggade stridsyxor och
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vilka lätt skadas sekundärt i samband med senare

tiders jordbruksarbete, men även vid oförsiktig
hanæring i en fyndsamling. Ett betydande antal

flintdolkar uppvisar sâledes recenta skador, men

dessa är i de flesta fall lättå att urskilja genom att
föremålets eventuella patina ocksâ skadats. Ändå
uppvisar offrade dolkar en betydande fragmenter-

ing, ofta finns bara en bladdel eller en skaftdel
och det ?ir framför allt de sistnåimnda som före-
kommer i offerfynden. Det är inte ovanli4 att
flintdolka¡ har en dubbel praktisk funktion, dels

som skåirande och stickande redskap men ocksâ
som eldslagningsflintor, vilket avsatt karakteris-
tiska slagmåirken pâ skaftdelarna. Det åir därför
fullt möjligt att offrade fragmenterade flintdolkar
snarare bör uppfatøs som offer av eldslagnings-

flinor åin som ftirstörd¿ knivar.

9.5. Slipning

Slipning förekommer bland åtta neolitiska yx- och

mejseltyper i flinta. Undantagsvis upptr¿ider slip-
ning även på andra flintredskap men dessa åir ex-

tremt sällsynta. Det finns ett våtmarksfynd från
Fjelie socken av en dolkstav, vars yttersta spets-

del åir slipad pâ bägge sidor (K. 406). Nâgra sli-
pade dolkstavar av flinta i offersammanhang har

även påtråiffats i Danmark (Skaarup 1985:399 Ð.
\Ãdare finns tre senneolitiska enkelfynd av flint-
dolkar frân våuna¡k som uppvisar denna behand-
ling. Pâ en dolk, pâtråiffad vid dikning i Villie
socken, har flintdolksbladet slagits av och ersatts

med en yxliknande egg (K. 779).Frânsödra,Åk-
arp och S:t Olofs socknar kommer wâ exemplar
av flintdolkar med blad och stora delar av skaften
slipade (K.537 och 1051).

Förekomsten av slipade respektive oslipade

yxor i offersammanhang har i litteraturen ofta an-

vänts som argument i diskussioner om fyndens

tolkning (Rech 1979). Oslipade yxor anses vara
förarbeten och representerar ur tillverkningssyn-
punkt det sista stadiet innan yxan slipas. Frågan

om slipning som bidrag till yxans funktion eller
som en förhöjande estetsisk effekt är viktig (Ad-
kins & Jackson 1978:12). Slipade yxorharbero-
ende på storlek samt slipningens omfattning och

noggrannhet tolkats som ordiniÍra arbetsredskap
eller som högt värderade statusföremåI. Den av-
görande frâgan har varit om yxorna ör eller ick¿

rih avsedda att anv?indas. Slipningen i sig kan inte
avgöra detta. Lösningen ligger i en kombinerad
analys av bruksskador pâ yxeggarna och huruvi
da slipningen verkligen har betydelse för föremå-
lets praktiska funktion.

Olausson har i ett viktigt arbeæ ingående stu-
derat olika funktionella aspekter hos den tunnack-
iga yxan, med exempel både från arkeologisk
konæxt och genom experimentella försök (Olaus-

son 1983a). Faktorer som behandlats ¿ir bruks-
spår, skaftning, råmaterial, teknik samt inte minst
slipningens betydelse. Arbeæt kan delvis ses som
ett försök att upprätt¿ arkeologiskt urskiljbara
gränser mellan ett arbetsredskap och ett statusfö-

remâI. Olausson definierar ett statusföremâl som
ett föremål vars storlek indikera¡ att den ej var av-

sedd att användas eller som ett föremål som icke
använts Qbid:Z2). Hennes resultat bör vara över-
förbara för huvuddelen av de övriga neolitiska
yx- och mejseltyperna men slutsatsema av analy-

serna är delvis motstridiga och kan få avsevärda
konsekvenser för tolkningen av offerfynden.

En av konklusionerna ift att "the evidence

from experimentations, fracfire mec hanics, ed-

gavear analysis; and ørchaeological context øll
confirms that axes were not used in an unground
stntC' (Ibid:63). Samtidigt redogörs dock ftir re-
sult¿t frân egna och andras praktiska experiment
dåir ingen skillnad i effektivitet kunde ses mellan
slipade och oslipade yxor (Ibid:60 ff). Den sam-

mantagna slutsatsen ?ir att oslipade yxor mycket
våil kan vara funktionella redskap, men slipningen
gör att yxan håller längre genom att risken för
brott p.g.a. ojåirnnheter i materialet till stor del kan

elimineras.
Fyra kategorier yxor studerades med avseende

pâ förekomsten av bruksspår; lösfunna slþade
och oslipade yxor, yxor från depâer samt yxor
från boplatser och gravar (lbid:22 ff, Fig. 13 a-

d). Endast en kategori yxor uppvisar ett tydligt
mönster. Huvuddelen av de oslipade lösfunna yx-
orna saknar brukspår på eggarna. Olausson gfu
emellertid ett steg låingre. Genom en kombination
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av brukspårsanalys och registrering av yxstorlek
erhölls en möjlighet att arkeologiskt skilja mellan
eventuella statusyxor och arbetsyxor. De lÍingsta
slipade, lösfunna yxorna var den enda yxkategori
där yxoma inæ bar spårefær anvåindning

I analysen av depåyxorna har tyvåirr de oslipa-
de yxorna utel¿imnats. Bruksspåren pâ de slipade
depâyxoma kan karakteriseras som jämnt fördela-
de både bland korø och långa yxor. Det finns så-

ledes ingen koppling mellan korø yxor och krafti-
ga bruksspår samt lânga yxor med lättare eller
inga bruksspår eller inga alls. En hög grad av icke
använda oslipade yxor och en hög andel slipade
yxor med bruksspår skulle avsevärt underlätta en

tolkning. Skulle ett sådant mönster uppt?ida torde
vi kunna förutsätta att de oslipade yxorna repre-
senterar oanvända yxor, offrade i stadiet innan
den slutliga slipningen. Detta skulle kunna inne-
båira att yr(orna tillverkades speciellt för offercere-
moniema. Olaussons analys demonstrerar tydligt
svårigheterna att best¿irnma om en yxa & ett ar-
betsredskap eller ett statusfiiremâl och resultaten
tyder enligt henne pâ att det inte finns nâgon kate-
gori yxor som exklusivt omfattar hög søtus (bid:
30).

Det finns emellertid flera omständigheter vilka
försvårar ett sâdant klart ställningstagande. Nåir

det gåiller oslipade yxor åir det svârt att urskilja
bruksspår från tillverkningsspâr (Ibid:27). Det ¿ir

även svårt att förestiilla sig att en mycket lâng full-
ständigt slipad yxa, med obetydliga spfu efter an-
vändning, skall tolkas som en arbetsyxa när en till
mâtt och utseende identisk yxa utan dessa spår ut-
gör ett statusföremål. Till och med Skandinaviens
längsta tunnackiga yxa,46,4 cm lâng, pâtråiffad i
Jægstrup pâ Jylland, uppvisar spår efter använd-
ning (Müller 1886:213, Nielsen 1977:77,Fi5.
38, Olausson 1983a:28).

Om skillnaden mellan en arbetsyxa och en pre-
stigeyxa för en nutida betraktare Íir svfudefinie-
rad, har den dåiremot varit uppenbar i den dâtida
sociala kontexten. Om inte storleken haft betydel-
se kan sättet yxan varit skaftad pâ, när och hur
den bars eller var placerad varit avgörande. Det
kan knappast anses som meningsfyllt att visa sta-
tus på ett så subtilt vis som frânvaron av bruks-

spår pâ eggarna vilket dessutom, för att rätt upp-
fattas av en betraktare, krävde god syn. Detta me-
nar heller inte Olausson som istället hävdar att de

arkeologiska bevisen pekar åt att det inte gâr att
klart urskilja vad som lir en prestigeyxa och vad
som är en arbetsyxa (Ibid:30). Prestigeyxor och
arbetsyxor behöver emellertid inte stå i ett mot-
satsförhållande till varandra. Det skânska fynd-
materialet passar väl in med förhâllandena som
rådde fram till våra dagar för några av bergsfol-
ken på Nya Guineas högland, ett av nutida arkeo-
loger flitigt utnyttjat etnografiskt exempel (Hpj-
lund 1979). En viktig iakttagelse som Hpjlund
gör ¿ir att ordinära arbetsyxor ocksâ kunde funge-
ra som statussignalerande ftiremål och som cere-
moniella objekt, beroende på ägarens plats i den

sociala hiearkin. I omrâden fattiga på lämpligt râ-
material kunde en transformering av en arbetsyxa
till en prestigeyxa ske genom att yxbladet togs ut
och placerades i ett annat, rikt dekorerat skaft
(Ibid:¿|4). Även ceremoniyxor, en beteckning ftir
långa tunnbladiga yxor som vanligen bars för att
visa ägarens status eller gällde som utbytesföre-
mâl vid handel, kunde användas vid praktiska
göromål. Yxans främsta funktion val som vapen
men den anvåindes även vid finare näarbeten (Ib-
id:42).

Offerfyndens skiftande karaktär med oslipade
och slipade, använda och oanvända yxor kan bara

ftirklaras av att den neolitiska människan vid sitt
urval av offerftiremål inte pnmärtttgick från att
separera mellan yxan som arbetsredskap och yxan
som prestigeföremåI. Som senare skall visas illu-
streras dettå förhållande även av att oslipade och
slipade yxor förekommer tillsa¡nmans i flera de-
pâfynd. Båda former har flitigt offrats och ansetts

som adekvata offerföremål bâde i flinfattiga och
flinrika områden, vilket inte utesluter att offergå-
vans våirde i ekonomiska och sociala termer skif-
tat betydligt. När vi emellertid studerar andelen
slipade yxor i offerfynden frân neolitikum och
jämför enkelfynd med depåfynd, samt fynd från
vâtrnark med fynd från fast mark, fâr vi ytterliga-
re en dimension att lägga till. Det fiirefaller som
om slipningen inte bara har med yxans sociala
och praktiska funktion att göra utan även kan vara
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Fig. 68. Den generella slipningsandelen för samtliga yxor i enkelfynden respektive depâfynden.

kopplad till offermetod (enkel- och depåfynd) och

offermiljö (våtrnark eller fast mark). Om en otr¿d
yxa är sþad eller oslipad kan dåirför vara sqrfi av

rituella hänsynstaganden och regler.
I det följande avsnittet skall de neolitiska yx-

och mejseltypernas slipning behandlas med avse-

ende pâ fyndmiljö och fyndkontext. Det kommer
att fr¿rngå snabbt att betydande likheter och skill-
nader kan spåras över hela den neolitiska perio-

den.
Den generella bilden anger att slipning är van-

ligare förekommande bland enstaka offrade yxor
än bland yxorna i depåfynden, med flintmejslar
som enda undantag @ig. 68). Denna sistnåimnda

redskapsform är i de flesta fall svårdaterad, vilket
får konsekvenser för de enstaka funna mejslarnas

bevisvärde i detta sammanhang.
Skillnaderna måirks först och främst under pe-

rioden TNA-MNA tr där oslipade yxor i depåfyn-

den dominerar eller har motsvarande andelar som

de slipade. Olausson anger att nifia 597o av de

tunnackiga yxorna från depâerna är oslipade, ba-

serat pâ bâde danska och skånska depåfynd (1983

a:22).De skånska depåfynden har en lägre andel,

5 1 7o. Skillnaden pâ, 87o kan eventuellt antyda re-

gionala skillnader. Nästföljande period uppvisar

en mera varierande bild. Smâ skillnader i slip-
ningsandelen mellan enkel- och depåfynden åir ka-

rakæristiskt fiir tjocknackiga A- och B-yxor, me-

dan stora skillnader kan ses bland håleggade yxor

och tunnbladiga yxor. Situationen under SN kar-

akteriseras åter av att oslipade depâyxor domine-
rar.

Result¿tet åir endast delvis jämförba¡t med en

sammanst¿illning gjord av Siemen (1982). Det
framgâr inte klart från vilka om¡åden Siemen

hämtat sina depåfynd, men studien omfattar troli-
gen hela det sydskandinaviska området (Ibid:187

ff). I grova drag ses samma uwecHing som ovan

skisserats för offerfynden i Skâne, bl.a. för
spetsnackiga, håleggade samt de tunnbladiga yx-

orna, men flera awikelser förekommer. I studien

anges exempelvis att slipade, tunnackiga yxor do-

minerar bland depåfynden, ett resultat som står i
stârk motsats till Olaussons matcrial (Ibid:190, se

ovan). Siemens genomgång är biwis oförståelig,

då exempelvis ett avsnitt beskriver förhâllanden

som kan tolkas som att de äldsta tjocknackiga
flintyxorna skulle dateras till perioden MNA l-tr
(Ibid:190).

Den skiftande förekomsten av slipning bland

flintyxorna blir inmessant först dâ vi j?imför enkel-

fynden med depåfynden efter fyndmiljö (Fig.

69). En sâdan jåimförelse ?ir betydelsefull, dll flera
forskare hävdat att enstaka funna föremâl ofta
härrör frân skingrade depåer (Nielsen 1977).
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Tabell XXI. Dominans för slipade (S) eller oslipade (O)
yxor inom olika fyndmi[itÞr. VM = Våtmark. FM = Fast
mark

Föremålstyp Enkelfynd Depåfynd
VM

Spetsnackigayxor S

Ttnnackigayxor S

TjoctnackigaA-yxor S

ljoclnackigaB-yxor S

Ilåleggadeyxor S

Tunnbladigayxor S

FlinÍnejslar S

&edeggadega S

En genomgâng av fyndens slipning baserad på
olika fyndmiljöer visar på intressanta skillnader
mellan fynd frân våtmark och fynd från fast ma¡k
(Fig. 69). Detta strider helt mot Nielsens uppfatr-
ning att det inte finns några skillnader mellan yxor
från dessa miljäer med avseende på fyndsamman-
sättning, antal och slipningsgrod (1977 :120). Det
åir viktigt att komma ihåg att sen rill fyndmiljö och
fyndkontext finns en klar dominans för slipade
yxor under neolit'rkum (Iab. XXÐ. Bland 30 re-
gisterade fyndmöjligheter, dvs. enkel- och depå-
fynd med flintyxor frân respektive våtmark och
fast mark, råder dominans för slipade yxor i inte
mindre än 23 fall medan oslipade dominera¡ bara i
sex. Den intressanta delen ligger i var distinkta
skillnader kan regisfreras.

Enstaka yxor från vâtmark uppvisar en påfal-
lande homogen slipningsandel under hela den ne-
olitiska perioden. Denna varierar mellan 687o och
857o, med ett medelvåirde under TNA-MNA II pâ
757o,79%o under MNA Itr-MNB och 687o under
SN. De enstaka funna yxorna från fast mark åir

fåaliga men materialet tycks antyda en ännu hög-
re andel slipade föremåI. För fyra av sex yxkate-
gorier åir lOÙVo av yxorna slipade, resterande ka-
tegorier visar andelar på 507o respektiv e 7 5Vo .

För våtmarksfunna depåyxor råder i vissa fall
ett helt motsatt förhållande. Under TNA-MNA II
dominerar oslipade yxor och samma förhållande
kan ses under MNB för tjocknackiga, håleggade
yxor och tunnbladiga yxor. Detta måste inneblira
att fasta norner existerat vilka haft som syfte att
markera awikelse mellan enstaka offrade föremål

och flera föremål i depåer. Detta indikerar ocksâ
att intentionen bakom enkeloffer och samlingsof-
fer varit olika, alternativt riktats till olika gudar.
Andelen slipade depåfunna tjocknackiga A- och
B-yxor, flinunejslar och bnedeggade yxor tende-
rar däremot att ansluta sig till enkelfyndens ande-
lar

Den skiftande andelen slipning mellan â ena si-
dan tjocknackiga B-yxor och flintmejslar och â
andra sidan håleggade och tunnbladiga yxor för-
tj?inar att kommenteras nilrmare eftersom detta
tycks motbevisa Müllers tidiga pâpekande att de-
pâfynden innehâller uppsättningar av identiska
fiiremål. I ett flertal kombinationsdepåer uppträ-
der dessa fyra föremålsformer tillsammans (se
Thb. VtrD. Detta kan för depâernas vidkommande
betyda att även om de neolitiska människorna
vanligwis eft€rsträvat att offra endast slipade eller
endast oslipade yxor, har det inför vissa offer-
handlingar funnits regler som lrävt att vissa yxty-
per särbehandlades. Bakom valet av offerföremål
fanns således ett rituellt regelverk, vilket inte en-
dast avgjorde om det enskilda redskapet skulle
deponeras oslipat eller slipat utan ocksâ bestärnde
offermetod och hur en låimplig kombination av
färemål skulle vara sammansatt.

En jämfiirelse mellan depåyxor frân vånnark
och depåyxor från fast mark visar också intres-
santa skillnader. Generellt sett förekommer slþa-
de yxor oftare i fasrnarksdepâer med ett viktigt
undantag, de bredeggade yxoma under senneoliti-
kum. Dessa utgör ett viktigt undantag bland de
neolitiska depâfynden från fast mark (Fig. 698).
Detta har kommenterars tidigare (Kap. 7.3) och
beror pâ att ett betydande antal depåer samman-
satts av sâ grova f,öra¡beten, ofta tillverkade av en
sâ dålig flinta att inga fungerande yxor kunnat er-
hållas. Det är dåirför tvivelaktigt om dessa yxor
kan jåimstållas med de övriga neolitiska oslipade
yxorna och istället anses som en tredje fyndkate-
gori. Ett viktigt förhållande är emellertid att sam-
ma yxtyper som i vârnarksmiljö huvudsakligen är
oslipade, till övervägande delen uppträder slipade
på fast mark. De enda undantagen är de spets-
nackiga flintyxoma, vilka isttillet uppvisar mycket
konsekvent¿ skillnader i slipning mellan enkel-

FM VM FMsoosossss-sssoso/sossss-so
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làbell X)ql. Antalet depâer med endast slipade eller oslipa-
de yxor samt kombinationsdepåer med bâda.

TNA-
MNAII 7¿

Endast slipade 41 35
Endastoslipade 50 44
Slipadeochoslipade 22 2l

och depåfynd.
Varför förekommer det då både oslipade och

slipade yxor i de neolitiska offerfynden? Som ti-
digare kommenterats finns ett betydande antal de-
påer som uppvisar Mde oslipade och slipade yxor
tillsammans. Vidare åir andelen blandade depåer
påfallande j?imn under hela den neolitiska perio-
den, med andelar som motsvarar en femtedel till
en fjåirdedel av samtliga depåer (Iab. XX[). An-
delarna för det tidigneolitiska materialet ansluter
väl till Rech's genomgång av de tunnackiga de-
pâyxorna påräffade på fast ma¡k och som huvud-
sakligen håinör från Sydskandinavien och Nord-
tyskland (Rech 1979: 19).

Yxan som både arbetsredskap och som presti-
geföremål Íir enligt min åsikt sâ intimt fiirbundet
att en gränsdragning varken åir möjlig eller speci-
ellt meningsfull. Detta förklarar heller inte den
skift¿nde förekomsten av slipade och oslipade yx-
or. Ser vi emellertid till de olika sätten att offra,
antingen ett enstaka föremål eller flera stycken
sarnlade i en depå och till de olika offermiljiÞrna,
verkar en rituell förklaring vara nära till hands.
Det åir troligt att bruket av wå olika offermetoder
kan innebära skilda syften bakom en offerhand-
ling men de kan ocksâ innebära att offerhandling-
arna addresserades till skilda gudomar eller mak-
ter.

En förnyad bruksspårsanalys som helt tar sin
utgångspunkt i offerfynden skulle owivelaktigt
kunna ge vikriga upplysningar och eventuellt kla¡-
göra om offeryxornas slipning åir en avspegling
av yxans potential som arbetsredskap eller kan
knytas till rituella regler. Tills dess att vi får klar-
het i detta, kan de oslipade flintyxoma i depåerna
mycket våil tolkas som nedlagda i depåerna i egen-
skap av att vara fullt funktionella arbetsredskap.
Det förefaller dock troligare att de aldrig anvåindes

utân snarar€ representerar yxan i sitt sista stadium
innan slipningen. Ett av Olaussons resultât är att
en yxas värde som redskap lättare kan bedömas
innan den slipas, eftersom slipningen kommer att
dölja eventuella svagheær i flintan (1983a:63).
Kanske detta ¿ir en av orsakema till de oslipade
yxornas förekomst i offerfynden. Genom att er-
bjuda makterna oslipade föremål av god kvalitet
stod det klart för dessa att frambäraren av offret
haft goda avsikter. Personen som offrade undvek
drirmed ett religiöst bedrtigeri.

9,6. Nedläggelsefrekvens

En av grundvalarna i detta a¡beæ bygger pâ att det
neolitiska offerskicket tar sig uttryck i nedläggel-
ser av enkeloffer och samlingsoffe¿ eller med sy-
nonyma arkeologiska term€r; enkelfynd och depå-
fynd. Huruvida förhållandet mellan dessa fÌirtind-
rar sig eller ¿ir konstant under den neolitiska peri-
oden åir ett betydelsefullt problem att uFeda, efter-
som detta i hög grad åir fiirknippat med frâgan om
en rituell nedläggelsetradition existerat och hur
denna fungerat. Det är sjåilvklart att denna analys i
första hand åir förbehållen de föremålskaregorier
som ingâr bâde i enkel- och depåfynden. Bägge
fyndtyper representerar ett unikt offertillfÌille och
en sammanställning ger en god uppfattning av vil-
ken form som var vanligast. Har de olika offer-
metoderna använts vid skilda offertillfällen eller
har enkeloffer och samlingsoffer riktats mot och
förbehållits olika gudar eller makter? De skillna-
der i föremålens utseende och behandling som ti-
digare har kunnat konstateras mellan enkel- och
samlingsoffer antyder starkt att motiven bakom
nedläggelserna skiftat.

Finns det stora variationer i fördelningen mel-
lan enkeloffer och samlingsoffer mellan vissa pe-
rioder, kan detta indikera att tyngdpunkæn i offer-
handlingarna förskjutits rill atr g¿illa en speciell
mottagare, på någon annans bekostnad. Föränd-
ringar i den rådande samhåillsstrukturen, både so-
ciala och ekonomiska, kan också leda till att en
viss typ av offerhandling föredragits under olika
perioder. Kollektiva offentliga offerhandlingar
kan exempelvis ha fiiråindrats till enskilda och vi-
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Tabell XX[I. De olika tidsperiodernas andelar av samtliga

offerfynd. E= Enkelfynd D= Depåfynd

Tidsperiod
TNA-B
TNC-MNAII
MNAItr.V
MNB
SN

E
79
365
29
355
512

t 1340

Vo

5,7
27,4
1,8

n,6
37,5
100

D
29
t26
2

67
136

3ó0

ce versa. Oavsett dessa för?indringar kan vi kon-

statera att det neolitiska rituella offerskicket kråiv-

de deponeringar av både enkeloffer och samlings-

soffer. Systemet uteslöt aldrig den ena eller den

andra formen av offer. Båda offermetoder har i
större eller mindre antal existerat samtidigt under

alla neolitiska delperioder. Uppträder depåfynden

och enkelfynden med inbördes lika¡tad fördelning

över de olika perioderna kan detta ses som ett in-
dicium för att den religiösa grundstrukturen var

oförändrad. Innan vi gâr över till problemet rör-
ande nedläggelsernas intensitet under neolitikum

bör förhållandet mellan enkel- och samlingsoffer
närmare granskas.

De nedläggetser som s?ikert kan dateras till de

olika delperiodema av neolit'rkum uppgår till 1700

stycken, fördelat på 360 depåfynd och 1340 en-

kelfynd. Samttiga fynd som har osåiker datering

inom neolitikum har frånräknats. Fördelningen
kan studeras i tab. XXIII. Flest enkelfynd och

även depåfynd har registrerats för den senneolitis-

ka perioden och det minsta ant¿let av båda fyndty-
per har perioden MNA III-V. Den dominerande
offermetoden under neolitikum va¡ således enkel-

offret, dvs. deponeringen av ett enstaka föremål.

I genomsnitt deponerasT3Vo av alla offer som en-

keloffer under perioden TNA-B, 747o under TN-

C-MNA ll,94Vo under MNA III-V, 847o under

MNB samt797o under SN.
Det bör noteras att andelen offerfynd från peri-

oden TNA-B bygger på registrering av en enda

föremålsform; den spetsnackiga yxan. Det samma

gäller den exremt fyndfattiga perioden MNA trI-

Y d?ir endast typologiskt entydiga exemplar av

den tjocknackiga flintyxan av typ A medtagits.

Vän av ordning reagerar genast över att tab.

XXIII tar upp endast wâ depâfynd med A-yxor
underperioden MNA m-V, medan materialanaly-
sen upptar l0 depåfynd, dtir denna yxform ingâr

(Kap. 6.1). Deffa beror pâ att A-yxor i 8 fall kom-

bineras med typiska art€fakter för den kommande
perioden MNB. Dessa fynd har bedömts tillhöra
en övergângsperiod mellan MNA och MNB. Det

är möjligt att dessa fynd inte skulle ha øgits med.

Det är dock ett faktum att även om vi råiknar bort

de åtta kombinationsdepâerna med A-yxor frân

MNB-perioden, kommer måingdförhållandet lik-
väl inte att påverkas i någon nämvärd grad. I för-
hållande till MNA III-V kommer MNB-perioden
fordarande att dominera stort vad avser antalet de-

påfynd.
Det neolitiska offersystemets karaktär och tra-

ditionsbundenhet kommer emellertid att framräda
tydligare om vi koncentrerar studien till de fall där

sarnma föremålstyper ingâr bâde i enkeloffer och

samlingsoffer. Fig. 70a åir baserad på just dessa

fyndförhållanden och illustrationen visar sâledes

inte det totala antalet neolitiska offerfynd som re-
gistrerats, men väl vilken form av nedlåiggelse

som föredragits för de vanligaste redskapen.

Framställningen bygger pâ en avsevåird del av de

neolitiska offerfynden. Sammanlagt ingfu I24I
enkelfynd och 355 depåfynd vilket motsvarar inte

mindre än 92Vo av samtliga neolitiska offerfynd.
Kategorin sûidsyxor från perioden MNB har ute-

låimnats, eftersom betydande osåikerhet råder om

karaktären pâ de två depåfynd som registrerats.

Fig. 70 tar således mindre hitnsyn till de kronolo-
giska förhållandena, som exempelvis A-yxans da-

teringsproblem, utan bygger pâ vilka deponer-

ingssätt som föredragits för de olika offerföremå-
len.

I endast ett fall överstiger depâfyndens antal

enkelfyndens; de skedformiga slraporna under
senneolitisk tid. Helt dominerande form för offer-
nedlåiggelse under hela den neolitiska perioden lir
således enkeloffret. För flera till form och funk-

tion likarøde föremålsformer finns det betydande

överensstämmelser i fördelningen mellan enkel-

och samlingssoffer. Det mest illusEativa exemplet

är de âtta olika neolitiska yxorna och mejslama av

flint¿ Enkeloffrens andel av dessa varierar endast

7o

8,0
34,6
0,5
19,5

374
100
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mellan 66Vo ochT6%o meÅ,en genomsnitt av 697o.

Likartade deponeringsförhållanden har även de
bâda meøllyxtyperna kopparflatyxor och kant-
yxor av brons (157o respektive 147o utgör sam-

lingsoffer) och senneolitiska flintdolkar, spjut-
spetsar i flinta samt st€nklubbor (157o respektive
187o samlingsoffer). Även bâda former av skaft-
hålsförsedda bergartsyxor, dubbeleggade strids-
yxor under perioden TNC-MNA tr och de senne-

olitiska enkla skafthålsyxorna - delar sarnma

nedläggningsmönster (2lVo respektl e 22Vo sarn-

lingsoffer).
Förhållandena under MNA III-MNB verkar

speciella genom nedläggningarnas homogena ka-

raktär bland de olika fiiremålsformerna. Förkla¡-
ingen till detta kan tyckas ligga i hur statistiken
beräknats. Samma depåfynd kan förekomma flera
gânger i statistiken beroende pâ vilka kombinatio-
ner av föremål som ingâr i dem. Kombinationer
sanìmansatta av tjocknackiga mejslar, tjocknacki-
ga B-yxor, tunnbladiga eller håleggade flintyxor
förekommer frekvent under denna period. Sam-
mansättningen och ant¿Iet av de olika föremålen i
samlingsoffren uppträder ju dock helt oberoende
av de enstaka nedlagda fiiremålens antal.

En jåimförande analys av det totala antalet off-
rade föremål vilka ingår i enkel- och depâfynden

visa¡ åiven på en stark kontinuitet under neoliti-
kum (Fig. 70b). I fyra fall överstiger ant¿let fdre-
mål i samlingsoffren det totala ant¿let enkeloffer.
Det är de spetsnackiga flintyxorna under TNA-B
samt flintskäror, skedformiga slrapor samt bred-
eggade flintyxor under SN. Den generella bild
som erhållits antyder att andelen föremål i sam-

lingsoffren ökar pâ enkeloffrens bekostnad frân
4lVo wder TNA-MNA lI ttll 457o under MNA
[-MNB för slutligen omfatta 49Vo av samtliga
offrade föremâl under SN.

Det finns dock tydliga tendenser till grupper-

ingar av olika fö¡emålsformer. Det är återigen de

neolitiska flintyxorna och -mejslarna som uppvi-
sar Hara gemensamma drag. Den genomsnittliga
skillnaden mellarì'andelen yxor i samlingsoffren
och andelen yxor i enkeloffren är bara2Vo wder
neolitikum. Det finns således en utjåimningsten-
dens i fördelningen av antalet yxor i enkeloffren

och samlingsoffren. I stort sett sarruna anøl före-
mål har varit tillgängliga inftir respektive form för
offemedläggelse. Den till antalet stärst¿ föremåls-
kategorin, de tunnackiga yxorna, uppvisar dåirtill
en exakt överensstärirmelse. Bägge offerkaægori-
er har samma antal yxor, 316 stycken. Är detø
resultatet av en medveten strävan hos de neoli-
tiska måinniskorna? Finns det några slutsatser att
dra av detta?

Det förefaller synnerligen orealistiskt med ett
offersystem vars praktiska grund byggde pâ en
extnem jlimlikhetsprincip vars syfte var att nedläg-
ga samma antal föremål i samlingsoffren som an-

vändes ftir enkeloffren. Dett¿ skulle förutsätta en

ambitiös och minutiös planering av framtida of-
ferhandlingar i hela Skåne samtidigt som det tota-
la antalet föremål anvåinda vid tidigare offerhand-
lingar hölls i minnet. Varje individ, grupp eller
stam som ville nedlägga ett samlingsoffer skulle
även var¿ tvungen att ta antalet kommande enkel-
offer i beaktning eller vice versa. Ett sâdant offer-
system skulle förvisso inte påverka det inbördes
procentuella förhâllandet mellan enkeloffer och

samlingsoffer, oavsett om det offrades s?irskilt in-
tensivt eller sporadiskt under en period. Detta hy-
potetiska offersystem kan knappast ha varit en re-
alitet under neolitikum. Overensståimmelserna i
antalet nedlagdâ yxor och mejslar mellan de bägge
offerkaægorierna under hela den neolitiska perio-
den ?ir anmåirlningsvåirda och svårtolkade men de

kan nog tillslaivas att de olika neolitiska offerme-
todema under hela neolitikum stått i ett fast för-
hållande till varandra.

Två av varandra oberoende faktorer, antalet
deponeringstillf?illen och antalet offrade föremåI,
uppvisar gemensanìma drag och detta mâste tol-
kas som att nedläggelseskicket för framför allt yx-
orna varit mer eller mindre statiskt under denna
tid. Enkeloffer är med ett undaqtag den vanligaste
formen för offernedläggelse. Sju av tio offer sker
i denna form. Detta stödjer t¿nken att samlings-

offren förbehållits såillsyntare men dock, som det
verkar, règelbundet återkommande offertillfüllen.
Dessa mer ovanliga offertillf?illen krävde uppen-
bart samtida nedläggelser av ett större antal före-
måI kanske just som en markering av offrets för-

a
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stårkta betydelse. Detta "extra" nedlagda värde i
samlingsoffren kan mycket våil förklara varfär det
var viktigt âtt markera awikelse gentemot enke-

loffren genom skifønde form, utseende och be-

handling hos föremâlen. Håirvid framstod det
klart att de mer "ordiniha" föremålen som använ-
des som enkeloffer inte hade sin plats i dessa vik-
tiga offer. Samlingsoffret blev dåirvid även ett
gynnsamt tillfälle för statusuppvisning inför eller
utom gruppen.

9.6.1. Intensiteten i offerhandlingarna

Intensiteten i offerdeponeringarna erhålls genom

att beräkna antalet deponeringar inom en stþule-
rad tidsram. De kronologiska ramarna fijr offer-
fynden har tidigare anftirts (se Tab. IIf¡. Den neo-
litiska perioden omfattar i en okalibrerad tidsskala
1600 âr, i en kalibrerad är denna period 600 år
l?inge. Beroende pâ vilken tidsskala som används

kan dåirför nedläggelsernas intensitet skifø. Det
håir analyserade offerfyndsmaterialet omfattar så-

ledes inte mer än cirka en nedläggelse per âr i hela

Skåne. Det verkliga antalet är naturligtvis omöjligt
att beräkna. En försiktig uppskattning ger vid
handen att de kända skånska offerfynden i musei
och privatsamlingar endast kan representera nâgra

få procent av samtliga kända neolitiska lösfynd
(av vilka merparæn säkerligen ursprungligen ned-

lagts som offer eller grcvgâvor {Malmer 1969:14

Ð.
Malmers stora lösfyndsgenomgâng av neoliti-

ska aræfakter gav exempelvis inæ mindre än 8736

registrerade skânska flintdolkar frân museisam-

lingar (Malmer 1962:699, I 988 :9 1 ) Antalet regi-
srerade flintdolkar i privatsamlingar från Malmö-
hus lfin uppgår till 1398 exemplar (egen under-
sölning baserad på RAÄ:s fornminnesinventering
âren 1985-1987). Sammanlagt blir deua 10134

kända exempla¡ vilket innebär att andelen såikert

offrade flintdolkar bara utgör 2,31o av den tot¿la

kåinda fyndmängden. Även om det just för lös-
funna flintdolkar kan finnas en hög andel som r¡r-

sprungligen stanìmar från gravar, mâste andelen

offrade dolkar vara hög. Det åir dessutom omöjligt
att uppskatta hur många dolkar som ?innu inte reg-

thbell XXIV. Anal depositioner (Mde enkel- ochdæâfynd)
per âr inom respektive tidsperiod. Baserade pâ kalibrerad
tidsskala.

Tidsperiod
TNA-B
TNC-MNAII
MNAM.V
MNB
SN

làbell XXV. Teoretiskt tidsintervall mellan varje nedlllg-
gelse inom respektive neolitisk tidsperiod.

Kal
0,2
I

0,1
1,2
1,3

Tidsperiod
ÏNA.B
TNC-MNAII
MNAItr-V
MNB
SN

Tidsperiod
TNA-B
TNC-MNAII
MNAIII.V
MNB
SN

Kal.
5âr
lâr

I 1,5 åf
10 mân
9 mån

Thbell XXVI. Ièoretiskt tidsintervall mellan varje enkel-
och samlingsoffer inom respektive neolitisk tidsperiod. E

=EnkelfyndD=Depâfynd

D
19 âr
4àt

150 år
52àr
3,8 år

istrerats i privatsarnlingar, eller à'nnu mindre de

dolkar som kan finnas kvar i sin ursprungliga
konûext. Mörkertalen blir således betydande. Alla
beråikningar av intensiteten i offernedläggelserna
bör ta dessa överväganden i beaktning, likväl
måste det material som finns till förfogande bedö-

mas vara reprcsentåtivt och ge säkra tendenser.

Sammanstållningen i tåb. XXN-XXVI geren
distinkt bild av den skift¿nde intensiteten i de neo-

litiska offerhandlingarna. Tätast intervall mellan
offernedläggelsema, och med obetydliga inbördes

skiftningar, finns registerade för perioderna

TNC-MNA II, MNB samt SN. Håir skift¿r ande-

len nedläggelser (dvs. både enkel- och samling-
soffer) med mellan 1 och 1,3 offer per år.

En betydligt lägre deponeringsgrad känneteck-

nar den allra äldsø delen av neolitikum, TNA-B
med 0,2 nedläggelser per år och förhållandena
under MNA III-Y med endast 0,1 nedläggelser

E
7âr
rAx

103 år
lâr
1âr
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per år, kan bäst beskrivas som ett markant minsk-
ning i offersekvensen.

Vad avser fördelningen av samlings- respekti-
ve enkeloffer över tiden finns några större skillna-
der att beakta. Även om den senneolitiska perio-
den har flest regisFerade enkel- och depåfynd, är
det inæ samma sak som att hävda att det offrats
mest frekvent under denna tid. Beräknat per âr
omfattar perioden MNB lika mânga enkelfynd
som SN och skillnaderna mellan SN och TNC-
MNA II vad avser samlingsoffer är högst margr-
nell. Detta oavsett vilken tidsskala som används.

De mest påfallande resultaten är överensstäm-
melsen i offerfrekvens mellan periodema TNC-
MNA II, MNB och SN och den dramatiska
minskningen i anAlet offernedläggelser under pe-
rioden MNA III-V. Detta nära Eehundra âr långa
avbrott är anmärkningsvärt och lan ba¡a ftirkla¡as
antingen av att offerhandlingama mer eller mindre
upphört eller att offernedläggelserna placerats på
platser som inte omfatt¿s av de traditionella offer-
fynden. Ett i tid motsvarande avbrott i offerned-
läggelserna åir bara känt från det danska området.
I dettafall rtir det sig dock inæ om de taditionella
offren av flint- och bergartsredskap, utan om ke-
ramikktirl frân våtmarker (Bennike & Ebbesen
1986:100). I Danmark sker en dramatisk nedgång

i lerkåirlsoffren redan under MNA II och förhål-
landena åir snarlika de som råder för de skânska
flintoffren. Det åir inte øl om ett absolut brott,
men andelen fynd ?ir mycket begråinsat, av 267
lerkärl daærade frân TNA till MNA V tillhör en-
dast 14 perioden MNA II-V (Ibid:Fig. 19). Det
förefaller som att även samlingsoffer med flint-
yxor är såillsynø under denna tid @bbesen 1983a:
70). Nielsen anger bara 15 kända depåfynd med
flintyxor frân hela det danska omrâdet (Nielsen
1979:22, se Kap. l3).

De skânska offernedläggelsernas minskning
under MNA m-V är, även om det inte åir frågan
om ett totalt avbrott, desto måirkligare eftersom
det inæ tycks ha påverkat offerskicket under den
efterkommande perioden MNB. I allt väsentligt
delar man under MNB nedläggelsemönstret med
den tidigare perioden TNC-MNA II. Likheterna i
deponeringarnas intensitet mellan periodema före
och efter detta fall i sekvensen åir utan wivel ett yt-
terligare argument frir traditionens starka makt
och ritualernas stora överlevnadsförmåga. Ritual-
erna har hållits levande genom muntlig fradition
och som skall visas i nästa kapitel gäller håg-
komsten inte bara ritualemas uförande och inne-
håll utan också platserna för offerhandlingarna.
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10. OFFERPLATSERNAS KARAKTÄR
OCH ACKUMULERADE FYND

Det har tidigare anförts, nåh det gåiller definitionen

av enkel- och depåfynden att dessa kan uppträda
ensamma eller tillsammans med andra offerfynd.
I teorin innebär detta att en offerplats kan ha an-

vänts vid endast ett tillf?ille eller vid upprepade
tillfiillen. Resonemanget innebär att en tu-delning

av det neolitiska offerskicket kan göras. Vi kan

således hypotetiskt indela offerskicket efter of-
ferplats med en nedläggelse, vilken kan bestå av
ett samlingsoffer eller ett enkeloffer, och en of-
ferplats med upprepade - acfutrulerade - ned-

läggelser vari både enkeloffer och samlingsoffer
ingår, va{e fyndkategori för sig eller i kombina-

tion (Fig.71. Karsæn 1989:82, Fig. 3).

Ett första problem att diskuæra blir dåirför om

och hur dessa offerplatser kan särskiljas frân var-

andra samt om rnan säkert kan avgråinsa en offer-
plats rumsliga begränsning. Detta berör i hög

grad frågan om enkelfynd, depåfynd och deras

förekomst i ackumulerade fynd existerar som se-

parata offerfyndskategorier? Vidare kan de skill-
nader i föremålssammansättningen som tidigare
iakttagits mellan enkeloffer och samlingsoffer,

även indikera skillnader i offermiljö mellan offer-

metodema. Andra frågeställningar av betydelse är

om skingrade depåfynd kan feltolkas som acku-

mulerade fynd och vice versa. En avgörande roll
spelar här en analys av de ackumulerade fynden.

Dessa kan enklast definieras som två eller flera
skilda nedläggelser pâ samma plats.

Att offerhandlingar i form av nedläggelser av

ett enstaka föremâl eller en depå existerar som
unika håindelser finns det mânga belägg för. I de

flesta fall uförs dessa i och inom - arkeologiskt

sett - våil avgfiinsade rumsliga miljöer. Enklast
att kontrollera åir dåirvid fynden frân fast mark,
fråimst fynd intill eller under stora stenar men ä-

ven boplatsoffer som gropoffer eller husoffer (se

Kap. 11). För våtmarksfynden är distinktionen
svârare eller nästan omöjlig att avgöra utan arkeo-

logiska totalundersökningar. Om ett enkelfynd re-

present€rar ett unikt offertillfülle eller om det finns
fler fynd i närheten är således ett centralt problem.

Fig. 7i. Konstituerande ieoretiskt schema över offerplat-

semas kraktllr och innehâll

Som vi senare skall se åir frågan i hög grad moti-
verad eftersom de ackumulerade fyndplatsema till
957o bestâr av just enkelfynd. Det finns dock all
anledning att förmoda att ett enkelfynd från vât-
mark inte i fiirsta hand skall tolkas som en ensam

nedläggelse pâ en offerplats, utån snarare som en

del i ett kontinuerligl verksamt, offrande på sam-

ma plats.
De ackumulerade fynden intar en betydelsefull

ställning i många avseenden. Om bruket att depo-

nera föremål i form av enstaka fiiremål eller som

depåer avspeglar en fortlöpande rituell radition i
det neolitiska samhåillet så utgör de ackumulerade

fynden i dubbel bemfirkelse en bekräftelse härpâ,
eftersom spâren efter dessa ?ir knutna till samma

offerplats. Som fyndkaægori betrakøt åir förut-
s¿ittningen för dess existens beroende av att ned-

läggelser av offerföremål skett i vetskap om tidi-
gare depositioner. Det finns eller bör finnas en

tanke- och idégemenskap mellan offerhandlingar-

Enkeloffer

Enkeloffer Enkel-
offer

+
Samlings-

offer

Enstaka
nedläggelse

Offerplats

Upprepade
nedläggelser



na på platsen som yttnìr sig i liknande deponer-

ingssätt och urval av offerföremåI. Helt klart ¿ir

emellertid att denna offergemenskap blir svârare

att bekräfø ju större ytor fynden omfattar. Aven
brisæn på goda fyndupplysningar gör att tolk-
ningen försvåras. Hur skall man kunna veta att
föremål nedlagts i vetskap om tidigare depositio-
ner?

I fyndbeskrivningarna är det sällsynt med ex-
akta angivelser av offerplatsemas a¡eal och det är
ej heller möjligt att exakt ange hur liæt eller hur

stort område mâste vara för att betecknas som en

ackumulerad offerplats. Offerplatsens storlek lir
beroende pâ den topografiska situationen och de

uppgifter som åir knutna till fynden. En liæn upp-
fattning om storleken kan vi emellertid erhålla
från litteraturen.

Det står snabbt klart att en ackumulerad fynd-
plats kan omfatta en starkt begränsad yta, ibland
bara några få kvadratmeter, som i fallet med ned-

låiggelser pâ fast mark under och lring stora ste-

nar (K. 1129, Malmer 1955:6 ff,1962:480 ff).
Avgränsningar av fyndplatser i våünarker är be.

tydligt svårare att såikert avgöra. Mycket fâ offer-
platser har vetenskapligt undersökts i sin helhet
och de flesta offerplatser har ocksâ skadats av re-

centa verksamheter som torvt¿ikt eller dränering
etc. innan den arkeologiska undersökningen kun-
nat ske. Dessa ingrepp får dock ursäktas eftersom

de i de flesta fallen oclsâ ledde till att fynden upp-

täcktes.

Den enda helt intakø offerplats frân vâtmark
med ackumulerade fynd som arkeologiskt under-

sökts är Hindbygårdens offerkärr, beläget i Fo-

sie socken i Malmö (Hagberg 1990, Trönndal
1993, Svensson 1993). Mellan åren 1989 och

1991 upptogs här i en ca. 50 x 20 meter stor torv-
fylld dödishåta, ett mycket omfattande men ännu
ej publicerat fyndmaterial (K. 439, se Fig. 84).

Fynden härrör frân offernedläggelser från sen-

mesolitisk tid fram i äldre bronsålder, men mer-
parten av ftiremålen verkar vara senneolitiska. Ett
avbrott i nedläggelsesekvensen har noterats för
periodèn MNA Itr-MNB, varftirplatsen kan inde-

las i wâofferfaser; Senmesolitikum till TNC-MN-
A II samt SN till ÄBÅ period tr (Svensson 1993:

tn

11). Känet har sin djupaste del i norr och det Íir
ocksâ häT, inom ett område som omfatt¿r ca. 500
kvm, den överväldigande majoriteten av fynden
påråiffades. Fleralet offerföremål har trolþn de-

ponerats ffin en spångkonstruktion som ledde ut i
kirret frân den norfa sEanden. Den sydvästligasûe

delen av offerkåinet var däremot helt fyndtomt.
Det förekommer också belägg för att offerhand-
lingar i form av depositioner av yxor i gropar
skett på land men i omedelba¡ anslutning till kärr-
kanten (Svensson 1993:5 ff, Trönndal t993:ll,
Fig. 4).

Fyndmaterialet ?ir både omfattande och varie-
rat Rundade mal- eller lrosstenar tillhör den talri-
kaste föremålskategorin med totalt ett 100-t¿l ex-
emplar. Yxfynden är rika med sammanlagt ca. 50
exemplar, därtill fiirekommer flintdolkar, flintskä-
ror och skrapor ocksâ i betydande ant¿I. Bâde ti-
digneolitiska och senneolitiska lerkärl förekom-
mer frekvent men endast i st¿rkt fragmentariskt
tillstånd, varför det exakta antalet kåirl inte har
kunnat beräknats. Ett rikt organiskt material do-
kumenterades med betydande inslag av både hund

och människa. Merparten av föremålen har ned-

lagts som enkeloffer men det förekommer även
belägg för enstaka sarnlingsoffer. En depå hade

en sammansättning bestående av ett eldskadad
mittragment.av en tunnackig flintyxa, wå männi-
skoben, fre svinbetar och flera djurben (Svensson

1993:9). Tvâ andra depâer innehöll wâ flintdolkar
respektive wåkämyxor.

Den neolitiska offerplatsen Röekillorna i Lö-
derups socken har kommenterats tidigare (Kap.

8.5). Enligt den publicerade utgrävningsplanen
bör det fyndförande området ha omfattat en yta
om ca. 20 x 20 m, dvs. 400 kvm (Stjernquist

1989:61 Fig.  ). Fyndplatsen omfattar förutom
kåillsprânget även direkt anslutande partier av
sfranden vilka tidvis översvåimmats av källvattnet.
Fynd framkomna i klillor - främst föremål av or-
ganislc maærial - har generellt sett även en stör-

re sekundär yrnässig spridning, beroende pâ vatt-
nets transporterande effekt Sâ var fallet även med

Röekillorna där djurben framkom sporadiskt på

en sträcka av upptill 40 meter söderut frân käll-
sprânget (Stjernquist 1987: 151).



Den mellanneolitiska offerplatsen Alvasûa påI-

byggnad i Osærgötland har lämnat ett rikt och va-
rierat utsnitt av den tidens offerhandlingar med
yxdeponeringar och brännoffer som dominerande

inslag (Malmer & Bartholin 1983:18 ff, Malmer
1984:371ff, 1986a:91 ff¡. Platsen ha¡, till skill-
nad ffin de "normala" ackumulerade offerplatser-
na med sina ofø flertusenåriga platstraditioner,
endast varit i bruk under ca 40 år. Alvasna pâl-

byggnad täcker en yta om ca. 1000 kvm ute i den

ca. 200 meter breda Dags mosse. Det är tydligt att

anläggningens huvudändamål var konstruktionen
av två ungef¿ir lika stora fyrsidiga platformar, var
och en omfatønde en ytå om ca. 300 kvm (Mal-
mer & Bartholin 1983:18, Browall 1986).

Frân det danska området har vi flera exempel
pâ ackumulerade offerplatser men endast fyra ger

en uþpfattning om storleken på den yta som togs i
anspråk för offren.

I Salpetermosen på Sjåilland, en offerplats dåir

tyngdpunkten i dateringen ligger i tidigneolitisk
tid med sporadiska inslag frân mellanneolitikum,
framkom pâ ett avstånd av cirka sex meter ut i
mossen, lerkärl, flintyxor och djurben. Föremâ-
len var nedlagda pâ en platform tillverkad av gre-
nar och smâkvistar vilken förstärkts av mindre
träpålar @ecker 1948:1,6 Fig. 5). Plattformen har
omfattat en yta om ca. 300 lcvm.

Ett annat tidigneolitiskt fynd med en liknande
sammans¡ittning av lerkärl och flintyxor är kåint

frân Veggerslev Mose I pâ Jylland (ibid:53 Fig.
11). På ett avstånd av ca. 50 meter från fast mark
hittades vid ton¿tälc en långsmal, ca 500lrvm sor
plattform av grenar, ûästycken och plankor vari
fynden pâträffades.

Lilla Aamosen eller Jordløse Mose på Själland
är en av de rikaste fyndplatsema för neolitiska of-
ferfynd i Danmark (Ibid:29 fl Fig. 6). De flesta
nedläggelserna utgörs av enstaka lerkåirl av vilka
merpafi€n deponerats i närheæn av en ackumule-
rad offerplats med totalt ca. 10 pâträffade lerkåirl

samt tunnackiga flintyxor frân TNB och TNC,
benämnd Jordløse Mose XX. Denna offerplats
bör ha omfattat ca. 300 kvm utifrån fyndförhål-
landena i torvtäkten (Ibid:37). Jordløse Mose ?ir

svârtolkad. Fyndomständigheærna kunde tyda pâ
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att enstaka depositioner av lerlcärl ha¡ udÌirts inom
synhâll, men likväl på avstånd frân byns eller
samhlillets gemensamma offerplats, definierad
som platsen för de 10 kärlen och yxorna. De om-
fattande lerkåirls$nden i Jordløse Moses mellersta
del har pâtråiffats inom ett område av 400 x 400
meter, vilket naturligtvis kan betyda att offerplat-
sen ursprungligen har omfattat en sâ stor yta.

@ecker 1948:32 ff, kat. nr 61-75).
Offerplatsen Sludegårds Mose på Fyn omfattar

en förhållandevis stor yta, nära 1000 kvm. Fyn-
den kan helt parallelliseras med Hindbygården
både vad avser fyndinnehåll och daæring. Bâde

lerkärl, flintyxor och ben frân djur- och måinni-

skor har offrats i grunt vatten i en igenvåixande
sjö (Albrechtsen 1954:4 ff). Fynden kommer hu-
vudsakligen från TNC och SN och likt Hindby-
gârden finns det där även belligg för offerhand-
lingar under senmesolitisk tid. C14-analys av en

depâ med vildsvinsunderkäkar frân samma plats

har givit en datering till senatlantisk tid (Noe-
Nygaardh & Richter 1990:175 fF).

Gemensamt för alla dessa offerplatser är såle-
des förekomsten av keramik, yxor, djurben och i
bland m?inniskoben. De ackumulerade fyndplat-
serna i vâtnarker verkar ha omfattat en yta mellan
ca. 300 och 1000 kvm med ett genomsnitt pâ ca.

500 kvm. Pâ fyra av platserna ingâr regelräna nti-
konstruktioner som pålar och platdormar och i
nâgra fall även en spång som som lett ut till of-
ferplatsen. Dessa konstruktioner har förutom att
underlätta offrandet även bidragit till att utmåirka
offerplatsen. De åir också goda indikationer pâ

fyndplatsens betydelse för offerhandlingen. Om
det endast råickt med att offra fdremål i fuktig mil-
jö eller i vatten skulle fynden troligen färdelat sig
enligl ett mera slumpmässigt topografiskt och
geografiskt mönsær. Vi får emellertid inæ glömma
att för majoriteten av de ackumulerade fynden
salans tåikonstuktioner eller uppgifter om dessa.

Det kan dtirftir inte uteslutas att placeringen av en
offerplats till en speciell miljö haft rent praktiska
orsaker (Kap. 13.1). Framkomligheten till och

tillg?ingligheten vid offerplatsen kan ju i hög grad

skifta beroende på platsens vegetation och topo-
g¡afi.
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10.1. Ackumulerade fYnd i Skåne.

De ackumulerade offerplatserna i Sydskandinavi-

en har, som tidigare nämnts, endast varit föremål

för begråinsade forskningsinsatser. De fåtal som

undersökts arkeologiskt kan föranleda en miss-

tanke om att fyndkategorin ?ir ytterst sparsamt fä-

rekommande och dessutom behäftåd med så gra-

va källkritiska invändningar att en studie knappast

kan bli fruktbar. Det vi får göra ?ir att se till de

fynd som trots allt står till buds. Ett systematiskt

efterforskande av platser med, de tidigare nåimnda

kombinerade företeelserna; räkonstruktioner, ler-

kåirlsdeponeringar och flint- och bergartsföremål

resulterar endast i en plats som kan föras till den-

na kategori. Platsen i frâga åÛ det tidigare nämnda

offerkärret vid Hindbygården.

I Fru Alstad socken (K. 580). finns en acku-

mulerad offerplats vilken, bortsett frân lerkåirl,

uppvisar motsvarande fyndsammansättning. Vid

dikningsarbeten år 1906 påtråiffades pâ 3 m:s djup

i en torvmosse en tillspetsad eþåle och intill den-

na, vad som enligt beskrivningen att döma bör

vara en tunnbladig flintyxa. I närheten påträffades

även andra flintredskap, bea¡betade trästycken
samt en del djurben (Christoffersson 1918:159)'

För ytterligare tre fyndplatser omn?imns före-

komsten av bearbeøt ûä tillsammans med anting-

en djurskelett eller flintredskap (K. 830, 919 samt

1050). Av dessa åir dock troligen endast en att be-

trakta som en ackumulerad offerplats (K. 919).

De berömda Näbbe mossefynden i Östra Vem-

merlövs socken, vilka framkom vid torvtäkf un-

der åren kring och efter andra världskriget, inne-

hålter både lerkärlsdeponeringar, måinniskoskelett

och flint- och bergartsyxor. Bearbetat trä i form

av en roligen mesolitisk stockbât samt en statio-

när fiskekonstruktion påtäffades också. Platsens

omfattning åir okåind och det inbördes förhållandet

mellan de olika föremålen åir ej heller känt (Lil-
jegren I975:129, Stjernquist 1981:35 ff' Ström-

berg 1990:71ff).
Ett fijrhållande som såikert spelar in är regiona-

la skillnader i offerskicket mellan olika omrâden.

I Danmark möter vi neolitiska lerkärlsdeponering-

ar i ett antal som nämur sig ett halvt tusen, medan

¡Ackumulerade fynd i våtmæk
c Troliga ackumulerade fynd i våtmark
o Achrmulerade fynd på fast mark

s

S

Fig. ?2. Spridningen av ackumulerade offerplatser i Skâne.

det från Skåne endast finns en handfull (se Kap.

5.7, 7.1I. Becker 1948, Bennike & Ebbesen

1986, Lefevre 1974, Davidsen 1976:16l ff.). Re-

gelrätta räkonstruktioner är såillsynta både i Dan-

mark och Sverige och deras antal kommer knap-

past att öka dll ton¿täkt eller dikningsverksamhet i
allt högre grad upphör. Vi får dock inte glömma

bort att det stora materialet från Danmark till stora

delar åir result¿tet av uppsökande verksamhet av

danska arkeologer pâ torvtäktsplatser under andra

världskriget (Mathiassen t942, Bæ'ket 1948).

Det är tydligt att vi knappast kan söka acku-

mulerade offerplatser efter en sâ fastlâst kombina-

tion av de ovannåimnda beståndsdelama. Det ma-

terial som står till buds lit flint' och bergansföre-

môl som vid upprepøde tillftille n påtröffats inom

begrönsødc partier i olilcn våtmarksmíljöer. Fyn'
den åir i några fall associerade med människoben.

I det här analyserade skånska fyndmaærialet finns

inte mindre än 85 platser som kan bedömas som

säkra ackumulerade neolitiska fyndplatser i vât-

mark (Fig. 72).Där till kommer fyra platser vilka
håirrör från upprepade offerhandlingar på fast

mark (K. 169,434,938 samt 1129).

Platsernas viktigaste gemensamma drag ¿ir ett



mycket nåira rumsligt samband mellan fynden,
vilket inte kan tillskrivas slumpen. Fynden har
framkommit vid olika verksamheter som plöj-
ning, torvtäkt eller dikning. Bortsett från de all¡a
minsta mosshâlorna, åir det inæ tal om en jämn
fyndspridning inom vâtma¡ken, vare sig det gäller
âar, kåillsprång, k¿irr eller sjöar. Det brukar fram-
gå av fynduppgifærna att ftiremålen vanligwis pâ-
tldffats inom ett relativt begränsat omrâde.

Ytærligare 85 platser kan bedömas som troliga
ackumulerade offerplatser. Här lir fyndomständig-
heterna sämre kåinda men flera fynd från samma
fastighetsäga, mosse eller sjö har i dessa fall be-
dömts som troliga offerplatser. Håir spelar natur-
ligwis upptäcktsår en viktig roll. Fynd med dåliga
platsangivelser som exempelvis "hittad vid torv-
täkt i Torsjö mosse" kan utgöra ftiremål från en
ackumulerad offerplats, men mossen kanske ?ir så
pass omfattande till storleken att kopplingen svår-
ligen låter sig göras. Har däremot friremålen sam-
ma upptäcktsår bla bestämningen genast mycket
mer sannolik. Det ?ir inte speciellt troligt att hela
mossytån varit ftiremål ftir torvtäkt under ett givet
år, snarare rö¡ det sig om ytmässigt sett begr¿insa-
de fiiretag.

De ackumulerade offerplatsernas geografiska
fördelning utgör ett urnåhkt exempel pâ neolitiska
"bygder". En handfull mindre koncentrationer
kan urskiljas och de verkar knutna till kustzonens
megalitgravsområden, med endast smärre nedslag
i de inre delarna av landskapeL Intressant nog fö-
refaller det även finnas ett fyndtomt omrâde, en
gränszon av upptill 10 km:s bredd, mellan va{e
förtätning av ackumulerade offerplatser.

Tab. XXVII åskâdliggör inom vilken tidsperi-
od de 174 ackumulerade offerplatserna använts
mest frekvent, dvs. den visar hur mânga gånger
varje enskild neolitisk tidsperiod finns represente-
rad pâ offerplatsema. Genom detta fårvi ett grovt
mått på intensiteæn i offrandet på de olika platser-
na. Det râder stor överensstämmelse mellan de
säk¡a och de troliga platserna, vilket naturligwis
stärker min uppfatrning att det är befogat att ta
med dem i analysen. Perioderna TNC-MNA II,
MNB samt SN har likartade andelar med i ge-
nomsnitt 307o, medan den åildsø perioden TN A-
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thbell XXVtr. De ackumulerade offerplafsemas datering.

Datering Säkra % Osäkra % Totalt %
ïNA-B 5 2,5 6 3,5 ll 3
TNC-MNArr 55 28 57 33 lt2 30
MNAtrI-MNAV 9 5 7 4 16 4,5
MNB 62 3t 44 25 106 28,5
sN 60 30,5 56 32 116 3l
Odaærade, roligen
neolitiska $nd 6 3,0 4 2,5 t0 3

Summa 197 tN t74 100 37t 100

Tàbell XXVü. Antal ackumulerade offerpliatser med mate-
rial frân endast en tidsperiod"

Datering Säkra

TNA-B
TNC.MNAII 8
MNAtrI-MNAV I
MNB 8
sN6

% Osäkra % Totalt 7o

Summa 23 tU 2t 100 44 100

B samt MNA Itr-MNA V bara har obetydliga an-
delar kring några få procent.

Det åir viktigt att fastslå att det även förekom-
mer ett betydande ant¿l ackumulerade offerplatser
vilka anvåints under endast en neolitisk tidsperiod
(Iab. XXUÐ. Resultatet av denna analys uppvi-
sar, inte överraskande, en god överensstlimmelse
med uppst.lillningen i t¿b. XXV[, med höga an-
delar för perioderna TNC-MNA II, MNB och
SN. Dessa platser uppvisar sâledes ingen konti-
nuitet in i andra perioder, men kan likvåil motsva-
ra ett betydande antal deponeringar under perio-
den i fråga. Håir bör dock göras reservation infiir
frågan om ytærligare fynd från dessa platser skul-
le påverka resultatet i andra riktningar. Platsema
kan också möjligen ge en fingervisning om vilka
platser som kan ttinkas ha intakta offerfynd och
som det skulle kunna löna sig att undersöka arke-
ologiskt Om vi tiinker oss att fyndmaterialet frân
de ackumulerade offerplatserna med föremål från
endast MNB och SN, bara represenærar upptäck-
ter från övre liggande lager, kan detø antyda att
spår av åildre offerhandlingar kan finnas bevarade
längre ned i fyndsekvensen.
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Fig. 73. Antalet kånda deponeringstillûlllen per offerplats.
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Innan frâgan om platskontinuitet behandlas

återstår att studera antalet fynd som påfüffats på

offerplatsema (Fig. 73). Vi måste komma ihåg att

beräkningen av antalet nedläggelser per offer-
plats i bäsø fall kan ge vissa tendenser i materia-

let. Det är föga trolig att fynden frân dessa offer-

platser representerar samtliga ursprungliga depo-

sitioner. Det råder knappast nâgot tvivel om att det

åir svårt att hlivda plaskontinuitet på en plats som

ba¡a har wå nedläggelser kända, varav den ena

kanske representerar en offerhandling under TNA

och den andra en frân SN. Mörkertalen i dessa

berÍikningar är stora. Likväl är det högst sannolikt

att offerplatserna, genom sin stora numerär, har

l¿imnat represehtativa urval av åt¡ninstone berg-

arts- och flintartefakterna. Det är dåirför inte fdr-

vânandè att,finna så många offerplatser med en-

dast wâ-ue kända deponeringar. Från en tedjedel

av platserna kåinner vi bara till 2 fynd. Det gen-

omsnittliga antalet nedlåiggelser per plats är 5,5.

Fig.73 visar på en jåimnt fallande fyndfrek-
vens efær ffndplatser med wâ kåinda depositioner
till platser med upp till femton. Här sker ett litet
avbiott i sekvensen, vilken återuppøs vid 20 kän-

da deponeringar och framåt. Som helt enastående

framstår tvâ muddringsfynd från Sege å, Burlövs

socken och en fyndplats från en mindre vâtslinka i
Läderups socken (K.420,424 och 891). Dessa

fte offerplatser har lämnat mellan 53 och 69 före-

mål vardera.

Elva platser har utelåimnats från sþmmanställ-

ningen efærsom jag inte känner till det exakta an-

talet nedläggelser pâ respektive fyndplats. Detta

påverkar i viss mån resultatet då fyra platser har

fynd, vars antal n:irmar sig eller kan överstiga ett

hundra (K. 169, 256,439 samt 938). Frân det



Fig. 74. Periodspridning i de ackumulerade $nden.

sistnämnda exemplet har hundratals brända yx-
fragment pånäffats, vilka stammar från minst fyra
koncentrationer. Stor osåikerhet râder om yxornas
ursprungliga antal och även om yxoma skall tol-
kas som enkel- eller samlingsoffer (se Kap. 5.2.1
samr 11.5).

Den utan tvivel viktigaste egenskapen hos de
ackumulerade offerplatserna åir den plaskontinui-
tet som kan spåras genom fynden. Tab. XXIX.
redovisar de platser vilka har fynd som omspåin-
ner två perioder. Mer än 507o av dessa platser ut-
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Iàbell XXIX. Ackumulerade offerplatser med kontinuitet
genom två tidsperioder,

Datering Säkra Vo Osùkra %

TNAB.TNC-MNAN 5 8 3 7,5
TNC-MNAN.MNAItr-V813517
MNAIII-MNAV.MNBTIISIT
MNB-SN 42 68 n 58,5

Summa 62 100 40 100

görs av MNB och SN-fynd i kombination. Som
visats tidigare förekommer material från det allra
äldsta neolitikum, TNA-B och den sena trattbä-
garkulturen MNA Itr-V ytt€rst sparsamt på de ac-

Summa

@

TNA-
TNB

Periodspridning ftir ackumulerade fynd

TNC-
MNAtr

MNAIII-
MNA V

MNB SN

174

3

4

I

1

1,

I

19

7

2

1

18

n
32

L

2

10

30

14

Antâl
fynd

Offerplats-frekvens

100

t,7

,1

0,6

0,6

0,6

0,6

10,9

4

1,2

0,6

10,3

15,5

18,4

0,6

1,2

5,7

17,2

I

Vo

89

2

2

I

8

5

1

9

17

t2

I

8

17

6

"Sãkra"

100

2,3

2,3

l,t

9

55

1,1

10,1

t9,1

13,5

l,l

9

19,1,

6.8

4o

E5

1

2

1

1

I

11,

2

1

I

9

10

20

2

2

t3

8

Troliga

100

1,2

2,4

1,2

1,2

1,2

12,9

2,4

t,2

L,2

10,5

11,8

23,4

2A

2,4

15,3

9,3

Vo
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kumulerade fyndplatserna.

De åildsta tidigneolitiska fynden består uteslu-

tande av spetsnackiga flintyxor. Dessa yxor tillhör
en grupp artefakter som annars tillhör en av de

mest frekventa offerföremålen under neolitisk tid.

Bland åtta neolitiska yxtyper (bortsett från strids-

yxor) kommer de spetsnackiga yxorna på en Eed-
je plats sett till antalet deponerade yxor. Anled-
ningen till detta åir inæ förvånande. Material frân
TNA-B och TNC-MNA tr harhuvudsakligen oli-
ka geografisk disuibution. De försø jordbnukarna

utnyttjade företrädesvis det inre backlandskapet
medan bosättningen under perioden TNC och

framât företrädesvis var flyttad till kustomrâdena

(M. Larsson 1984b).
Samma orsak kan emellertid inæ sökas för det

obetydliga offerfyndsmaterialet från MNA III-V
eftersom tyngdpunkten i bostittningsområdena
under denna period inæ skiljer sig från den tidiga-
re eller de senare delarna av neolitikum. Fynd-

kombinationer från denna period bakât i tiden till
TNC-MNA II likaväl som framât in i MNB åir

ovanliga. Det paradoxala hos dessa fyndplatser åir

således att så mânga uppvisar diskontinuitet, dvs.

ett avbrott i offerfyndssekvensen, vilket till stora

delar sammanfaller med MNA ltr-V-fasen. Vi fin-

ner inte mindre åin 77 platser med material frân

TNC till MNB och SN vilka saknar nedläggelser
under sen trattbägarkultur. Dessa iakttagelser be-

kräftar danska kronologiska undersökningar av

lerkärlsdeponeringar i mossar (Bennike & Ebbe-

sen 1986), men dessa tendenser har även visat sig
gåilla ftir offerskicket i stort, åtminstone för öarna

söder om Fyn (Skaarup 1985). Det har skett ett

avbrott i offerfyndssekvensen. De ackumulerade

offerplatserna slutade att användas under sen tratt-

bägarkultur för att âterupptas under MNB och SN

(se Kap. 13.3).
Fig.74 visar de tidskombinationer som kunnat

urskiljas hos de ackumulerade offerplatserna. Vi
kan snabbt konstatera mycket god överensstãm-

melse mellan de säkra och de troliga platserna.

Procent¿ndelarna skiljer sig knappast alls. Acku-

mulerade offerplatser med fynd frân samtliga neo-

litiska perioder Íir såillsynta. Endast tre platser har

denna kombination (K. 357,385 samt ett möjligt

samlingsfynd med K. 3Ol-14,3L6-17 samt 320).

10.2. De ackumulerade offerplatsernas
karaktär

Inledningsvis berördes frågan om vad som offra-
des pâ dessa platser. Svaret är att både enkel- och

depâfynd finns representerade, men med viktiga
skillnader dem emellan. Depåfynd med flint- och

bergartsartefakter finns belagda från 35 ackumu-

lerade offerplatser, vilket endast utgör en femtedel

av samtliga fyndplatser och sett till det totala ana-
let nedläggelser utgör depâfyndens andel bara 5

Eo,resteî är enkelfynd (Tab. XXX). Det är vik-
tigt att återigen ñamhâlla de stora överensstäm-
melserna mellan fynd från de såikra och de troliga
ackumulerade platserna"

Det finns enpllertid en stor svaghet i den här
framtâgna analysen. Den övervåildigande majori-
teten av de här beslaivna ackumulerade fyndplat-

serna omfattar ytterst sparsamma uppgifter om
fynden inbördes läge och relation till övriga ned-

läggelser på offerplatsen. Inte desto mindre tyder
den samlade materialanalysen på att kombination-

en samlingsoffer och enkeloffer inom samma of-
ferplats åir såillsynt. Samlingsoffer och enkeloffer

har till stönta delen utfiirts pâ olika platseq om de

ftirekommer i s¿uilna offerkärr är ændensen likväl
att de uppträder âtskilr De sällsynta arkeologiska
utgävningarna av offerplatser visar emellertid en

mera motsägelsefull bild.
Fjälkestad-fynden, dvs. den enda vetenskap-

ligt undersökta, ackumulerade offerplatsen på fast

mark, har givit bâde enkel- och depâfynd (Mal-

mer 1962:477 ff,1975:80). Hindbygârdens of-
ferkåirr, vars fyndmaterial till övervägande delen

består av enkelfynd uppvisar dock enstaka depå-

fynd nedlagda inom samma område som enkel-
fynden (Svensson 1993:5 ff). I nästa delkapitel
beskrivs ett ytterligare och svârtolkat exempel pâ

samma sak.

Den samlade bedömningen måste åindock bli
att de skillnader i föremâlens utseende och fyn-
dens innehåll som konstaterats mellan de olika of-

fermetodema också har sin motsvarighet i valet av

offerplats. Dessa skillnader mellan enkeloffer och



ïhbell XXX. Jåmförelser mellan säúra och osilkra ackumu-

lerade offerplatser.

'Sälra" 70 Osåkra 7o Totalt%o
Antalplatsermeddepâfynd 17 19 lt 21 35 20
@fyndens andel av totala
antaletnedl¿lggelser(n=915) 20 4,5 24 5 4t 5
fbtalt antal föremål i
depaltnOen 79 53 7l 47

samlingsoffer i innehåll och miljö har medvetet
eftersträvats och bör indikera att skilda motiv le-
gat bakom enkel- respektive samlingsoffer. Orsa-
kerna kan vara offren riktats åt olika makter eller
gudar, men det kan också röra sig om skillnader i
tidpunkten för offerhandlingama. De ackumulera-
de offerplatsema anger ju att samlna typ av offer-
handlingar upprepats gång på gång över betydan-
de tidsrymder, varför de båist kan beskrivas som
platser tor reguljöra offer (Henninger 1987:548).
Samlingsoffrens relativa sällsynthet på dessa of-
ferplatser kan därför tyda pâ att dessa nedlagrs
som extraordinöra offer, kanske för att möø en
plötslig förändring eller uppdykande hotsiruarion
(Ibid:548). Samlingsoffrens likartade samman-
säthing och långvariga förekomst indikerar emel-
lertid även att de nedlagts vid stÌindigt âterkom-
mande tillfüllen, lât vara med låingre tidsinærvaller
än enkeloffren. Detta kan vara en förklaring till
samlingsoffrens relativa s?illsynthet på de acku-
mulerade offerplatserna. Offermetoderna ha¡ varit
delvis oförenliga och det ha¡ varit viktigt att efter-
sträva âtskillnad. Stämmer detta resonemang kan
den antikvariska bedömningen av ett påträffat
föremål få nya och vidare implikationer. Ett enkel-
fynd frân en vâtrnark kan indikera att fyndplatsen
gömmer fler fynd och därmed en ackumulerad
fyndplats.

1.0.3. Billinge-fynden

Frâgan om depâfynd kan feltolkas som ackumule-
rade fynd eller vice versa har aktualiseras genom
en utgrävning jag genomförde under maj mânad
1993 (K. 1262). Föremålen som framkom visar
på svârigheten att bestämma ett fynds karakt¿ir,
även om de påtråiffats under en utgrävningssitua-
tion.
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I september 1992 pãtrfiffade en privatperson
en flintyxa vid grävningsarbete i sin trädgârd vid
Garnla Wirslätt i Billinge socken. Upphittaren av-
bröt arbetet, markerade den exakta fyndplatsen
med en träpinne och tog genast kontåkt med läns-
st¡nelsen, vilken i sin tur hÍinvisade till mig (Kar-
sten 1993).

Yxan är ett praktexemplar av en spetsnackig
flintyxa av b/p 3 som är sllpad på alla fyra sidoma
Med en längd av 26,5 cm är den en av de fem
längsta i sydskandinavien Qlernek 1985 : 12). Yx-
an hade påtäffats pâ 30 cm:s djup, stående verti-
kalt med eggen nedllt i torvjord" En obetydlig flisa
ur nacken slogs av vid upptäckten. Upphittaren
iakttog inga andra föremâI i den omedelbara när-
heten.

Fyndplatsen ligger i östra kanten av en lång-
sträckt, ca I20 x 35 m stor, nu plöjd och odlad
sänka, som utgör en igenväxt bassäng (Fig. 75).
Fyndplatsen åir belägen i upphittarens trädgårds-
land, vilken omfattar ungef?ir 57o av den ur-
sprungliga bassängen. Trädgârden har inte utsatts
för samma laaftiga erosion genom den moderna
brukningstekniken som åkerstycket. Detta ftirhâl-
lande kan tydligt iaktragas genom an üädgårdslan-
det generellt ligger på en nivâ ca 30-40 cm över
den omgivande plöjda åkern. Åkern ¿ir ûors dik-
ningsföretag pâ 1960-talet tidvis mycket vatten-
sjuk och delar av tr?idgården brukar vara över-
svåimmad under våren.

Det föreföll sannolikt att yxan representerade
en enstaka nedläggelse. Yxan tillhör det enda neo-
litiska skånska enkelfyndet från vâtmark om vil-
ken vi känner till den exakta fyndplatsen. Förut-
sättningarna för att med en provundersökning fâ
svar på om fyndet utgiorde ett unikr offertillfåille
eller om det fanns andra nedläggelser i dess nåir-

het var dåirför ytterst gynnsamma. Under period-
en7-12 maj 1993 undersöktes fyndplatsen. Här-
vid framkom ytterligare fre flintyxor inom en be-
gränsad yta i n¿ira anlutning till den spetsnackiga
yxan (Fig. 76). Samtliga låg pâ samma djup, vid
övergången mellan matjorden och kärrtorven. Fö-
remålen påtråiffades mycket nåira bassåingkanten.
Övergången till fast mark ligger bara en meter ös-
terut Inga andra fynd pâtråiffades, vare sig av or-
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Fig. 76. Fynden ffin Billinge. Från vänster yxa A-D. Ska-

laca.l:4

er heller inæ troligt att yxorna i någon nåimnvärd
gradkan ha förflyü¿ts sekundåirt t'rll sina nuvaran-

de fyndlägen. Enligt markägaren har denna del av

mossen aldrig utsatts för plöjning eller annan

form av markberedning. Ej heller torde det vara

möjligt att vid grävningsarbeten för hand skingra
fyndet till sina nuvarande positioner utan att få
syn på yxorna. Möjligen kan en vertikal förflytt-
ning ha skett. Om )D(oma, likt yxa D, ursprungli-
gen har placerats i vertikalläge i torven kan spa-

den vänt upp yxorna. Yxa A och C lâg med en

lutning av ca 30-40o. Undenökningen visade e-

mellertid att lagerföljden på fyndplatsen verkade

helt ostörd, sâ nåir som på en recent nedgrävning

en meter sydväst om yxa D (Ftg. 78). Det största

avståndet mellan föremålen (yxa B och D) åir 1,9

m och det minstå avståndet 0,45 m (mellan yxa A
och B). Fyndet omfattar således en ytå av 2,15

kvm.
Det râder ingen tvekan om att fyndet skulle ha

betecknats som ett slutet fynd om föremålen på-

täffats för bara nâgrc decennier sedan och fun-

nit vägen in till museerna utån att en efterunder-

sökning gjorts. Föremålen skulle i museijoumaler
ha beskrivits som " uppgrtivda på sarnmn ställe"

Fig.75. Schaktplan och topografisk situation över fynd-

platsen.

ganiskt eller oorganislt maærial.

Billinge-fyndet bestâr av en spetsnackig, osli-
pad flintyxa av typ 2 (yxa A) med en längd av

!7,4 cm,en tunnackig oslipad 18,6 cm lång flint-
yxa av obestämd typ, men som uppvisar flest lik-
heter med Nielsens typ I (yxa B), en tunnackig,

4-sidigt slipad 16,1 cm lång flintyxa av typ I (yxa

C). Yttersta delen av eggen fir nytillhuggen. Slut-
ligen ingår den tidigare n?imnda spetsnackiga,4-

sidigt slþade flintyxan av typ 3 (yxa D) (Fig.77'

78). Deponeringss¿ittet åir följande. Yxa D påräf-
fades nedstucken vertikalt i kärrton¡en med eggen

nedåt medan yxq A, B och C ?ir nedlagda I torv-

ytan n¡irmast horisontellt på bredsidoma. Inga av

yxoma þâräffades intill va¡andra vilket är det vik-
tigasæ känneæcknet[ör ett depåfynd. Det förefall-

I



Fig. 77 . Yxornas låge vid utgrävningssituationen.

ellæ "funrapð samno stöllc i totvjord' ,

Ä¡ fOremålen nedlagdavid samma t'rllfdlle trots
att de tekniskt sett inte utgör ett depåfynd, eller
rör det sig om flera i tid närliggande depositioner?
Typsammansättringen är unik, i 9 depâfynd finns
kombinationen spets- och tunnackiga flintyxor (se

t36

- x199

- xl97

- x196

Y204 Y205 Y206 Y207 Y208

Tab.XXXI). I samtliga fall tir det spersnackiga
flintyxor av typ 3 som kombineras med tunnacki-
ga flintyxor av tlp I,II, trI och VI. Detta får kon-
sekvenser för den existerande yxkronologin un-
der TN. Hernek ha¡ dock beslrivit ett exempel pâ
en depå dlir en spetsnackig flintyxa av t¡p 2 kom-
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f =Matjordsskikt
2=Kãrrtory med alrõtter och grenar
3=Grovditritusgytt¡E
4=Brunmosstoru
5=Kalkr¡k gytt¡a
6=Ler¡g gytt¡a
7=Lêr¡g morån

-=Fl¡ntyxä
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Fig. 78. Billinge-yxornas sratigrafïska lägen.

binerats med en tunnackig yxa (1985:38). Yxan

åir emellertid felbestämd och tillhör istället typ 3
(K. 879). Depâfynden visar också att det stora

flertalet av Nielsens tunnackiga yxtyper har en be-

tydligt större kronologisk spännvidd än som tidi-
gare har hävdats och att flertalet existerat samti-

digt (se Kap. 5.2).

Typsammansättningens unika karaktär gör det

osannolikt att Billinge-fyndet representeral ett en-

da deponeringstillf?ille. Föremålens fyndlägen och

Tabell XXXI. Kombinationer i skânska depåer mellan

spetsnackiga flintyxor av typ 3 och tunnackiga flintyxor.

o2ñæ

i viss mån utseende talar också emot dettå. Det

står däremot klart att föremålen mâste ha depone-
rats under en, arkeologiskt sett, mycket kort peri-

od, troligen representerad av bara nâgon eller nå-

gra generationer

Den relativa kronologin för de spetsnackiga

flintyxoma verkar däremot hålla bra CIab. )Off-
II). Av 21 typbestämda depåfynd innehåller en-

dast fyra en kombination av olika grper. Typ 1 fö-
rekommer endast med typ 2 och typ 3 kombineras

endast med typ 2.

10.3.1. Paralleller till Bittinge-fynden

Nielsen tar upp endast ett exempel på ett depåfynd

med spets- och tunnackiga yxor. Detta fynd har
påträffats i Serreslevs socken i norra Jylland och

utgör även i andra håinseenden en infressant paral-

lell till Billinge-fynden (Nielsen 1977:121,nr. I
och 1a). På ett inbrdes avstånd av två meter pâ-

träffades pâ samma djup i en mosse två depåfynd
med flintyxor. Den ena bestod av tre oslipade,
spetsnackiga flintyxor av typ 2-3 liggande med

bredsidorna mot varandra. Den andra depån be-

stod av en oslipad, spetsnackig flintyxa av W2-
3 och en oslipad, tunnackig flintyxa, vilken inte
nåirmare kunde typbest¿immas. Dessa påråiffades

liggande på smalsidoma med bredsidorna mot va-

randra.
Nielsen har således betecknat Serreslevsfyn-

Spetsnackig typ Tunnackig tyP

3 I II IIVI
Antal

ômd

X-----X
x---------x
x------------x

Tbbeü XXXII. Tlpspridning i depåfynd med spetsnackiga

yxor.

2 3 Antal depåer

x------x

4
2
I
.,

1

X
x------x

X

7
3

I
I
9
2

x
1Summa



den som wå separata nedläggelser. I andra fall har
dock föremål som pånäffats pâ längre avstånd
från varandra av Nielsen tolkats som ett depå-
fynd. Det finns ett antal exempel pâ þduppgifær
i Nielsens fyndkatalog över tidigneolitiska depå-
fynd vilka visar att föremålen inte påträffats sam-

lade utan med ett visst avstånd från varandra. I
några fall kan föremålens fyndlåigen rillskrivas en
sekundåir plöjningseffekt men i nâgra fall omfattar
fynden föremâl vars deponeringssätt förutsätær
en samtida nedläggelse (bid:121 ff).

I Slagslunde i Fredriksborgs amt, påträffades i
en våtrnark, tre tunnackiga flintyxor pâ 1,25 me-
ters djup. Samtliga yxor var placerade i vertikallåi-
ge med eggarna nedât i en rak linje på 0,6 till0,7
meters avstånd frân varandra (Ibid:125, nr. 82).
Vid Marke i Holbæk amt pårtiffades ett vårmarks-
fynd omfattande tre tunnackiga flintyxor. Yxorna
låg parallellt med bredsídan upp på 30 cm:s av-
stånd frân varandra (Ibid:124, nr. 49). Likheterna
i deponeringssätt för föremålen i de bâda depåer-
na gör det högst sannolikt att de nedlagts vid sam-
matillfülle.

Ett privatägt vâtmarksfynd frân Slimminge i
Skurups kommun kan oclsâ tjäna som illustration
för denna problematik (K. 766). Tvâ 4-sidigt sli-
pade, spetsnackiga flintyxor av typ 3 pâtåiffades
nâgon meter från varandra på samma djup vid
dikningsarbeten i en liten, 300 kvm. stor sitnka.
Fyndplatsen har provundersökts, men inga nya
yxor framkom (Karsæn 1992): Yxorna har för-
utom samma färg och flintsort även likartade di-
mensioner. Längd, eggbredd och nackbredd skil-
jer bara L mm, medan nacktjocklek och största
tjocklek skiljer upp till 3 mm. Om de inte depone-
rats samtidigt, anger i varje fall yxornas uform-
ning att de tillverkats samtidigt och av samma per-
son. Yxoma utgör nästån varandras spegelbilder.

I andra fall medger inûe fynduppgifterna en sä-
ker bestämning av fyndets karaktiir. Nielsen har
beæcknat ett vânnarksfynd bestående av fre slipa-
de, tunnackiga yxor frân Slettegârd i Fredriks-
borgs amt, som ett depåfynd trots att den ena yx-
an pâttiffades sex meter frân de wå övriga (Niel-
sen L977:123, nr. 37). På samma sätt har wâ säk-
ra depåer nedlagda inom en yta av 3,25 kvm. av
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Nielsen tolkats som er depåfynd (Ibid:123, nr.
45). Här finns betydande likheær med Billinge-
fyndet. Tekniskt sett är dessa således inæ att be-
trakt¿ som slutna nedläggelser och det finns all
anledning att misst¿inka att skilda depositioner av
enstaka föremål och depâer i en del fall kan ha

sammanförts till ett enda fynd (?imför Nielsen
1977, fr?imst nr. 48, 128, 148, 186 och 193-94.
Se även nr. 44,49,64,66, 104,106, 118, 119,
143,152 samt 199).

Det finns många exempel pâ att speciella ar-
rangemang av föremâlen i en depå varit en
väsentlig del av offerhandlingen (K. 475, Rech
1979). Som de wå föregående fynden från Slags-
lunde och Marke visat har under vissa omständig-
heær föremâl placerats med ibland avsevärda in-
bördes avstând. I and¡a fall har inte offerhand-
lingen kritvt att föremålen placerats i nâgot speci-
ellt mönster. Kanske har det räckt med att frân en
position pâ fast mark kasta ut dem pâ torvyhn el-
ler i öppet vatten. Innehållsmässigt är således des-
sa fynd forÉarande att beEaktå som depåer, även
om ftiremålen som ingâtt i denna samtida nedläg-
gelse kanske upptr¿ider som enkelfynd. Un¡als-
principen bakom antal och typ av adekvat¿ offer-
fiiremål har uppenbarligen varitdet samma i båda
fallen. Billingefyndet skiljer sig dock pâ avgöran-
de punkter från dessa svârtolkade fynd. Föremå-
lens placering pâ offerplatsen kan vara ett argu-
ment mot att de skall betecknas som tillhörande ett
slutet fynd. En jämftirelse med de övriga neolitis-
ka depåfynden verkar förstärka denna âsikt.

Det vanligasæ förhållandet bland de neolitiska
depâfynden åir att de innehåller wå fijremåI. De-
pâer med ûe, fyra osv. föremål minskar dåirefter i
en jåimnt fallande skala. Det är därför inte överras-
kande att finna att depâfynd med fyra neolitiska
föremâI, oavsett datering, vanligtvis åir den tredje
största fyndkaûegorin. Endast fem av I 12 skånska
depâer med mellan tvâ och sju spets- eller tun-
nackiga flintyxor innehåller fyra exemplar. Bort-
ses ffin det skânska materialet, ger Nielsens sam-
manställning 184 depåfynd och av dessa omfattar
23 depâer fyra yxor. hocenttalen ár SVo för de
skânska och I2lo av det övriga skandinaviska
materialet. Billinge-fyndets kombination av två
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mer trolig förklaring ?ir att det representerar minst
två nedläggelser, troligen tre. En samtida depo-
nering av de bâda oslipade yxorna A och B åir

sannolik. Bâda åir oslipade och mycket lika va-
randra i tillhuggning och form. Dessutom pâträf-
fades de endast 0,45 m ffin varandra. Yxa C och
D ?ir troligen att b€trakÍå som enstaka nedläggel-
ser; dvs. enkeloffer. Avståndet dem emellan är
nästan en meter och de awiker markant frân va-

nndra i deponeringssätt. Som tidigare n¿irnnts har
yxa D nedstuckits vertikalt i käfiorven medan
yxa C låg med bredsidan uppåt. Båda yxorna är
dessutom slipade, vilket utgör ett karakt?irsdrag

för de enstaka funna yxorna från våtmark under
tidigneolitisk tid.

liven om inga spâr av att platsen varit utrn¿irkt
med någon konsfuktion har kunnat iakttagits, har

detta förmodligen ej heller behövts. Föremålen
har nedlagts inom en relativt kort tidsrymd och
offerplatsens exakta läge och betydelse har enkelt
kunnat överföras genom muntlig tradition. Det
kan även ha varit fullt möjligt att man under en
längre tid, frân en position på stranden, kunnat
iaktta yxorna liggande pâ torvytan. Fyndomstän-
digheærna påminner om ett praktfullt senneolitiskt
fynd från Haa¡bølle mosse på ön Møn i Danmark
(Mathiassen 1942:11, Fig. 8). Sammanlagt 16,

närmast identiskt uformade flintdolkar pâträffa-
des nedlagda på tonyøn i fyra olika depâer med

ett inbördes avstånd frân 0,5 upptill 30 meter. Om
inte fyndomståindigheterna varit så väl kända
skulle dolkarna owivelaktigt tollcats som tillhöran-
de e// slutet fynd.

10.4. Fynd associerade med stora stenar

Fynd framkomna vid eller under större stenar

brukar besk¡ivas som en av de mest karakteristis-
ka fyndmiljiÞrna för depåfynd. Karakæristiskt el-
ler inûe, andelen fynd med dessa fyndomständig-
heær kända är inæ pâfallande stort. För det nord-

tyska och sydskandinaviska området finns pro-
centandelar angivna för denna typ av depâfynds-
miljö. 10 7o av depãerna frân trattbägarkulturen
och t47o av depâerna frân stridsyxekulturen ha¡
pâtåiffats vid eller under en stor, ovan mark syn-
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och oslipade yxot 7o anger andelen depâfynd med denna
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slipade och tvâ oslþade yxor i ett depåfynd åir den

sällsyntaste kombinationen. Mer lin wâ tredjedelar

av depåerna innehåller antingen bara slipade eller
oslipade yxor (Tab. XXX[). Det finns ocksâ en

klar tendens att ju fler yxor depân omfattar desto

större sannolikhet att en kombination av slipade

och oslipade yxor skall upprtida (Tab. X)OflV).
Billinge-fyndet åir ju ett våtmarksfynd och en

analys av hur depåerna med fyra yxor fürdelar sig
på olika miljöer är belysande. För sammanlagt 22

sydskandinaviska depåfynd finns det dokumente-
rat både fyndmiljö och om de fyra yxorna åir sli-
pade respektive oslipade. Depåerna fördelar sig

pâ 13 vâtmarksfynd och 9 fastmarksfynd. S3Vo

av yxoma i våtmarlsfynden ?ir oslipade medan 75
Vo av lxomai fdðunarksfynden är slipade. (Jåim-

för Kap. 9, Fig. 68).
Enligt min âsikt ¿ir det osannolikt att Billinge-

fyndet representerar endast ett offertillfälle. En



lig sten (Rech 1979:13,33). Motsvarande andelar
i Skåne under neolitikum lir nâgot mindre (Fig.
7e).

Det är verksamheter som stenspråingning eller
stenbrytning som ligger bakom uppttickten av
fynden. Att upptäckterna inte åir fler kan bero pâ

ouppmåirksamhet. Möjligheærna till upptäckt åir ä-

ven beroende av vilken teknik som anvåindes vid
stenbrytringen och tillsammans med faktorer som

stenens storlek och föremålens ursprungliga de-
poneringsläge kan möjligheterna till upptäckt vari-
era. Enkeloffer av t.ex. yxor kan nåir stenen våilts
upp på ytån, pressas ât sidan in i det omgivande
jordlagret och dÌirmed döljas. Oavsett det totala
antalet ursprungliga nedläggelser vid stenar kan
det konstateras att att de flesta av de neolitiska
flint- och bergartsföremålen nâgon gång påttiffats
i dennamiljö.

Det finns naturligtvis alltid en risk att några of-
ferfynd intill stenar har feltolkats - fynd som i
själva verket utgjort gravgåvor i förstörda gravan-

läggningar som exempelvis h?illkistor eller mega-
litgravar. I de flesta fall kan emellertid en sâdan

tolkning uteslutas. Dels förekommer redskapsfor-
mer associerade med stora stenar som mig veter-
ligt aldrig har pâtrtiffats i såikra gravsammanhang;

spetsnackiga fl intyxor, skedformiga skrapor och

docknackiga bredeggade yxor. Andra redskaps-
typer som dolkstavar, bronskantyxor, spjutspet-

sar samt enkla skafthålsyxor, förekommer endast

sporadiskt i gravsammanhang. Avgörande för att
tolka dessa fynd som offernedläggelser och inte
gravgåvor åir emellertid fyndomständigheterna.
Det åir, i de fall detta står angivet, tal om ¿¿ sten,

inte flera. Ofta anges dessutom att stenen var
markfast. I andra delar av Europa, t.ex. i Bre-
tagne, ftirekommer resta stenar, sâ kallade menhi-

rer (Hibbs 1984:294 ff¡. Depositioner av keramik
och yxor vid stenarnas bas anger att menhirerna
fungerat som offerplatser, men ¿iven att föremâl
offrats i samband med resningen av stenen som
ett led i ett invigningsoffer (bid:295).

Fynduppgifterna för de skånska fynden anger
att föremâlen kunnat placeras bâde under stenar
(exempelvis K. 111) eller har de nedstuckits pre-
cis intill (K. 812 och 1008). Ibland har föremålen
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pâtäffats i speciella mönster runt stenama, exem-
pelvis liggande i en halvcirkel (K.ll42). Med ett
undanøg avser de håir behandlade fynden enstaka
nedlåiggelser av enkeloffer och sarnlingsoffer. Det
hittills enda kända exemplet på upprepade offer-
handlingar kring stora stenar har framkommit vid
en arkeologisk undersökning av en bronsålders-
hög i Fjälkestad, nordösfra Skâne (K. ll29.Mal-
mer 1955:6 ff, 1962:480, Rech t979: 123). I
mycket nära anslutning till en stor sten av flera
meters längd, ovanpâ vilken gravhögen var upp-

förd, pâtråiffades tvâ depåfynd och wâ enkelfynd
daterade från slutet av MNB till SN (Kap. 8.1.

2.). Platsens kultiska karaktär förstärks av skål-
gropar vilka applicerats på stenblocket samt spår

efter eldstäder. Fjåilkestadstenens sekundära an-

vändning som ett riktrn¿irke för anläggandet av
gravhögar, finns det andra exempel på. I Västra
Sktivlinge socken i Matmö framkom ett depåfynd
bestâende av fre flintskåiror tätt intill en större
jordfast sten under en bronsåldershög (K. 476.

Wahlöö 1966l,22 ff, Salomonsson 1971:94).
Inte mind¡e Íin sexton olika typer av neolitiska

föremål har påtr?iffats associerade med stora ste-

nar. Även om materialet totalt sett är litet finns det
tydliga tendenser till grupperingar av materialet.

Sex av dessa föremålstyper förekommer både
som enkelfynd och depâfynd. Dolksøven i flinø
uppvisar trots det lâga totalantalet, generellt sett

det tydligaste sambandet med stora stenar. Lik-
art¿d fördelning mellan enkel- och depåfynd kan
framför allt ses hos spets- och tunnackiga yxor
samt flintdolkar. De övriga tio redskapstyperna
har framkommit antingen som enkelfynd eller i
depåfynd. ljocknackiga yxor av typ A, stridsyx-
or frân MNB samt spjutspetsar åir bara kända som
enkelfynd. Antalet typer som som endast före-
kommer i depåfynden åir betydligt större. TJock-
nackiga yxor av typ B och tunnbladiga yxor un-
der MNB. Inte mindre än fem redskapstyper un-

der SN har också denna koppling; flintskäror,
skedformiga skrapor, kantyxor, enkla skafthåls-
yxor samt bredeggade yxor.

Att båda nedläggelseskicken är knutna till sæ-

narvisarklart attfynden inte kan tolkas som skat-
ter eller nedgrävda fönâd. Om depåfynden gtiller
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Fig. 79. Procentandelen enkel- och depåfynd funna vid stenar, efter rcdskapstyp. l. = Enkelfynd. 2. = Depå&nd.

för att vara skatter, vad gäller då för enkelfynden?

Utgör även de undangömda värdeföremål? Reso-

nemanget blir högst märkligt. ljocknackiga flint-
yxor från perioden MNA III-V eller spjutspetsar

frân SN kan bedömas som värdefulla nog att
gömma intill en sten, trots att man bara har en

enda. De lângt flertaligare tjocknackiga eller tunn-

bladiga MNB-yxorna, eller de senneolitiska skaft-

hålsyxorna måste följaktligen ha åsatts ett lägre
våirde eftersom aldrig enstaka redskap gömdes.

10.5. Fynd från rinnande vatten

Ãr 1933 publicerade Forssander en redogörelse

för de dâ helt nyupptäckta fynden från Sege â i
Burlövs socken norr om Malmö. I samband med

omfattande muddringsarbeten hade fornfyndsin-
tresserade amatörer tillvaratagit ett stort antal både

mesolitiska och neolitiska artefakter, ur den upp-
kast¿de gyttjan. Fyndbeskrivningen gåiller endast

en fyndplats, men det har visat sig att muddringar
har avslöjat fynd från åtrninstone sex fyndplatser
längs en en 4 km. lâng sräcka av ân. Forssanders

artikel gäller den västligasæ fyndplatsen Q<. 420-

431). Medelavståndet mellan fyndplatserna är ca
650 meter. Majoriteæn av de neolitiska föremålen

kan dateras till MNB och SN, men det finns även
ett mindre inslag ffin den allra äldst¿ delen av TN
fram till MNA tr.

Det var framför allt det stora antalet MNB-
stridsyxor i fynden som fângade Forssanders in-
tresse. Inte mindre än 15 exempla¡ har påffáffats
på en och saûrma plats, varav wâ exemplar utgör
imporföremål från jylländsk enkeltgravskultur.
Muddringsplatsen framstår därför som den sttirsta
enskilda fyndplatsen för stridsyxor över huvud
tåget i Skandinavien. Som en kuriositet kan näm-

nas att i flera fall föreligger uppgifær om att flera
stridsyxor varit skaføde (Forssander 1933:29).
Rester av tråi i skafthålen har iakttagits vid fynd-
tillf?illet men detta maærial slåingdes tyvåin bort ef-
ter en första rengöring.

Forssander fann pâ samma plats en intressant

koppling till förekomsten av stridsyxorna, bâde
bakåt och framât i tiden, genom det frekventa
uppfädandet av de äldre mângkantiga, dubbeleg-



gade snidsyxorna samt ett mycket markant inslag
av senneolitiska enkla skafthålsyxor tillsammans
med den stridsyxetyp som förekom dll - Hage-
byhögayxan. (Malmer 1987: 103).

Forssanders slutsats var att sammansättningen
av fynden, den lânga tidsrymd de representerade

samt att fynden framkommit inom begråinsade
partier av ân, entydigt visade att fynden rcpresen-
terade offernedläggelser (Forssander 1933:39).

Salomonsson har föreslagit att Segeåfynden kan
tolkas som offergåvor till högre makter i samband

med överfart och passage (Salomonsson I97l:
86). Detta förefaller till en början som en rimlig
tolkning eftersom under perioder med högt vat-
tenstånd har en del av ân ftirvandlats till en smal
havsvik med bräckt vatten. Situationen för den
plats som lämnat flest fynd (K. 420) skiljer sig
dock inte n?imnvärt från dagens situation. Ån har
under periodema MNB och SN håir haft sanrma

bredd som under modern tid (10-15 meter) (Win-
berg 1983:5).

Fyndmaterialet är varierande både till kvalitet
och typsammansättning. Det finns både intakta
och skadade eller fragmenterade artefakter som

dolkfragment och yxdelar. Dessa senare kan ju
mycket väl passa in i Salomonssons tolkning,
men frâgan är om så värdefulla statusföremål som
stridsyxor verkligen var något man lättvindigt
kastade i vattnet inför en i många avseenden enkel

överfart. Dessutom har pâ flera fyndplatser låings

Sege å tillvaratagits människoben, främst kranier
(Kap. 8.5)

Forssander har givit flera ytterligare exempel
pâ sridsyxor som framkommit vid muddringsar-

beten i âar och noterar även ett trettiotal yxor som
pânäffats som enkelfynd (Forssander 1933:.37).

Seden tycks vara vida spridd frân Skåne till Häl-
singland och Ångermanland.

Segeåfynden och de parallella fynden som
Forssander studerat visar att neolitiska föremål
från åar kan uppträda bâde i ackumulerade fynd-
sammanhang och som unika offertillfällen. Fyn-
den från Sege å omfattar fem platser vilka inne-
håller upprepade nedläggelser av föremål och en

fyndplats med ett enstaka föremâI.
Segeåfynden intar visserligen en central ställ-

t42

ning i litæraturen om svenska neolitiska âfynd
men fyndplatsen utgör bara en del av ett mycket
större fyndkomplex. Likt de övriga neolitiska of-
ferfynden åir de s.k. å- eller flodfynden kända
över en stor del av Västeuropa, inklusive de brit-
tiska öarna. Även om bronsåldersfynden i form
av metallvapen verkar inta en dominerande roll i
forskningen ?ir det neolitiska fyndmaærialet bety-
dande (Stroh 1955:407 ff, Driehaus 1970, Zim-
mennann 1970, Maringer 1974:,312 f, Bradley
1990). Tolkningama av orsakema bakom fyndens
uppuädande liri många fall betydligt mer mân$a-
cetterade än de som anvåints om de övriga våt-
marksfynden. Rech menar att flodfynd tillhörden
grupp fynd där det är svå¡ast eller rent av omöjligt
att skilja mellan profan eller sakral orsak bakom
nedläggelserna. (Rech I97 9:68). Sammansätt-
ningen och kvaliteæn på fynden fâr, menar Rech,
avgöra om fynden verkligen har deponerats med-
vetet. Muddringsfynden illust¡erar även ett annat
problem, som kan minska den sakrala tolkning-
ens bevisvärde. Då föremålen uppmuddrats och
hittats en och en kan ingenting sägas om föremå-
lens ursprungliga lägen och kontext. Vi har nästan

inga möjligheter att konstatera om flera föremål
nedlagts samtidþt som ett samlingsofferi en å.

Därrned är dörren öppen för tolkningar som att
fynden ursprungligen tillhört nu översvämmade
strandn¡ira boplatser, att fynden representerar till-
fÌilligt fÌirlorade föremåI, eller kapsejsade båtlaster
i samband med överfart och handel (bl.a. Olde-
berg 1952:197). Flodernas och åarnas viktiga
funktion som kommunikationsvägar och handels-
leder har giort den sistnåimnda tolkningsmodellen
exta båirkraftig, eftersom misslyckade handelsre-
sor knappast kan anses stå för merparten av de
övriga fynden från våtmark som smâ kåirr och
kåillsprång. Tolkningar som bygger pâ tillf?illiga
håindelseförlopp kan naturligtvis passa in pâ en-
skilda fynd, men aldrig på helheten. Det ambiva-
lenta förhållandet som rör orsakema bakom ned-
läggelserna i rinnande vatten illustreras bra av för-
hållandena pâ hland. En nyligen publicerad ge-

nomgång av främst neolitiska stenyxor frân hela
det i¡låindska omrâdet, ger vid handen att antalet
yxor pânäffade i floder åir mycket stort - troligen



det störst¿ i hela Europa (Sheridan er.al. 1992:
393). Av totalt cirka 11000 kåinda yxor frân alla
qæer av ffndkontexter har "tusentals" påEäffats i
rinnande vatten (Ibid:393). Trots det sûora antalet
i floder påtråiffade yxor, åir de profana förklar-
ingsmodellema helt övervägande. Tyngdpunkten i
förklaringarna liggerpâ att yxorna utgör tillfÌilligt
förlorade föremåI, att de utgör fynd foån strandnä-
ra boplatser, t.o.m. anses att laxfiske kan stå för
eu subsantiellt antal fynd. Yxorna, främst de me-
solitiska, skall ha fungeral som " salmon clubs"
och även tåppats i samband med uppförande av
Fäkonstruktioner ftir laxfisket. Det erkänns dock
att " deliberate deposition was involved in at least
some coses" (bid:394). Bradley har noterat sam-
ma motvilja bland samtida forskare infiir möjlig-
heten att det stora antalet uppmuddrade neolitiska
yxor ffin Themsen i England är resultatet av med-
vetna depositioner @radley 199O:.67).

Vngefdr 47o av alla offerfyndplatser i Skâne är
pâtråiffade i rinnande vatten som åa¡ eller bäckar.

Det kan pâ goda grunder hävdas att âffnden sä-
kert lir betydligt underrepresenterade. Flera såin-

kor, kåirr eller mossar har förbindelse med eller
genomströmmas av mindre vattendng varför det
inæ fiirefaller orimligt att de ursprungliga deposi-

tionerna av offerftiremål faktiskt gjorts i de nu ut-
dikade eller torrlagda bäck- och åfåroma. I denna
studie har dock alla fynd med endast trolig associ-

ation till rinnande vatten utel¿imnats.

Den geografiska distributionen av åfynd awi-
ker inte nämnvåirt frân den totala offerfyndsbil-
den, men några omrâden har faktiskt en större
andel åfynd åin vad som kunde förväntas. Flest å-

fynd finns i de västliga delama av landskapet. Dlir
finner man även merpar-ten av de ackumulerade

åfynden. Ett flera mil brett fyndtomt område som

sfi¿icker sig frân nordöst till sydost, delar av land-
skapet längs en diagonal. I nordöstra delen av
Skâne ta¡ åfynden vid igen, i form av enstaka
föremâl. Andelen offerplatser från åar i förhållan-
de till det totala antalet offerplatser ár 47o iMel-
möhus ltin och 67o i Kristianst¿d län. Denna ge-

nerella bild har dock stora brister (Fig. 80). Det
bör notéras den totala frânvaron av denna typ av-
fynd i annars fyndrika kommuner som Skurup el-
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OAckumulerad fyndplats .Enkelfynd

Fig. 80. Fynd frân rinnande vatûen i Skâne

lerVellinge i den södra delen av landskapet. Kon-
centrationen av enstaka funna föremål i Skånes
nordösta del åir heller ingen slump. l27o av alla
fynd frân kommuner som omfattar dessa delar av

Skåne kommer från åar.'
Muddringar sker främst för att sänka vatten-

ytan i sjöar eller våüna¡ker. Spridningen av åfyn-
den i Skâne'hänger naturligtvis samman med i
vilka omrâden muddringsbehovet var som störst,
men även vid vilken tidpunkt muddringarna skett.

Vad avser dateringen av de föremål som hittats
i denna miljö ansluter dessa helt och hållet till de
resultat som tidigare erhållits av den totala offer-
fyndsbilden i landskapet. Perioderna TNA-B och
MNA trI-V åir som vanligt ytterst diUigt represen-
ærade i åfynden (2Vorespelctle0,57o av samtliga
daterade föremåt). Perioden TNC-MNA tr omfaÈ
tn l47o av nedläggelserna och MNB 36 To.Helt
dominerande är emellertid den senneolitiska peri-
oden som står för 47,57o av alla âfunna föremâI.
Det är framför allt Segeâfyndens stora numerär
som ligger bakom denna fördelning och skulle
dessa frânräknas hade fördelningen mellan de ûe.Et 

prtvafågt ackumulerat åfynd från Finja socken i
llässleholms kommun kom till min kåinnedom under hös-
ten 1993. Fyndsammansättningen förstlirker den erhâllna
bilden i fig. 80 avseväf (se K. 12:76).

a



fyndrikaste perioderna avsevärt utj¿imnats. För-
delningen skulle då bli TNA-B 47o, TNC-MNA
lf 28Vo, MNB 307o och slutligen SN 387o.

I litæraturen ffu man g?ima intrycket att fynd-
kategorin är knuten till stora floder eller âar som
utgjort verkligt farofyllda hinder vid en eventuell
passage, dvs. de måste passeras med bât. De sto-
ra floderna i Tyskland med det stora uppmuddra-
de neolitiska fyndmaterialet är exempel pâ detta
(Stroh 1 955:2107 ff , Zimmermann 1 970). N?ir det
gtiller de skânska åfynden går det inæ att urskilja
om storleken på vattendragen haft någon betydel-
se. I sjåilva verket ftirekommer fynd inte bara från
de sttirre åarna som Sege â eller Helge ås vatten-
system utan även ffin små bäckar, vilka man utan
vidare kunnat hoppa eller vada över. Tyfligen åir

det vattnets rörelse som varit den bakomliggande
faktorn för att offerhandlingarna utförts just dåir.

Huruvida vattnet är speciellt strömmande eller
lugnt på dessa platser kan fiirtjåina en framtida un-
dersökning.

Likheterna mellan övriga offerfynd och åfynd
vad avser deponeringssätt, lconologisk tillhörig-
het och geografisk lokalisering kan indikera att
inte heller offerritualerna varit olika dem som ut-
förts i offerkåirr, sjöarellerktillor. Forssanders ar-
tikel frân 1933 avslöjade emellertid att typsam-
mansättningen av âfynden hade vissa bestämda
egenheter, vilket tog sig markerade uttryck i de-
positioner av stridsyxor. Det finns dåirför all an-
ledning att specialgranska åfyndens typsamman-
sättning. Rech hävdarju, tots bevisbördan från
Segeåfynden, att"Trotz dem lenn man sich gele-
gentlich køum des Eindrucks erwehren, dalS be-

stimmte Gegenstönde aus dem Gertiteinventar
der beiden Kulnrgruppen (dvs. TRB och SYK)
absichtlich in ein fliet3endes Gewässer geworfen
wurden" (Rech 1979:68).

En fyndgenomgâng avslöjar emellertid att det
verkligen finns en koppling mellan en viss typ av
fö¡emål och en fyndmiljö som rinnande vatten.
Av toølt 77 deponerade skafthåls- och stridsyxor
av bergart från hela neolitikum ha¡ inte mindre än
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en nedjedel påträffats i rinnandevatûen. Även icke
skafthâlsförsedda bergartsföremål som de olika
flintyxtypernas motsvarigheter i bergart har ett
tydligt samband till âar och bäckar. Av samtliga
neolitiska offrade flintyxor har 57o konstaterats
vara funna i denna miljö (Segeåfynden står för
n?ira wå tedjedelar av samtliga flintyxor fråri åar)
Motsvarande andel för de skånska bergartsyxoma
är dock hela LAVo. Det ¿ir ett faktum att bergarts-

förenål över huvud taget står för en tredjedel av
alla daærbara ftiremål i åar au jämföra med de 11

70 som motsvarar fyndgfuppens andel av samtliga
offrade föremål oavsett fyndmiljö.

Det är t.o.m. möjligt att bergartsföremâlen in-
øgit en ännu stärre andel av nedläggelserna i âar-
na. En betydande del av föremålen uppvisar spår

efær vitring i större eller mindre grad. I nâgra fall
är vittringen så markant att klassificering till typ
varit omöjlig. En omfattande del av de ursprungli-
ga offrade föremålen kan dåirför ha förintats helt
och hållet genom ârtusendenas förvaring i vattnel

Det förefaller inte omöjligt art âfynden repre-
senterar offerplatser med dubbla funktioner. De
större åama harfungerat som bygdens eller grup-
pens stora gemensamma offerplatser, dvs. de har
haft samma funktion som de öwiga ackumulerade
offerplatserna i mossar och kän Samtidigt med
funktionen som offerplats har âarna även utgjof
naturliga gränsmarkeringar mellan bygdel och
dåirigenom har åbrinkarna även kunnat fungera
som synnerligen väl lämpliga scenerier för status-
uppvisning inom och mellan olika grupper. ,{fyn-
dens uppseendeväckande innehâll av våirdefulla
prestigeföremål som stridsyxor och även utifrån
importerade "exotiska" bergartsföremâl tillsam-
mans med icke-lokala bergartsyxor kan vara ett
resultat av detta. Innan föremålen slutligen kasta-
des ut i vattnot som offer, frambars och uppvisa-
des de varvid ingen person på den andra sidan
stranden kunde undgå att lägga m?irke till kvalire-
ten och våirdet på det offrade och dåirmed ligarens
ökande status.
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11. BOPLATSOFFER ne, vilka berör Ystad och Simrishamns kommun-

områden, finns modema studier av neolitiska bo-

Offerfynden från vâtmark och depåfynden från sättningil sett ur ett längre tidsperspektiv. Hage-

fast mark och deras rumsliga relaùon till gravar stadprojekæt och Ystadqprojektet har i dett¿ områ-

och samtida boplatser har endast varit föremål ftir de helt dominerat forskningsinsatsen (Strömberg

,poruAirtu forskningsinsatser (Ebbesen 1983a). 1968a, l97lc, 1978,1982a' 1982b' 1988a samt

SLOet av offerhandlngæ påde neolitiska boplat- 1988b, Larsson & Larsson 1984, 1986' Larsson

serna har emellertid tillknytit sig ännu min¿rè in- 1985, 1989c, M. La¡sson 1987a, 1988a, 1993)'

tresse (Skaarup 1985, Karsten iggg). Tormenbo- UV Syd:s undersökningar i St' Köpinge socken

platsoffer tr¿inior sig till en serie av fynd där be- på 1970-talet har ocksâ låimnat viktiga bidrag ge-

iagg"n för dess existens är både direkta och indi- nom ett intensivt undersökningsprogram (Tesch

t"Étr. O" direkt¿ beläggen antyder förekomsten 1983' 1993)'

un Wa ryper av offer¡-aidlingar på boplatserna; För de sydvästra delarna av landskapet åir det

dels olika nedläggelser av föremål i husen eller i framför allt Malmöområdet som är bäst kåint ge-

samband med husens byggnation, vilka vi kan nom Malmö Museers intensiva gtâvningsverk-

benåimna husoffer oclt itolphålsoffer, dels ned- samhet de senaste 2O ãren inom kommungrän-

läggelser i ftir ¿indamåtet speciellt iordningsställda serna, även om endast mindre delar är publicerade

gropat inom boplatso*râdrt, eller pâ sjåilva bo- (salomonsson 1971, Svensson 1986, Björhem &

irut yøn utan nâgon arkeologisk konstaõerUar an- Såifvesød 1989, Almquist & Svensson 1990)'

iaggning elter konstruktion. Vi kan benämna det Det tidigneolitiska boplatsmaterialet i sydvästra

fö." fö, gropoffer och det senare för dqåer ef- Skâne åir publicerat i en omfattande studie av M.

tersom det just ?ir depåernas karaktär av sarnlade Larsson (1984b).

fynd som anger en rituell tolkning. Vidare kan vi

urskilja merã indirekta indikationer på rituella 11.1. Husoffer

handlingar pâ boplatserna i form av speciell be-

handlin!, fømst ftirsttirelse genom brãnning, av I det sydskandinaviska sentida materialet (1700-

flintyxoi och yxfragmefú- brdnnoffer. Avgöran- och 1800-talen) finns flera exempel pâ magiska

de för bes¿imningen av denna sisträ¡nnda katego- nedläggelser av speciella utvalda föremâl i hus,

ri är här således mind¡e en frâga om fyndplats õch eller under hus pâ såirskitt upalda platser med

fyndomständigheter inom boplatsen. I stället åir syftet att skydda byggnaden mot eldsvåda eller

detftiremâlensbehandlingochutseendesomupp- husets invânare och djur mot olycka och sjuk-

visar ett awikande mOnsær i förhållande till andra dom. Tvâ typer av husoffer kan urskiljas; föremål

föremålskaægorier. nedgrävda under golv- eller marþtan och föremål

Studien kommer av förklarliga skäl att inriktas inmurade eller upphängda/-satt¿ över golv- eller

på flint- och stenartefakter, fr¿imst Sxor men även marknivâ. Den förstnämnda kategorin omfattar

ieramik kommer att beaktas. fråimst hlistkranier (aldrig med tillhörande under-

Våra möjligheter till studium av dessa fyndka- kåike) och lerkåirl (Vensild 1985)' Àven måinni-

tegorier är naturliglvis samrnanlãnkade med före- skoben och hela människoskelett åir ktinda i nâgra

tõmsten av arkeologiskt utgrävda och publicerade fall från den skånska landsbygden (Christoffers-

boplatser och boplatsmaterial. Distributionen av son 1918:89, 537)- Hästkranier och lerkåirl åir

undersökt¿ neolitiska boplatser är emellertid o- vanligen koncentrerade till tre olika platser i hu-

jämnt fördelad i landskaper beroende på ski-ft- sen. tærkärl pâträffas ofta i stalldelen, nedgrävda
"ande 

exptoaæringstryck. Áv de publicerade skån- invid ingângen för att skydda djuren mot ohÌilsa'

ska neolitiska boplatsmaterialen ligger tyngd- Placeringen är strategiskt vald vid ingângen där

punkten helt i de sydvästra och sydösna delama djuren passera¡ in och ut och seden går uppenbart

äv landskapet. Frâi de sydöstra áelarna av Skå- tillbaka till åildre järnålder. Det finns exempel frân



Fig. 81. Tyskt sentida exempel på stenåldersyxa använd

som skydd mot åsknedslag @fter Bamer 1957:l78Fig.2)

j?irnåldersboplatsen Hodde på Jylland med liknan-
de placering av lerkärl i stalldelen (Hvass 1985:
ll2Ð. Från Skåne finns liknande fynd. Ett mini-
atyrkåirl ffin yngre romersk jåirnâlder, påfüiffades
i ett stolphål tillhörande södra väggraden till ett
långhus (hus II) vid utgrävningar i Trolleberg i
Flackarps socken (Nagmér 1990). En uttömman-
de analys av husoffer frånjärnålder och medeltid
har publicerats av Paulsson (1993).

\ñdare har lerkåirl och hästkranier grävts ned
eller placerats i lador, vanligen vid trOsknings-
platsen. I boningshusen är placeringen mera o-
bunden och varierad, även om det kan urskiljas
speciella lägen som tilldragit sig mer intresse.
Placeringen Íir vanligen under tröskeln vid in- och
utgângar, invid höm i rummen, mitt i rummen el-
lerintill eldsaden (Vensild 1985:l4l tr).

Under sarnma tid - dvs. 1700- och 1800-ta-
len - inriktades ocksâ ett stort intresse för de så
kallade "Torsviggarna", vilket var en vedertagen
term för neolitiska flint- eller bergartsyxor. Även
flintdolkar tilldrog sig stort intesse. Bruket att
deponera stenâldersftiremål i senare tiders hus har
även den en lâng tradition bakât. Det finns exem-
pel pâ att flintdolkar använts vid husoffer under
jåirnåtder som ett norskt exempel frân Ullandhaug
visar. H?ir påträffades en flintdolk av typ VI i en
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nedgtivning strax intill och söder om den cenfrala
eldstaden i ett lânghus (Myhre 1980:253). En
tjocknackig bergartsyxa av MNB-typ pånåiffades
under en stenläggning intill ett långhus från yngre
jåirnålder i Sostelid ocksâ i Norge (Myhre lggg:
313, Fig. 3).

Yxorna ansågs i folktron, under senare histo-
risk ti{, ha bildats vid blixtnedslag och var dlirför
speciellt låimpliga för an skydda mot eldsvâda.
Thnken var natudigwis att blixren aldrig slår ned
pâ samma stiille wå gânger (Rydbeck 1940:g).
Det var därför vanligt med placeringar av dessa
yxor nåira taket, uppsatta under takstolarna eller
inmurade i skorstensstocken, men det finns även
exempel på att yxor grävts ned under tappor eller
intill ingångar (Christoffersson 19 1 8: 1 63, Bamer
1957:175 ff, Fig. 2, Norkus I959:2I9 ff, Heid-
elk-Schacht 1983:105 Ð. VikriCr åir också atr näm-
na att fr¿¡mst bergartsyxor tillskrevs magiska läke-
domskrafter. Eggarna kunde pulvriseras och an-
våindas bâde som människo- och djurmedicin
(Rydbeck 1940).

Exemplet från Hodde med lerklirl deponerat i
stalldelen åir intressant även u¡ andra aspekter än
den Eadition i sedvåinjan som kan följas bakåt.
Det är uppenbart att de element som ingâr i husof-
fertraditionen kan skilja sig markant lokalt och
åiven regionalt. Frân Brogârd, en halländsk bo-
plats daterad till romersk järnålder finns samtliga
belägg för keramik som husoffer i de takb?irande
stolphâlen (Carlie 1993:59). Carlie beonar ocksâ
att offerkeramiken "ramar" in husen, genom att
ytærpositioner valts ut. Detta ¿ir i motsats till det
övriga nordeuropeiska materialet i vilket förerä-
desvis in- och utgângar valts som plats för depo-
nering (Ibid:59 och dåir anförd litteratur).

Husoffer tycks dessutom vara ett universellt
fenomen. I de flesta kulturer finns ett behov av att
ma¡kera och skydda den plats man bebor, genom
olika ceremonier och rituella handlingar. Frân
Nya Zeeland finns ett omfattande rituel material
från Maori-bosättningar från 1400-talet och fram
till tiden för de först¿ vitas ankomst mot slut€t av
1700-talet (Shawcross 1976:277 ff, Davidson
1984). I flera fall ftirekommer srolphålsoffer bâde
i boningshus och i befästa boplatser omgåirdade
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av palissadanläggningar, s.k. pú. Sin¡ationen lik-
nar den i Sydskandinavien genom att etnografiska

uppteckningar och en levande muntlig tradition
kan ge bidrag till förståelse för uppkomsten och

bakgrunden till dessa fynd. De föremâl som pla-

cerades i stolphålen våixlar, från naturligt vâg-

svallade stenar till yxor, både enstaka och som

depâer, hundkäkar, sikivknivar och metkroka¡ till-
verkade av hundtänder (Bellwood 1972:.274 ff,
l-each 1979:124, Davidson 1984:172 f). Det var

alltid den första stolpen i konstruktionen av ett

I som markerades med speciellt deponerade för-

emåI. Ytterpositioner valdes ut, gåirna hörnstolp-

hålen, och föremålens syfte var att "preserve and

retain the om atñ matn (welfare and prestige eæ.)

of the place" @ellwood 1972:274).I ett fall pla-

cerades en hundkäke i det sydligaste t¿kbärande

mittstolphålet till ett boningshus. Det förekom
även människooffer i samband med uppförandet

av boningshus, en sedvänja som åir känd i hela

Poþesien (Leach 1979:124).

11.2. Skånska husoffer under neolitikum

Husoffer åir a¡keologiskt sett lättåst att konstatera i
stolphål eller andra direkt¿ låimningar av huskon-

struktioner (väggrtinnor o.dyl.). Att konstatera

husoffer inuti husen är förknippade med större

svârigheter, vilket ocksâ måirks i de följande

skånska exemplen, där den absoluta tyngdpunk-

ten ligger i fynd från stolphåI. Det moderna jord-

bruket med djupplöjning har i så hög grad ftintört
de neolitiska huslämningarna, bortsett frân hus

med nedsänkt golv, att praktiskt taget bara stolp-

hålen finns kvar. Undersökningsmetoderna vid
moderna utgrävningar har även favoriserat stora

matjordsavbaningar ned till steril undergrund för
att snabbt erhålla en överblick och finna anlägg-

ningar i form av stolphåI. Majoriteten av de färe-

mål som en gâng tillhörde husen ligger således i
rubbat läge i den täckande matjorden. Husoffer

med andra placeringar än i stolphål kan dâ säkrast

erhållas från nedgrävningar i husen. Föremålets

läge och association med and¡a föremâlskatego-

rier får helt avgöra tolkningen.
Endast ett'klart exempel på husoffer från gro-

par inuti ett hus finns såikert belagt i Skâne. Fyn-

det tillhör ettca.T x 4 m stort tidigneolitiskt hus

från Tygapil, benämnt anläggning 2. Huset var

orienterat i nord-sydlig riktning. I en grund cir-
kelformad nedgråivning belägen ungefih tvâ meter
frân husets nordliga gavel, i husets mitt, påträffa-

des en liten fyrsidigt slipad, tunnackig, tunnbla-
dig flintyxa, med helt oanvåind egg tillsammans
med ett n?irmast intakt lerkärl, en 10 cm hög tatt-
bägare (Strömberg I97 8:7 6, 1 988b:54, Fig. 20b,

21). Likheterna med det berömda yxfyndet frân

Troldebjerg är tydliga (se även Kap. 1 1 .3).

Svårigheterna att urskilja husoffer ¿ir inte en-

dast kopplade till den sparsamma förekomsten av

arkeologiskt utgxävda v¿ilbvarade huslåimningar.

Av avgörande betydelse för tolkningen ?ir natur-
ligwis den kvalitet pâ utgrävningsdokumentatio-
nen som föreligger. Strtimberg (1992) har nyligen
redogjort för utgävningen av tolv senneolitiska
grophus från Hagestad (Ibid:57 ff). Beskriv-
ningen av de enskilda huslämningarnas fyndbe-

stånd åir relativt uttömmande och i en del fall ges

även utrymme ât kommentarer över speciella fynd

och fyndomständigheter. I flera av husresterna

framkom föremål under omständigheter som kan

föranleda misstanke om husoffer. Dock saknas i
de publicerade fyndbeslrivningama de exakta lä-

gena för fynden.
I hus 3:72, ca 9 x 5 m stort, framkom i den

norra delen ett litet "förrâd" bestående av ett yt-

hugget fragment, fem skrapor, en stickel, ett sli-

pat fragment och en kärna. Utifrân dessa spar-

samma fynduppgifter tolkar Strömberg denna de-

på som ett förråd, vilket ju mycket väl kan stäm-

ma (Ibid:65). Den obligatoriska frågan, vilken
gäller alla förhistoriska "förrådsfynd", bli¡ dock

varför förrådet glömdes bort eller aldrig använ-

des. Ytterligare en depå framkom i hus 9:72 med

yttermâtæn 11 x 6 m. Depån bestod av totalt arton

flintor och innehöll en skivskrapa, en eldslag-

ningsflinta och sex flintkärnor. Föremålen låg

samlade precis intill den norra gaveln (Ibid:75). I
hus 6:72, också 9 x 5 m stort, framkom två pil-

spetsar intill husets våista gavel i ett område som

ftir övrigt var helt tomt på fynd (tbid:68). Ytterli-
gare ett fynd som owivelaktigt bör tolkas som en
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depå framkom i hus 8:72. Detta kommer att be- yttersûolphåten och mittstolphâlen och omfattar ett
handlas längre fram i detta kapiæI. redskapsfiirarbete i flinø (Hus 1l), ett förarbete

Såikra belägg för neolitiska husoffer i form av till spjutspets (Hus 16) samr en trel i¡att Rint¿ollc
stolphâlsfynd förekommer pâ ûe platser. Samtliga av typ trI (Hus 95).
är belägna i Malmöomrâdet i sydvästra Skâne och Det tu tydligt at det ?ir just ytterpositioner i
är framkomna vid moderna exploateringsgrävnin- husen vilka-valis ut för neda'ggetset Ëfi sûoþhål i
gar. De mest bekañtå exemplen kommer frân den södra väggradens västra del (Hus 13, Anl. 756)
senneolitiska boplatsen Fosie IV. Här framkom innehöll wå föremål vilka klassificerats som för-
inte mindre än 12 lânghus daterade till senneoliti- arbeten till bredeggade flintyxor (Ibid:107). De åir
kum, fördelade pâ fem boplatsytor benåimnda bo- emellertid tillverkade av sâ dålig moråinflinta att
plats I - IV samt VI (Björhem & Såifvestad 1989). inga användbara redskap kunnat förfåirdigas av

I fem av husen framkom fynd vilka har tolkats råvaran. De har formats till symboler uu y*ãr.
som en form av husoffer (Björhem 1989:237 f, En di¡ekt parallell till deita fynd åir iru-tug"t
Björhem & Säfuestad 1989:107 f). En betydande vid utgråivningar av en senneolitisk boplats inom
svârighetvarattskiljamellanavsiktligtnedlagda samma socken (K. Ml. Thörn lgg0:g, se Fig.
föremål i stoþhålen och aræfakter som pâ naturlig 82 f). Fyndet, viiket består av fem förarbeten till
våig hamnat i stolphålen i samband med igenfyll- troligen bredeggade flintyxor samt en naturligt
ningen. Bortsett från keramikskåirvor och flintav- formad flina med knackspår i bägge ¿indar, ¿ir till-
slag och -avfall - de absolut vanligaste stolp- verkade av mycket dålig mor?inflint¿ med rikliga
hålsfynden pâ Fosie - finns i fem lânghus även inslag av lausta och oregelbundenheter. Fyndet
flint- och bergartsredskap och även i ett fall en framkom i det sydvästligaste hömstolphålet till ett
metallyxa. Sammanlagt rör det sig om 24 före- 30 merer långt senneolitiskt lânghus igus V anl.
mâI. Flera redskapstyper har emellertid en icke 3). H¿¡r ¿ir såtedes inte bara sammansåittningen li-
slumpmässig rumslig fördelning bland huskon- kartad utan ocksâ placeringen i sydvastl Från
struktionernas stolphåI. Av de olika redskapskate- samma huskonstruktion kom även andra föremål
gorierna ?a det bara flintskrapor som uppvisar en vilka eventuellt kan vara stolphâlsoffer. Dessa
spridd disnibution i stolphålen (Fig. 82a-e). Detta avser en betydande mängd keramik e,7 kg) frân
kan indikera att skrapor inte ansâgs besitta egen- det tredje takbåirande stolphålet västerifr-ån, en
skaper l?impliga som offerföremâl i hus. Det lir skorbränd pilspets med urnupen bas, ett slipat
också tydligt att slraporna främst ingâr i huskon- fragment, en knacksten samt två skrapor (se Fig.
stuktioner som totalt sett gett mycket fynd i 82 f) Keramiken från det sjåitte vaggstotphåtet i
stolphålen (Ibid:107). Skrapor förekommer dock södra väggen, r?iknat frå.n öster, bei¡rivs i fynd-
i ett depâfynd (Anl. 741) på samma boplats (Ibiri: g"no-gÀ,igen som etr k?irl (bid:27). Ett stöne
110. K.443). stolphål (A 15), uppenbarligen uran säker hus_

. Ówiga redskapskaæ8lrier - fråimst ythuggna kontext, innehöll 
"tt 

io*ru"æ ti¡ troligen en flint-
pilspetsar, flintdolkar, skäror och spjutspetsar, skåira (bid:34).
odefinierade redskapsförarbeten samt en kantyxa En annan möjlig parallell till de båda yxfynden
av brons - pâträffas färeträdesvis i hörnstolphå- i långhus åir frân Västra Skrävlinge - en angrrin-
len eller stolphålet näst intill hömstolphålet i våig- sande socken till Fosie. Vid unå'ersökninjei uu
graden. För tre stolphålsoffer; en flintskåira (Hus etr jämåldersgravfÌilt påräffades en depå beståen-
16), en avslagskniv (Hus 13) samt ett redskaps- de av fyra fiirarbeten till bredeggade flìntyxor (K.
förarbete (Hus 12) har man nyttjat de takbåirande 475, Lindqvi st 1974:25 fÐ. Dessa var piacerade
stolphålen, men âter igen rör det sig om ytterposi- så att tre 

"n 
y"o-u stod med nackändarna nedåt

tioner, antingen i väst eller öst. Tre fynd intar och bildade en trekant. över dessa låg den fjåirde
mellanpositioner inom huskonstruktionen. De är yxan med eggen åt norr. yxoma låg piacerade nä-
påträffade i väggraden i den västra halvan mellan ra markytan ien liten cirkelformaã i.op. Crop"n
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var 50 cm i diameter och djupet ca 40 cm. Det fö-

refaller inte orimligt att gropen ursprungligen
skulle kunna ha ingâtt som ett stolphål till en sen-

neolitisk huskonstruktion, förstörd av senare pe-

rioders aktiviæter (Karsæn 1989:80).

En liknande tolkning kanske även passar in pâ

ett fynd frân Kâseberga i Valleberga socken (K.

951-52). Fyndet utgörs av en fastmarksdepå med

sex stycken förarbeten av flinta, av måtten att

döma avses noligen bredeggade flintyxor. Yxor-

na uppges ha hittats väl samlade pâ en halv meters

djup i sandjord. Gemensamt för dessa fynd åir så-

ledes förekomsten av yxförarbeten, vilka i de

flest¿ fall endast är symboliska yxframställningar.

Ett privatägt senneolitiskt enkelfynd frân Reslöv

skulle också kunna vara ett stolphâlsfynd (K.

215), men håir åir det frâga om en slipad, bredeg-

gad flintyxa, påtråiffad vid grävningsarbete. Yxan

låg i en mörk "fläck" i den omgivande sterila gula

undergrunden. Möjligen skulle "fläcken" kunna

tolkas som ett stolphåI.

Strax intill ett stolphål i den norra delen av ett

senneolitiskt grophus i Hagestad (Hus 8:72) pâ-

tråiffades en liten tjocknackig flintyxa, ett borr till-
verkad av ett flintdolksfragment samt en skivskra-

pa (Strömberg 1992:74). Även om fyndet inte

pâträffades i stolphålet förefaller det inte orimligt

att fyndet bör tolkas som en depå nedsatt i anslut-

ning till stolpen.

Introsset för nedläggelser i ytterpositioner i
huskonstruktioner ser vi även frân lânghus i and-

ra omrâden. På den senneolitiska boplatsen Myr-
høj på Jylland framkom tre lânghus med nedsänkt

golv (Jensen 1973).I ett hus framkom en depå

med en yxegg, ett yxförarbete, två kåirnor, tre av-

slag och en knacksten i det nordvästligaste stolp-

hålet i norra väggraden (Ibid:1973:68, se Fig. 82

h). I samma hus framkom även en håleggad,

bredeggad flintyxa, stående med eggen uppât in-

till den norra väggsidan. Vidare påträffades ett

nackfragment av en flintyxa på bottnen av grop-

husdelen vilken passar samman med den tidigare
nämnda yxeggen från stolphålsdepån. Utgrävaren

nämner även att andelen redskap i stolphål var

förvånande högt rent generellt, dock utan att ge

fler exempel (bid: 1973:68).

I en starkt skadad huslämning, troligen av

Myrhøj+yp frånSvapkæret i Djursland, framkom
i de nordvästliga stolphålen ett flintdolksftirarbete
samt ett förarbete till en flintyxa (Boas 1986:321).

Från Limensgård pâ Bornholm finns ett sûolphâls-

fynd av en liten, delvis slipad, bredeggad flintyxa
i ett lânghus, daterat till senneolitikum (Hus R).

Mlken placering stolphålet hade i huskonsruktio-
nen meddelas tyvåin ej (Nielsen & Nielsen 1986:

188, Fig. 11 f).
I Øster Nibstrup, också pâ Jylland, undersök-

tes ett senneolitiskt, 20 meter långt hus med kon-
struktionsmässiga likheter med Fosiehusen (Mi-
chaelsen 1989:7.7 ff, se Fig. 82 g). Även håir an-

vändes det sydvästra hörnstolphålet för deposi-

tion av redskap, denna gâng ftir en kraftigt eldpå-

verkad flintdolk av typ I. Ytærposition hade även

en helt intakt flintdolk, även den av typ I, som

framkom i en av nordväggens yttersta stolphål
(Ibid:79).

Stolphålsoffer upptr¿¡der dock inte först med

den senneolitiska perioden. Det finns t.o.m. spo-

radiska fynd även frân mesolitisk tid. Ett av de

mera våilkända åir fyndet av en yxliknande sten,

pâträffad i ett pinnhåI, vilket tillhört den södra

vägglinjen i ett hus daærat till senboreal tid, Huset

framgrävdes i Tingby utanför Kalmar i östra

Smâland (Westergren 1988:10 ff, Rajala & Wes-

tergren 1990:14).

Från bandkeramisk kultur finns ett exempel

från Hienheim-boplatsen, daterad till tidigneoliti-
kum. Htir påtråiffades en skolästkil i ett stolphål
tillhörande ett lânghus (Bakels 1986:52). Det be-

römda fyndet av en tunnackig flintyxa nedsatt

vertikalt med eggen uppât ffin Troldebjergboplat-
sen på Langeland (rWinther 1935:51 ff¡, har givits

olika tolkningar av olika forskare (Brøndsted

1979:153, Jensen 1979:312, Larsson 1989a:94,
Svensson 1,990:25). Fyndomständighetema anger

att yxan och ett nära intill påtråiffat lerkärl, place-

rats i en grop nära en väggkonstruktion och inte í
ett stolphåt som bl.a. Svensson antagit. Pâ Blan-
debjergboplatsen, också pâ Langeland, framkom

liknande fynd i små offergropar, bestående av

flintyxor eller stridsyxor i kombination med ler-
kärl (Winther 1943:29 f). Skaarup menar att des-
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"forbíndelse med nedlæggelse eller flytníng af
bosættelsen" (Skaarup 1985:377).

Det ?ir emellertid först i andra hälfæn av neoli-
tikum som fynden framträder med någon grad av
regelbundenhet. Fyndens sporadiska upptr¿¡dande
fram till denna tid medger inte att tala om en obnu-
ten tadition bakât. Det förefaller dock som om
stolphålsoffer som praxis tenderar att framträda
först mot slutet av MNA, dvs. sen trattbägarkul-
tur. Vid Runegård på Bornholm hitødes i ett tak-
båirande stolphål till ett mellanneolitiskt långhus,
en docknackig flintyxa av typ B, vilken va¡ starkt
omhuggen och vars eggparti hade sönderslagits.
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Fig. 83a. Hus AA Limensgård, Bomholm. b. Hus Y Limensgârd, Bomholm @fter Nielsen & Nielsen 19g6).

sa gropoffer skall sättas i samband ceremonier i Från samma huskonstruktion kommer även en
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hel tulpanbägare nedsatt med bottnen uppåt (Wan
1980: 7 2, Kempfner-J6rgensen & Watt 1 9g5: g9).
Fynden kan dateras till sen ûanbägarkultur (MNA
V). På den nåirbelåigna Limensgârdboplatsen på-
träffades en intakt tjocknackig flinrnejsel i ett tak-
bärande stolphål till ett hus QIus AA), darerat rill
MNA V (Nielsen & Nielsen 1986:184, Fig. 7 f).
Stolphâlet tillhörde den andra takbåirande stolpen
rtiknat ffin öster. Exakt samma stolphål från hus
Y beläget bara 20 m söder om hus AA, innehöll
en nära 10 cm lång spånkniv med lraftiga bruks-
retuscher (Ibid:180, Fig. 5i). Detø hus var emel-
lertid orienterat i NNO-SSV medan det föna låg
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n¿innast i Ö-V lfig. 83 a-b). Kanske antyder des-

sa bomholmska fynd att väderst¡ecken inæ spelat

nâgon större roll, utan det ¿ir stolparnas placering

i husgrundplanen som varit avgörande.

Ett stolphålsfynd från Sigersted I i Danmark ?ir

daterat till sa¡nma tid. Fyndet avser en stårkt om-

huggen, tjocknackig flintyxa från ett stolphål till-
hörande en palissadanläggning (Davidsen 1978:

27). Ca 10 m söderut frân ovanstående fynd i
samma palissad påtrliffades rikliga mängder kera-

mik, vilka tillhört samma k¿irl, i wâ intilliggande

stolphål (ibid: 26).
Frân Hyllie socken i Skåne finns en viktig pa-

rallell. I en cirkelformad palissadanläggning da-

terad till en sen del av MNB framkom en omhug-
gen, tjocknackig, håleggad flintyxa. Yxan påtråif-

fades djupt ned i ett stolphåI, vilket tillhört en

portliknande ingångskonstruktion (K. 454, Alm-
qvist & Svensson t990:23 f, Svensson 1991:101

f). I Foulum, en jylländsk Tustrup-anläggning,

framkom en sent mellanneolitisk, tjocknackig
flintmejsel under en sten som tillhött sydväggens

väggränna. Mejseln var fragmentarisk och dess-

utom kraftigt bråind (Langballe 1985:21).

Pâ Spodsbjerg-boplatsen pâ Langeland, date-

rad till MNA V framkom som ett "byggoffer" en

tjocknackig flintyxa under bottenstocken till en

omfattande tåikonstruktion som troligen tjåinat

som en fördämning. Att fyndet bör r?iknas som

tillhörande en typ av byggnadsoffer och inte ett

allmåint våtmarksoffer generellt sett, görs högst

troligt av fyndomständigheterna (Bech 1983:3 fl
Skaarup 1985:42).

Ett samtida fynd från Tibirke pâ Nordsjälland

har drag som pâminner om Spodsbjerg. I detta

fall framkom flera flinföremål intill och bland

stolparna i ett sent, mellanneolitiskt, kombinerat

bro- och tr¿ivägsystem i en våtmark (Kunwald
t9M:79 ff,1984:t2 ff). Ingen beskrivning finns

publicerad över de exakta lägena för föremålen,

bl.a. en tjocknackig flintyxa. Men fyndomstän-

digheterna tycks ange att merpafren stammar frân

offerhandlingar i samband med passage, medan

nâgra kan sättas i samband med konstruktionen

av vägen.
Fynden frân stolphål och huskonstruktioner

tycks indikera en dubbelnatur hos föremålen ge-

nom att de kan tolkas både som en form av invig-
ningsoffer och som föremål med magisk lraft.
Detø innebär att de inte nödvåindigwis skall för-

stâs som traditionella offerfynd vilka aldrig kan
âtertas efter nedläggelsen. Redskapens magiska

skyddsfunktion kan va¡a kontinuerligt verksamt
och kan enkelt överföras till ett annan byggaad
vid husflytt eller husrivning. Detta kan vara för-
klaringen till sedens tydliga selektiva karaktår;

alla hus har inte deponerade redskap i stolphålen.

Har speciella föremål placerats ovanför golvnivå,

dvs. hängts upp inuti husen analogt med sentida

skånska fiirhållanden, har vi fâ möjligheter att ar-

keologiskt konstatera detta. Liknande svårigheter
får vi om födoåimnen eller dryck eventuellt hällts
ned i stolphålen. Ett fall ¿ir k¿int frân jåimåldersbo-

platsen Kraghede i Nordjylland där en depå bestå-

ende av tvâ amuletter av sjöborrar samt en rund

svart sten pånåiffades i ett nedbråint hus. Fyndom-

ständighetema antyder att föremålen ursprungli-
gen varit placerade under hustaket (Kaul 1991:6).

Även om infresset för nedläggelser i hus i Skå-

ne, under neolitisk tid, helt inriktats på ftiremål av

flinta och bergart, finns det uppenbarligen en
större variation i andra nåirliggande områden.
Nedlåiggelser av bâde keramik och flintartefakter
förekommer som danska exempel visat. Endast i
ett fall, det tidigare nåimnda hus V från Fosie

Clhörn 1990), kan man misstänka att senneolitis-
ka lerkärl ingått som stolphålsoffer. Dessa skillna-

der torde avspegla regionala sedvåinjor i det syd-

skandinaviska materialet. Det är åiven fullt möjligt
att seden endast utövats lokalt i vissa områden.

Det finns exempelvis ännu inga dokumenterade
senneolitiska stolphålsoffer i Ystadområdet, trots

ett mycket omfatt¿nde ant¿l undersökta husläm-

ningar (L. Larsson 1993a:127, Tesch 1993:295

f0.
Tyngdpunkten i detta kapitel har koncentrats

till fynd i stolphâI, vilka noligen deponerats i
samband med uppförandet av husen. Andra fynd
antyder att ¿iven vid reparationer och tilþggnader
kunde ett husoffer behövas. Ett sådant exempel
kan vara hus 95 från Fosie M¡ir en tillbyggnad
skett ât öster. I det sydöstligaste hörnstolphålet i



södra väggraden påråiffades en kantyxa av brons
(Björhem & Säfvestad 1989:59). Flera av före-
målen i stolphålen från Fosie antyder att de inte
deponerats i botten av stolphålet under stolpen
utån snarare nedstuckits efter det att stolpen kom-
mit på plats i samband med igenfyllningen. I
nâgra fall har fiiremål framkommit nära markytan
eller pâ ringa djup i stolphålet, vilker kan indikera
att föremålen relativt enkelt kunnat plockas fram
vid behov. Nåir man rev huset eller flyttade från
det kunde man ta med sig de föremål som anvåin-
des som magiska skydd, sâ att de kunde göra
fortsatt nytta. I en del fall kan föremålen i stoþhå-
len t.o.m. ha haft en dubbel funktion, både som
magiskt skydd och som stöd för stolpen (Björ-
hem & Slifvesød 1989:107 f). Även om srolp-
hâlsoffer upptr¿ider i olika delar av husen, verkar
dock placeringen i huset vara väsentlig. Fynden
tenderar att "rama in" husen genom att hörnstolp-
hålen eller stolphâl i ytterpositioner sâ ofta an-
v?inds (Carlie 1993:59).

11.3. Andra boplatsoffer

"That v'/hich is spectacula¡ and baffling to economic and er-
gonomic logic is "ritual", that which appears more promic

is not, even where it is recovered from the same context"
(Thomas 199l:68).

Vad som åir offer och vad som är avfall eller till-
fälligt tappade föremål på en boplats är oftast
mycket svârt att avgöra om vi bortser från de tidi-
gare behandlade husoffren. Är föremålen antråif-
fade i omständigheter som tyder på medveten de-
position, dvs. arrangerade pâ speciellt sätt blir
tolkningen säkrare. På boplatsen Karlsfåilt i St.
Herrestad socken, daterad till MNA Y pâtråiffades

inga hela flintyxor. Det största yxfragmentet som
tillvaratogs tillhörde en tjocknackig shpad flintyxa
av Lindö-typ, med eggen avslagen. Denna påräf-
fades inom en rekøngul¿ir yta, ca. 0,6 x 0,4 m.,
vilken inramades av knytnävsstora stenar (K.
908. Larsson & Larsson 1984:58, Larsson 1985:
1 1). Yxfyndet har ingen säker anknytning till en
huskonstruktion.

Depåfynd på boplatser utgör ett liret men bety-
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delsefullt inventarium på de neolitiska boplatser-
na, vanligen pâffiiffade i gropar och stolphâl. De-
påfynd utan nâgon såiker koppling till nâgon spe-
ciell anläggning eller konstruktion är dock mycket
sällsynta. Ett exempel åir fyndet av tre "tapkøller"
ffin enkeltgravskultur påEäffade tillsammans bara
22 m frãn närmsta enkeltgravshus på boplatsen
\õrbasse på Jylland (Hvass 1977:230, Fig. 15,
I 986 : 330). hga anläggningsspâr kunde iakttagas
kring depåfyndet. För Skânes del harjag endast
föræcknat wâ exempel från Nymölla (K. 1174)
respektive Stora Köpinge (K.935). Den ena be-
står av nackdelar av en dubbeleggad stridsyxa
samt en tunnackig bergartsyxa, daærad till MNA
Ia (M. Larsson I987a:39). Den andra depân be-
står av fem flintspån och är pâträffad pâ en grop-
keramisk boplats (se Kap. 5.6. samt 8.2.). Båda
depâer är pånåiffade i annars fyndrika kulturlager.

Fyndsammanhangen åir således av avgörande
betydelse för möjligheten till tolkningen av offer
på boplatser. Gropfynd av enstaka lerkåirl eller
hela eller fragmentariska större redskap kan vara
offerfynd, men varje fynd måste bedömas för sig.
Det är däremot inga överord att påstå att hela flint-
yxor och -mejslar är mycket sällsynta fynd vid en
arkeologisk utgrävning av en neolitisk boplats.
Det samma gäller för fynd av intåkra lerkärl (Kar-
sæn 1989). Dåirför bör vi heller inte behandla dem
som ordinåirt boplatsavfall i den slutliga avrappor-
teringen. Ä.r fyndomständigheterna kända är det
inæ ovanligt att de pâEäffas i speciella anläggnin-
gar som just stolphål eller gropar. Men hur och
var föremålen placerats i dessa anläggningar finns
oftast inte dokumenterat. De hela intaktâ föremâ-
lens sporadiska förekomst pâ boplatserna bör för-
anleda oss till större noggrannhet vid framtida ut-
grävningsverksamheter.

Det är emellertid inæ bara hela f?iremål som är
inûessanta i detA sammanhang. Även fragmenæ-
rade redskap och på vilket sätt de fragmenterats
kan vara relevant¿ studieobjekt Ett av de viktiga-
ste boplatsmaterialen ur denna aspekt skall h?ir be-
handlas närmare.

En omfattande genomgång av det tidigneolitis-
ka boplatsmaterialet i sydvästra Skåne har ge-
nomförts av M. Larsson (198ab). Tyngdpunkten
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i arbetet ligger på lronologi och bosättningsmön-

ster och avhandlingen bygger på studier av 15 bo-
platsmaterial med tillsammans uppskatÍringsvis
450 anläggningar i form av gropar och flera större

kulturlagerrester. Utgrävningarnas kvalitet och
dokumentationsgrad. åir skift¿nde och därmed är

ocksâ möjligheterna att spåra offerhandlingar i
goparna begråinsade. Det ¿ir intressant att notera

att endast fyra hela yxor och tre keramikansam-

lingar, vilka kunde sammanfogas till hela lerkärl,

ingår i det mycket omfattande flint- och keramik-

materialet. Dessa fynd kommer frân fem gropar
fördelatpå fyra boplatser. I ytterligare wâ gropar

framkom wå större fragment av flintyxor. Detta

skall ses mot bakgrunden av att inte mindre åin

350 slipade yxfragment påträffades fördelat pâ

tretton boplatser. Vihangivelsema för keramiken

ger en fingervisning om hur omfattande materialet

åir - sammanlag 151,5 kg neolitisk keramik re-

gisnerades.

Mlka åir då fyndomständigheterna för dessa

sparsarnt förekommande intakta föremål? Låt oss

börja med keramiken. Som tidigare nåimnts fram-

kom inget intakt lerkäI, utan det rör sig om tre,

vid deponeringstillf?illet sönderslagna tattbägare.
Dessa har pâträffats på Käglingevägen i Oxie,

Stolpalösa i Bunkeflo samt på Sturup 1:88 i Bör-

ringe (M. Larsson I984b:57,82 samt 99). Tvâ av

kåirlen har pâtråiffats i nära anslutning till stöne

stenar, vilka placerats eller nedkastats i botten på

groparna. För det tredje fyndet, en miniatyrtratt-

bägare, endast 7 cm hög från Sturup 1:88, före-
ligger inga uppgifter om fyndomständigheter. I
samtliga gropil ftirekom även flintavslag och -av-

fall.
I palissadanläggningen vid Hyllie, frân en sen

del av MN, framkom åiven i ett omrâde tre större

tidigneolitiska gropar utân s¿ikert samband med

någon boplats (Svensson 1990:21). I en av dessa

(Anl. 3391) påttiffades ett komplett k¿irl i form av

en trattb¿igare, daterad till TNC. Även i denna

grop fanns ett rikt avfallsmaterial i flinta (ibid:2l).
Liknande gropar, med samma osåilaa koppling till
boplats,. har pâträffats bl.a. i Ellerødgård I på

Själland. Här pâtåiffades, i två olika grupper i en

sttirre grop, ett trettiotal omsorgsfullt nedsatta ke-

ramikk¿irl tillsammans med märgspalade djurben
och ett rikt flintmaterial. Spâr av brlinning i gro-
pen framkom också (H. Nielsen 1984:26 ff,
1987:63 fÐ.

Vad avsei fyndomständigheterna för yxorna är

dessa med fâ undantag, bätte kända åin för kera-

miken. Hela yxor har påtråiffats pâ boplatsen Oxie
nr 7; Oxie socken, Svenstorp 2:1; Skabersjö soc-

ken samt pâ Stolpalösa; Bunkeflo socken. Frân

den sistnämnda boplatsen kommer även ett större

fragment (M. Larsson 1984b:61, 82 ff). Yxan
från Oxie nr 7 saknar fyndomständigheter, men
kommer troligen från en grop. Det rör sig om en

kraftigt skörbränd, spetsnackig, oslipad flintyxa
av typ 1.

Stolpalösa-fynden är samtliga gropfynd och

fynden i groparna varierar högst betydligt, både

vad gäller innehâll och kvantitet (K. 436). Anl.
48 var en oval nedgrävning, ca. 4,3 x 3,1. m. stor

och med ett största djup av ca 0,9 m. Bottenlagret

bestod av gul lera med inslag av bråind lera. I gro-
pen förekom mindre stenar i småirre koncentratio-
ner, men även enst¿ka större, av upptill en halv

meters låingd. Pâ bottenlagret i den nordöstra de-

len av gtopen pâträffades den tidigare nåimnda

sönderslagna trattbägaren och en bit upp i fyll-
ningen framkom en liten, slipad, tunnackig berg-

artsyxa i horisontellt läge. Förutom dessa fynd
påtrliffades en betydande mängd keramikskärvor

och över sex hundra flintavslag och -avfall i an-

läggningen.
Anl.49a lâg ungefär 100 m söderut frân anl.

48 och hade mâtten 3,2 x 2,9 m. Djupet var 0,5

m. Gropens fyllning var homogen och sotbe-

mängd med inslag av mindre stenar. Emellertid
framkom även här mycket stora stenar. I mitten av

anläggningen dokumenterades en sten med måtten

1 x 1 m. Pâ gropbottnen, strÍx öster om stenen,

påtråiffades en hel, oslipad, 19 cm lång, tunnackig

flintyxa "stående på kant" (Ibid:84). Vidare fram-

kom ett nacþarti av en slipad, tunnackig flintyxa
samt ett ythugget fragment av en dolkstav. Det
övriga fyndmaterialet från anläggningen fâr bedö-

rnas som litet. Endast 30 g keramik och 85 flintor
registrerades. Det finns inga uppgifter om att yx-
fynden och dolkstavsfragmentet påträffades till-
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sarnmans, men just denna kombination med tun-
nackiga flintyxor och dolkst¿v känner vi frân ett
depâfynd från Bårslöv (K. 27 se Kap. 5.3). Den-
na depâ åir också associerad med en sttirre sten.

En perifert belägen grop (Anl. 8) i ftirhållande
till de övriga anläggningarna från samma boplats
lir oclså att betrakta som en folig offergrop. Den-
na utgjordes av en oval nedgrävning. Innehållet
awek frân övriga anlåiggningar genom avsakna-
den av keramik och det obetydliga flinfnaterialet,
endast sex avslag och ett avslagsblock registrera-
des. Däremot påträffades, ovisst exakt var i an-
läggningen, en 16 cm lång, tunnackig, fyrsidigt
slipad flintyxa med eggen avslagen.

Ett fynd från en grop pâ Svenstorp 2:l har
måirkligt nog inte uppmärksammats av Larsson.
Fyndet avser en omhuggen, fyrsidigt glipad,

spetsnackig flintyxa av typ 3. Gropens mått var
1,4 x 0,9 m med ett djup av endast 0,1 m. Inget
anges om flintyxans placering i gropen (K. 499,
Salomonsson 1963:109, Fig. 25). Det övriga
flintmaærialet var litet. Enbart 45 flinror pårtiffa-
des och keramikskåirvornas andel uppgick till 140
gram (Ibid:109).

En annan grop av intresse här har undersökts
pâ Elisedalsboplatsen i Husie socken (K. 450, M.
Larsson 1984b:50). Anl. 13 på Elisedalsboplat-
sen var en rundoval nedgrävning, ca 1,6 x 1,5 m
stor och ungefär 0,4 m djup. I botten registrera-
des ett tunt sotlager och fyllningen utgjordes av
ett grått sandigt lager med inslag av sot och bränd
lera. I fyllningen ungefåir 20 cm frân bottnen hit-
tades i den södra delen en stor slipsten av sand-

sten och intill denna en mindre ker¿mikkoncentra-
tion. I anläggningens centrum framkom en starkt
eldskadad eggdel av en tunnackig, slipad flintyxa.
Övrigt fyndmaterial var ytterst sparsamt dâ endast

20 flintavslag regisfierades. Gropens rituella ka-
raktiir stöds st¿rkt av ett gropfynd från Sarup på
Jylland, som lämnat sitt namn ât de s.k. Sarups-
anläggningarna (Andersen 1977:15 ff).I en 1,2 x
1,9 m stor grop påfåiffades stora mängder av, ge-

nom eld, ftirstörda keramikkåirl. Det övriga fynd-
materialet var mycket liæt och bestod av elva flin-
tor, varav sex var brända. Bland dessa flintfynd
fanns dock ett större parti av en kraftigt bråind,

fyrsidigt slipad, sexton cm. lâng, tunnackig flint-
yxa. Det frarnkom även en trolig bråind löpare till
en handkvarn samt en eldskadad benmejsel (Ib-
id:15 I 31 f samt Fig. 17).

Dessa fynd skiljer sig genom sin sammansätt-
ning sâ markant frân innehâllet i de övriga tidig-
neolitiska anläggningarna att de onekligen ger fog
för att tolkas som någon form av offer. De hela
yxornas sällsynthet i boplatsmiljö och i vissa fall
speciella placering utgör klara indikationer för
detta. Det är dock ingen enhetlig bild som t€cknar
sig av dessa fynd. Vissa gropar innehåller uppen-
barligen offerföremål och avfallsmaterial i kombi-
nation. I andra anläggningar är bristen på flintav-
fall eller keramikskärvor markant. Nâgra gropar
btir spår efter eldpâverkan, andra har inte sådana

spår. Även placeringen av offerföremåt i gropama

åir skiftande. De flesta ftiremålen är deponerade i
botten av gopar, men i nâgra fall har deponering-
en gjorts i samband med þnfyllningen.

Fynden från de neolitiska boplatserna tycks
peka i tvâ riktningar. Ett offersystem har krävt
stöne eller mindre gropat, vari stora slenar place-
rats. Offer i form av lerkärl eller yxor har place-
rats i gropen, ibland i kombination med bränning,
va¡efter gropen igenfyllts snabbt. Gropen ha¡ så-

ledes fungerat som en offerplats. Det är också
tydligt att man i nâgra fall inte funnit någon anled-
ning att separera offerfynd och avfall. Möjligen
kan man i fråga om en del av yxoma och lerkärlen
se dem som sekundära offerfynd - ett slags ritu-
ellt "avfall" efter religiösa ceremonier på boplat-
sen vilka inte fick nyttjas för profant bruk eller
som bedömdes som farliga för boplatsens invåna-
re. Föremålen "dödades" eller oskadliggiordes
genom att placeras i gropar, ibland tillsammans
med andra "döda" ting, som flint¿vfall, trasiga
lerkåirl och maûester.

Det finns således en dubbelnatur hos de rituel-
la fynden från groparna. Det är tal om bâde offer-
gropar och gropar för rituellt "avfall" (Kaufmann
1989:116). Samma wetydighet hos fynden gör
sig ocksâ gällande i behandlingen av de offrade
föremålen. Gladigow (1984) har i ett arbete beto-
nat förstörelsen av offerobjekæt som ett av de
viktigaste kännetecknande dragen hos offerfyn-



den (Ibid:38 ff). Denna innebåir inte bara an fiire-
mâlen inte längre kan användas för profant bruk
utan också att en symbolisk förintelse av offerob-
jektet skett (Ibid: 38).

Det kan därför vara intressant att studera vil-
ken behandling offerfynden fick innan den slutli
ga deponeringen i groparna. Om vi ftir ett ögon-
blick bortser frân föremâl som utsatts för eld,
vilka kommer behandlas i det näst¿ kapitlet, kan
vi notera följande om det skånska tidigneolitiska
materialet. Offrade keramikkåirl i groparna verkar

- i den mån detø säkert ka¡r avgöras genom de
arkeologiska undersökningarna - ha söndersla-
gits på plats innan igenfyllningen. De offrade
flintredskapen förekommer både som intakta och
förstörda, ibland tillsammans i samma i gop.
Lägger vi till de bråinda flintredskapen får vi föl-
jande tabell (Iab )OüV):

ïbbell XXXV. Offrade flint- och bergansredskap frân skån-
ska boplatser

t57

ladösen frân Stora Köpinge socken är ett exempel
pâ bråinnoffer i form av eldskadad flinta.22Vo av
samtliga flintor var brända, men den eldskadade
andelen redskap var förbluffande hög - 81,7o.

Huvuddelen av dessa framkom söder men även
öster om gravkammaren (Jacobsson 1985:97 fÐ.
\ldare finns i de s.k. Tustrup- samt Sarupsan-
läggningarna i Danmark, flera belägg för bråin-
ning under tidigare delar av neolitisk tid, inte bara
av yxor utan ocksâ keramik och organiskt materi-
al (Larsson 1989b:93 f och dåir anförd litteratur).
I depâer och bland enkelfynd utan sammanhang
med gravar förekommer seden, som vi sett, myc-
ket sällsynt (Kap. 5, även Ebbesen 1981:Fig. 4).
Alvasta pâlbyggnad, daterad till sen TRB, har
också låimnat våirdefull information om eldens
viltiga rituella betydelse under denna tid (Malmer
& Bartholin 1983:18 ff, Malmer 1984:371 ff,
1,986a:96 ff). De fynd som kan relateras till dessa
ftireteelser är fynd av stora måingder med brända
våixtrester, som äpplen och olika slidesslag i kom-
bination med eldstäder och ett stort antal svavel-
kisstenar (Malmer 1984, 1986a:98).

Flera undersökningar av neolitiskt boplatsma-
terial har emellertid avslöjat förekomsten av en
liknande behandling av flinnedskap, främst yxor.
Detta förhållande ha¡ kunnat spåras genom att yx-
fragmenten uppvisar en högre procentandel brän-
ning i förhâllande till andra redskapskategorier.
De exempel som framförts är dock fâtaliga och de
tenderar att upprepas gång pâ gâng. Vad som btir
göras hlir åir emellertid att granska ett stärre neoli
tiskt boplatsmaærial för an se ifall rydliga traditio-
ner i detta offerbnuk kan urskiljas.

Det åir tydligt att det finns betydande kåillkrit-
iska problem förknippade med en sâdan genom-
gång. För det ftirst¿ innehåller inte alla grävnings-
rapporter över skânska neolitiska boplatser upp-
gifter om bråinda redskap. En slumpmäsig gen-
omgâng av nåirmare 70 rapporter över stenâlders-
undersökningar från Skâne genomfördes. I flera
fall angavs totalantalet brända flintor, men endast
undanøgsvis andelen brända flintor per redskaps-
kategori. Den överväldigande majoriteten gräv-
ningsrapporter saknar emellertid anvåindbara upp-
lysningar för beräkning av brända flintor och

Boplats
Oxie n¡ 7
Svenstorp
Stolpalösa 448
Solpalösa A49a

Stolpalösa A8
Elisedal Al3

Intakt Förstörd. Bränd
x

x
X
x

X
x
x

x

Dp
Flintyxa
Flintyxa

Bøgartsyxa
Flintyxa
Flintyxa
Dolkstav
Flintyxa
Flintyxa

r ) Sönderslagna. Vanligen är eggarna skadade eller helt av-

slagna.

11.4. Brännoffer

Termen brännoffer anvåinds vanligen för föremål
av flinta vilka utsatts för destruktion genom eld,
men det kan även avse keramik och organiskt ma-
terial som växtrester (L. Larsson 1989a:87 ff,
1989c:65). Ett vanligt förhållande är uppenbar-
ligen förekomsten av bråinda flinnedskap vid och
utanför megalitgravama. Detta är en offernadition
med stark tidsmässig anknytning till slutet av MN
A och under MNB, även om exempel finns med
tidigare dateringar (Sntimberg 1968b:208, Buren-
hult 1973:38 ff, Ebbesen 1975:167 f). Skogsda-
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finns denna företeelse noterad åir detta helt bero-

ende av den enskilde utgrävarens intresse.

För det andra finns metodiska brister. Nâgra

utgrävare har råiknat antalet bråinda redskap me-

dan andra har vägt dem. Alla som nâgon gâng

studerat flintmaterial frân boplatser känner väl till
skörheten och fragmenteringsgraden hos bränd
flinta. Flintoma fragmenteras således lätt sekun-

därt, varför viktangivelser - åtminsûone fiir flint-
restprodukter - torde vara ett bätûe värde att ut-
gå ifrån.

Det tredje och viktigaste problemet rör den

kontext i vilken de eldskadade flintftiremålen på-

träffats och analyserats. I flera fall har boplatser

grävts fram där den huvudsakliga arbetsinsatsen

bestått i att undersöka själva huslämningarna
(Tilander 1963, Callmer 1973b, Strömberg 1992)

Detta betyder att endast husen dokumenterats utan

att den interna organisationen av boplatsen är

känd som exempelvis olika aktivitetsområden,

lertäkter, htirdar, slagplatser etc. Som motpol till
dessa exempel kan Fosieundersökningen tjäna.

Undersökningens vetenskapliga tyngdpunkt var

knuten till undersökning av huslåimningarna och

deras miljö vilket kunde realiseras genom de om-
fatt¿nde matjordsavbaningar som skedde inom
ramen för exploateringsgrÍivningen (Björhem &
Säfvestad 1989). I åter andra fall består boplats-
materialen av anläggningsspår i form av gropar

eller kulturlager i svackor (Larsson 1985, Svens-

son 1986).

Ett ytterligare källlritiskt problem berör brän-

ning av bergartsredskap. Kraftigt skörbråinda ste-

nar i exempelvis håirdar tenderar att snabbt smulas

sönder. Brlinning av bergartsyxorkan därför vara

svâr att pâvisa, även om det tydligen finns exem-

pel på detta under mellanneolitisk tid i Mälardalen

(Knutsson 1986:264).
Hur har då det bråinda fyndmaterialet tidigare

behandlats i litteraturen? Klart ¿ir att liten håinsyn

tagits till den fyndkontext de brända föremålen
påtråiffats i. I nâgra fall har man analyserat mater-

ial från enskilda gropar eller hus på en boplats. I
andra fall har man studerat samtliga yxfragment

pâträffade på en boplats, ibland ocksâ separerat

mellan brända typbestämbara och icke-typbestäm-

bara yxfragment. I nästan samtliga artiklar om
brännoffer - och i grifvningsrapportema - sak-

nas en redogörelse för det totala brända materia-

let, dvs. även restprodukter som avslag och av-

fall. Det blir dâ naturligwis svârt att jåimfìira feno-

menet brännoffer pâ olika boplatser, när sâ olika
fyndförhållanden och grävningsobjekt föreligger.
Vad är normalt pâ en boplats? Var och hur mycket
bråint maærial skall vi förvåint¿ att finna pâ en bo-
plaa? Tvâ danska exempel pâ brtinda flintföremål
kan tjåina som utgângspunkt ftir denna problema-

tik.
I Sigersted på Sjåilland påräffades en2x2m

stor grop daterad till TNA. Fyndmängdema var

stora, både av flinta och keramik (Nielsen 1985b:

98 ff). Flintyxmaterialet frân glopen har av Lars-
son använts som exempel pâ brännoffer på bo-

platser (L. Larsson 1989a:90). Analysen visade

att 447o av de slipade fragmenten, tillhörande
spetsnackiga flintyxor var eldskadade. En ännu

högre andel uppvisade skivyxorna med 587o.

Detta jåimfördes med andelen eldskadade exem-
plar av gropens vanligaste redskapstyper, borr

och skivskrapor, som hade andelar kring25%o.

Yxfragmentens och skivyxornas höga andelar åir

dock inæ sâ pâfallande nåir vi jåimftir med andelen

brända flintavslag/-avfall i gropen, vilken uppgâr

ttll5l7o (30,5 kg) av den totala mlingden flintav-
slag/-avfall. De obrända och brända flintfynden
låg blandade pâ gropens botten - noligen har in-
gen bränning skett in sitü. (Nielsen 1985b:103).

Gropen har av Nielsen tolkats som en avfallsgrop
(Ibid:110). Det höga våirdet för brända restpro-

dukter som flinøvslag och -avfall intar en mellan-

ställning mellan de eldskadade slipade yxfrag-
menten och skivyxoma. Gropen innehåller såle-

des totalt sett mycket bränt material, oavsett före-

målskategori och dett¿ skulle kunna utgöra ett ar-.

gument för att gropen verkligen varit en avfalls-
grop. Det omfatt¿nde keramikmaterialet - bland

det även några nästan intakta kåirl, gör det dock,

enligt Nielsen, svårt att se gropen som endast en

avfallsgrop. Slutsatsen blir således att i detta fall
kunde de bråinda flintyxoma inte ensornmo arrses

vara argument för bråinnoffer, men fyndmåingder-
na och fyndomständigheærna i övrigt pekar på att
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gopfynden haft en rituell innebörd. Intressant åir

att om flinfynden i gropen utgör rester efter ritu-
ella ceremonier på platsen, innebåir detø att vanli-
ga flintresçrodukter kan vara den huvudsakliga
beståndsdelen i ett brlinnoffer.

Ett annat exempel pâ svårigheterna att urskilja
bråinnoffer kan också illustreras av en fyndplats i
Lustrup pâ Västjylland. Ar tgll undersökûes en

boplats tillhörande enkeltgravskulturen, belägen

under en hög frân sarnma kultur (Rostholm 1986:

301). Flintnaterialet var litet då endast 277 flint-
aræfakær tillvaratogs. Elva av dessa var eldskada-
de vilket gçr 4Vo. En intressant iakttagelse gjordes

i den västra delen av utgrävningsomrâdet. Det rör
sig om ett fynd vilket möjligen kan tolkas som en

samlad nedläggelse. Inom ett litet begrtinsat områ-

de - i ett för övrigt nästan fyndtomt omrâde -
framkom 16 flintavfall- och -avslag var¿v håilften

var kraftigt eldskadade (Ibid:307, Fig. 2). Är
denna iakttagelse korrekt är det tiinkbart att spâr

av rituell verksamhet på en boplats ibland kan

dölja sig enbart i höga andelar av bränt flintavfall.
Låt oss nu se till de sydvästskånska tidigneo-

litiska boplatserna som behandlats tidigare. Över
huvud taget ger de ett ytterst splittrat intryck. M.
Larsson som behandlat dem, har räknat antâlet

flintor och i de flesta fall ansett det bråinda flint-
materialet värt att omn¿imna (M. Larsson 1984b).

Oxiegruppen tillhör den kronologiskt äldsta

delen av tidigneolitikum och de sju boplaser som

ingår i gxuppen ?ir av varierande fyndkvalitet. I
några fall represent€ras fynden endast av ett par
större anläggningar på en boplats som under-

sökts, i andra större delar av kulturlager. I eu fall
ingår även yþlockat maærial (Ibid:17 ff). På epo-
nymboplatsen Oxie nr. 7 utgör andelen brända

flintavslag- och avfall 37o och skivskrapor och

borr har även lâga eller till och med mindre ande-
la¡. Endast två brända yxfragment påträffades,

vilket utgör 4Vo av totalbeståndet spets- och tun-
nackiga yxor. H?ir bör dock erinras om att ett av

de wå fynden utgörs av en hel intakt, spetsnackig
flintyxa (Ibid:Figl32). Bland de t¿lrika fynden av

skivyxor,- mer än 300 stycken har registrerats

- är 6 7o briärnda. En finindelning av skivyxorna
i fyra olika typer; kanthuggna, ythuggna, "Havn-

elev"-yxor samt atypiska skivyxor avslöjar dock
att vissa skivyxtyper har högre eldskadefrekvens
åin andra. L57o av de aq'piska yxoma är eldskada-
de. Höga våirden föreligger ocksâ fär spånskrapor
och knackstenar i flinta (107o respektive 87o)

0bid:60 fF).

Skabersjöboplatsen k?innetecknas av hög total-
andel bränd flinta - l7%o. Szmma andel har har
skivyxorna, men de atypiska skivyxorna uppvi-
sar, likt färhâllandet på Oxie-boplatsen, en nâgot

förhöjd andel eldskador (I7Vo). Bortsett från des-

sa skivyxor föreligger inga uppgifær om andra ty-
per av brända yxor.

Tre boplatser från området kring Sturups flyg-
plats uppvisar mycket höga andelar bråinda rest-
produkter, mellan 22Vo och4l4o, Att de brända,
slþade fragmenten här har höga andelar åir såle-

des f?iga förvânande. På Björkesâkraboplatsen är
l07o av de slipade fragmenten eldskadade och an-

delen bråinda skivyxor vtgöt l7Eo. Andelen brän-

da slipade fragment från Sturup 1:88 ?ir 8,57o.

Dessa tre boplatsmaterial pekar naturligwis på
svårigheten att urskilja förhöjda andelar bråinda

redskap nåir så stor del av den övriga flintan är
bråind. Från Värby och Hässleberga saknas upp-
gifter om bråinda flintredskap.

Inom Svenstorpsgruppen, vilken omfatta¡ fem
boplatser, finn! en stor variation i den bråinda an-
delen av flint¿n. Totalmåingden brända reslpro-
dukter uppgår till mellan l7o och 197o. Redskap

som åir eldskadade åir dock sporadiskt angivna.
För Svenstorpsboplatsen i Skabersjö socken, an-
ges inga brända yxfragment av Larsson (Ibid:103

ff). Nâgra exempel från denna plats har dock
publicerats av Salomonsson (1963:75, Fig. 6:6).
Det enda, av Larsson noterade, exemplet på bråin-

da yxor kommer från Månasken, en boplats i
Västra K¿irrstorps socken (K. 517). Endast ett sli-
pat brtint yxfragnent finns håir regisrerat av ûotalt

47 stycken (M. Larsson I984b:132).
Bellevuegârdsgruppen består av sju boplatser

varav fyra åir föremål för mera ingâende redovis-
ning (bid:160 f). Den totala mängden bränd flinta
från dessa fyra boplatsmaterial är liten, i genom-

snitt2Øo av samtlig flint¿. Endast i ett fall - Eli-
sedal - framkom ett br¿int slipat yxfragment till-
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hörande en t¡nnackig flintyxa, vilken tidigare be-

handlats i föregående kapitel.
Tre neolitiska boplatser från Valleberga har

specialstuderats av Strömberg (1978:68 ff, 1988

b:50 fÐ. Pâ Tygapil-boplatsen dokumenterades
tre tidigneolitiska husgrunder, medan på de wâ
övriga boplatserna i huvudsak grävdes kulturla-
ger. Den totala andelen bränd flinta anges för
samtliga platser men inte den interna uppdelning-

en inom respektive redskapskategori. Det före-
kommer dock brända slipade tjocknackiga yxfrag-
ment på boplatsen Valleberga 50, daterad till en
sen del av MNB (Strtimberg '1,978:94, Fig. 20).
Pâ samtliga tre platser rapporteras om höga ande-

lar av bråind flintå. I Tygapil är inte mindre 14,57o

av samtlig flint¿ brtind och andelen är ännu större
pâ Valleberga 5:2 och Valleberga 50 - 237o res-
pektive24Vo.

Trattbägarboplatsen Hindby mosse i Malmö är
kanske skandinaviska halvöns största neolitiska
fyndplats, om inte till ytan sâ âtrninstone sett till
ant¿let fynd (Svensson 1986:Tabell 7). Pâ boplat-
sen har framkommit inte mindre 22500 flint- och
bergartsredskap. Av dessa utgörs nlirmare 900

exemplar av intakta, större eller mindre fragment
av neolitiska yxor.

Andelen bråinda yxor åir mycket hög. Av de in-
takta eller större slipade fragmenten uppvisar inte
mindre 'dn 347o eldskador (Nilsson & Torstens-

dotær.Âlin 1983:45). Inräknas även de smâ slipa-

de yxfragmenten, do som inte kan typbestämmas,

blir andelen 1.!7o. Avendetta är en betydligt hög-
re våirde än motsvarande andelar för exempelvis

skivskrapor och wärpilar, vilka till 57o respektive

LVo ii,r brända (Svensson 1986:t22).
Det bråinda yxmaterialet frân KarlsfÌilt, en tidi-

gare omnåimnd boplats, har huvudsakligen date-

rats till MNA V (Larsson & Larsson 1984:50 ff,
Larsson 1985:3 ff). Av 113 slipade yxfragment är

l2lo hfãnda, medan motsvarande andelar för kär-
nor och skivskrapor åir 37o respektive 5Vo.Fyn-
den frân bâde Karlsfält och Hindby mosse ?ir pâ-
rtiffade i kulturlager.

Den huvudsakligen samtida Sarupsanläggnin-
gen i Stävie har också lämnat brända flintartefak-
ter, dock inte i några högre andelar totalt sett

(Nagmér 1979:l fl.I nâgra enstaka anlåiggningar
som gropar och diken, förekommer dock endast
slipade yxfragment vilka åir eldskadade (Ibid:155,
179).

I ett troligt grophus frân Fosie socken, daterat
till MNA V, framkom som det enda yxfyndet, en

eldskadad nackdel till troligen en tunnbladig flint-
yxa (Roth 1966:4).

På Nymölla-boplatserna i nordöstra Skâne (-
trI) vilka kan dateras från tidigneolitikum till sen

mellanneolitisk tid har ett betydande flinrnaterial
framkommit vid undersökning av omfattande kul-
turlager (Helgesson & Jardbrink 1982, Wyszo-
mirska 1988à:32 fl 1988b:84 ff¡. Den tidigneoli-
tiska bosåittningen avsatte emellertid inga brända
yxfragment och överlag fanns endast obetydliga
andelar bränd flinta sett till den totala mängden

restprodukter (0,8Vo). På Nymölla I + II, vilka
daterats till mellanneolitisk tid tillhör flintinventa-
riet huvudsakligen den gropkeramiska kulturen.
Håir utgör andelen brända restprodukter, dvs. av-
slag/avfall, 3Vo av den totala mängden (Wyszo-
mirska 1988a:46). Eldskadade slipade yxfrag-
ment, vilka uppgâr till 148 exemplar, har relativt
sett en hög andel - 77o. De flesta av de övriga
redskapstyperna av flinta har en eldskadefrelcvens
som understiger t%o.

Malmers undersökning av den gropkeramiska
boplatsen Jonstorp RÄ har även gett höga andelar

för bråinda yxor (Malmer 1969:14). Av 47 ftag-
ment av slipade yxor kunde 15 bestämmas som
tjocknackiga yxor. 677o av dessa var eldskadade.
Malmer anger inga siffror för andelen brända yx-
fragment inom de resterande 32 fragmenten, men

även om vi förutsätter att inga av dessa utsatts för
eld, kommer slutresultat€t ändå att bli en totalt sett

hög eldskadefrekvens - 217o.

Ett exempel på foliga brännoffer av annat slag
åin flintrnaterial har framkommit i Kabusa. Bo-
platsen är daterad till period V i snidsyxekultur
(L. Larsson 1989c:63). I tre nåirliggande mindre
gopar framkom längs anläggningarnas sidor och
bottnar spår efter intensiv brtinning in sin. Brân-
da hasselnötsskal och träkolsbitar framkom lik-
som keramikskärvor, vilka i ett fall tillhört ett helt
kärl som sönderslagits innan deponeringen (L.
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Larsson I993a:lI7).
Förekomst av britnda yxor har åiven påtråiffats

pâ fyra norrländska mellanneolitiska boplatser;

Bjurselet, Strandholm, Garaselet samt Kusmark
(Christiansson 1986:250, Knutsson L986:264,
Fig. 8, 1988:83 t 195). Dessa åir platser mest

kända för sina mânga flintyxdepåer. Det åir befo-

grtatttaupp detta exempel här eftersom allt tyder
på att fynden ursprungligen deponerats av syd-

skandinavier (Malmer 1 975:80 f, Christiansson

1986:249 ff, Knutsson 1986:253 ff, 1988:192

fÐ. t967 och 1968 ârs grävningssäsonger pâ

Standholmboplatsen gav inte mindre än 28 stäne

eller mindre fragment av tjocknackiga, håleggade

flintyxor. Av dessa var 43Vo eldskadade. Aven
flera wåirpilar var skörbråinda (Huggert 1972:224,

233 Ð.I Kusmark pâträffades fem eldskadade

yxor, varav te stora oslipade, håleggade flintyxor
(Knutsson 1988:83). På Garaselet var samtliga

slipade yxfragment b,rända och totala antalet brän-

da flintor va¡ påfallande högt - 817o (Ibid:86)'

I det senneolitiska materialet finns inga klara

tendenser till medveten desEuktion av yxor eller
för den delen nâgon annan redskapskategori pâ

boplatserna. Vi tär komma ihâg att tyngdpunkten

i det publicerade skânska senneolitiska materialet

ligger i utgrävda husgrunder och endast i mindre

grad har utgrâvningar berört övriga boplatsytor.
Den bild som framkommit av det tidigare behand-

lade materialet visar huvudsakligen pâ att fynden

är kopplade till aktiviteter på sj?ilva boplatsytan

och inte inuti husen. Br?innoffret kan mycket våil

ha skett i bosøden men restema av denna akriviæt

ligger spritt bland det övriga avfallet på boplat-

serna. Att det finns så lite material som tyder på

brännoffer under senneotitisk tid kan kanske för-

klaras av en eventuell forskningslucka. En stor

del av de utgrävda skânska neolitiska husen ?ir av

s.k. Myrhøj-typ, dvs. grophus. Utgrävningsyt-
orna är âtminstone för de sydostskånska grop-

husen begr .åinsade till sjåilva nedgrävningen i mar-

ken med fâ schakt som berört angänsande delar

av sjåilva boplatsen (Iilander 1963:123, Ström-

berg 1968a:l ff, l97lc, 1992:57 ff, Callmer
I973b:I20 ff, Larsson & Larsson t984:71 ff,
1986:31, M. Larsson 1988a:1 fÐ. Ett betydande

antal långhus finns dock också registrerade (Björ-
hem & Såituestad 1989).

Två grophus från Furulund i Kävlinge har giv-

it 27 Vo respektive 22Vo brända flintrestprodukter
(Tilander 1963:127 , I34). Etr grophus från Val-

leberga gav totalt 167o briinda flinnestprodukter
(Strtimberg 1968a:7). Att flintinventariet i ett hus

i hög grad är bråint åir ju inte förvånande. Aktivi-
teter som flintslagning och redskapstillverkning

intitl den centrala håirdplatsen kommer ju förr eller

senare att resultera i brända flintor. Exemplen gåil-

ler dock grophus. Långhusen från Fosie IV ger

en helt annorlunda bild (Björhem & Såifvesød

1989). Bland långhusen finns endast mindre par-

tier av kulturlager bevarat i anslutning till och inu-

ti husen. Det mestå materialet kommer från an-

läggningar tillhörande huskonstruktionerna, som

stolphål samt större eller mindre gropar i anslut-

ning till husen. Andelen bränd flinta är låg bland

de tolv lânghus som grävdes fram i Fosie. Fyra

hus saknar helt bränd flinø och hos de andra vari-

erar totalandelen bränd flinta mellan l4o och 5Vo.

Endast en lânghus - hus 82 - skiljer ut sig frân

de andra. H¿ir ¿ir andelen 167o (Ibid:52). Genom-

gângen visar att det inte finns några redskapstyper

som skiljer ut sig genom en hög eldskadefrek-

vens.

M bör komma ihâg att fots höga andelar av

bråinda flintyxor pâ vissa neolitiska boplatser, så

¿ir, trots allt, majoriteten av yxorna inte bråinda.

Bilden som framtonar åû således splittrad. Det är

owivelaktigt att en del boplatser har en hög andel

bråinda föremâI, vilka inte kan tillskrivas normal

boplatsverksamhet och det verkar ocksâ finnas en

laonologisk seriation i detta.
Att br¿innoffer som fenomen existerar på de ti-

digneolitiska boplatsema verkar Hart. I de fall vi
har har såilca belägg för rituell bränning verkar
dock seden alltid förbunden med enskilda gropar.

Det åir under mellanneolitisk tid vi har de flesø
och mest varierade bevisen för brännoffer. Dåirtill

har också brännoffer sin största spridning geogra-

fiskt sett under denna period. Alvastra pålbygg-

nad och de norrlÍindska fynden visar spridningen

nofrut, men även från områdena söder om Öster-

sjön har samtida fynd påträffats. Pâ en höjd i



Gallberg vid Zachow i föruwarande Osttyskland
har undersökts ett antal offergropar tillhörande
den yngre delen av den s.k. Walærnienburgkul-
turen. Merparten av anläggningama innehöll kera-
mik och brända djurben men även ett lit€t men ka-
rakteristiskt flinnnaterial framkom (Kirsch & pla-

te 1990.,27 ff). Samtliga flintyxfragmenr visade
sig vara kraftigt eldskadade liksom majoriteten av
det övriga flintmaterialet frân groparna. De berg-
artsyxor som hittades var ocksâ sönderslagna in-
nan deponeringen (Ibid:38). Likheterna med det
tidigare omnämnda Sigersted-fyndet är pâfallan-
de.

Variationen i brtinnoffenitualerna under fråimst
mellanneolitikum åir dock så stora att det ¿ir svårt
att urskilja några klara mönster. Denna osåikerhet
bottnar till viss del i en ren forskningslucka, vil-
ken dels kännetecknas av att vi saknar en använd-
bar metodik att tillåimpa vid studiet av dessa fynd
och dels brisæn i en uttömmande rapportering av
fynden. Men även fynden själva pâverkar analy-
sen genom den dubbeltydiga natw som de brända
föremålen tycks avspegla. Dettå kan måirkas ge-
nom att några fynd är placerade i speciella anlägg-
ningar som exempeivis gropar, me<ian andra,
frtimst yxfynden från MNB, förekommer spritt på
boplatsen. De bråinda yxorna har med Svenssons
ord "inte pdtröffats på boplatsen under sddana
omstöndigheter, som indikerar att de deponerats
på vissa speciella och mot det övriga materialet
awíkande sätt. Ej heller ör de koncentrerade till
speciella områden eller platser pð boplatsen"
(Svensson 1986:123).

Om de mellanneolitiska brännoffren kan anses
vara vanliga råder det motsatta förhâllandet under
senneolitikum. Bortser vi från det tidigare om-
nämnda stolphålsfyndet av en eldskadad flintdolk
från Øster Nibstrup, förefaller bråinnoffer att sak-
nas helt på boplatserna under senneolitisk tid.

11.5. Boplatsoffer - avslutande kom-
mentarer

Trots att flera källlaitiska faktorer pâverkar mat-
erialet i negativ riktning framträder likväl tydliga
tendenser till gruppering av offerskicket pâ bo-
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platsema (tab. XXXVI). Det ?ir för det försra en
tydlig för?indring som kan spåras i valet av of-
ferplats frân tidig- till senneolitikum. Gropoffer
har sin fråimst¿ förekomst under TN och MNA tr,
med endast sporadiska nedslag under senare
delen av mellanneolitikum. Brlinnoffer ftirekom-
mer frân TN genom hela MN för att nästan helt
upphöra under SN. De ftirsta exemplen på stolp-
hålsoffer uppträder under MNA V och forts¿itter
under MNB, mestadels i form av nedläggelser i
stolphål tillhörande palissadanläggningar. Det är
först under den senneolitiska perioden som stolp-
hålsdeponeringarna förekommer i större antal.
Under denna tid kan man skönja ett tydligt regel-
verk bakom depositionerna, bâde vad avser läge i
husens konsfiuktion och de föremål som depone-
ras. Seden att nedlägga föremål i stolphål visar
också pâ regionala skillnader. Trots att ett bery-
dande antal senneolitiska hus framgrävts inom
Ystadomrâdet har inga föremål pâtråiffats som kan
tydas som stolphålsoffer (L. l,arsson I993a:l2jl
Ð.

Slutligen har vi husoffren, dvs. deponerade
ftiremåI, ofta tillhörande depåer, i husen men utan
samband med sjåilva konstruktionen av bostaden.
Bortser vi från nâgra troliga men dock osäkra fall
ui¡der mellan- och senneolitisk tid är vårt enda
s?ikra bel?igg Tygapils-fynder som är daterat till
TNC (Kap. 11.2). Tabellen visar också hur olika
typer av offerhandlingar ibland kombineras. Sâ
exempelvis förekommer ofta grop- och br?innoff-
er i kombination, medan stolphåls- och brlinnoff-
er som kombination är sällsynt.

De exempel på olikarituella verlsamheter som
skett pâ neolitiska boplatser åir, måste vi komma
ihâg, ytterst fâtaliga. De har fâtt kompletteras med
fynd frân olika sammanhang, främst gåiller detta
parallella företeelser som grop- och stolphålsoffer
från de s.k. Sarupsanläggningarna. Man skulle
kunna hävda att detta vore två oförenligajämför-
elseobjekt - detta åir dock en orättvis invänd-
ning. Kunskapen om Sarupsanläggningarnas ka-
raktär av centrala mötesplatser fÌir rituell aktiviæt
har vÍixt fram under ganska kort tid i den arkeolo-
giska forskningsprocessen. Fynd av hela lerkåirl
eller flinnedskap som yxor tillsammans med spår
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Tabell XXXVI. Kronologisk seriation av boplatsoffer omn¿innda i texten. I ånrsiv stil anges exempel från Sarupsanlâgg-

ningar.

SN

MNB

MNAM-
MNA\I

TN-
MNAtr

Perioder

Øster Nibstrup
Fosie IV
Kv. Anæn
Rosengård
Kåseberga?
Reslöv?
Limensgaard
Svapkæret
Myrhøj
Hagestad

Kabusa
Nymölla I/tr
Jonstorp RA
Garaselet
Kusmark
Bjurselet
Strandholm
Lustrup
Runegård
Hyllie

Stävie
Hindby mosse
Foulum
Limensgaard
Sigersted
Karlsfält
Fosie

Hyllie
Käglingevägen
Stolpalösa
Svenstorp
Oxie nr.7
Elisedal
Sturup 1:88
Skabersjö
Björkesålaa
Sigersted
Sarup
Tvsapil

Fyndplatser
X
X
X
X

X

X?-x_

Gropoffer

x
X
x
X
X
X
x
X

----X
Xx-

X
x?-

X?
x?
X?

-x?
_x

Bråinnoffer

X
x
X
Xn
X?
X
X
X

X
x

X
X
x

Stolphålsoffer

X?
X?

X?

-x?

Husoffer

av bränning i gropar eller diken som snabbt igen-
fyllts efter deponerihgen, verkar vara ett karakte-

ristiskt drag. Anläggningarna tas i bruk under pe-

rioden TNC och MNA I (Madsen 1988:301 ff).
Ofa i¡rman ense om att fyndkaraktär och omstän-

dighetema på platserna skiljer sig helt frân normal
boplatsverksamhet. Men vanligen påträffas här

stora mängder "normalt boplatsmaterial", ofta

knutet till samma anlåiggningar om än av senare

datum (Ibid:321). I Sarup förekommer, vid tiden



efter det att aktiviteterna och deponering¡rma i di-
kena upphört, exempelvis små offergropar med
hela lerkärl eller yxor inom samma område som
den omfattande bosättningen från MNA II (An-
dersen 1974:71 ffl, 1977 11 ff, 1982:9, 1988:
360, Madsen 1988:321 f).

De stora likheter i deposition som existerar
mellan boplatsoffer och motsvarande fynd från
Sarupsanläggningar är säkert inæ tillfÌilliga. Skân-
ska gropoffer med yxor och lerkärlsdeponeringar
är förvisso belagda även frân den tidigaste delen
av tidigneolitikum, men antalet gropoffer verkar
kulminera mot slutet av tidigneolitikum och den
allra tidigaste delen av MN. (Madsen 1988). Den
omfattande byggnationen av "befåIsta"platser i
Danmark (även Bornholm) tycks inte ha fått fot-
fäste i Skâne under denna tid. De två exempel på
skânska palissadanläggningar som - för närva-
rande - är kända, Stävie och Hyllie, är daterade
till MNA V respektive MNB (L. Larsson I982a,
Svensson 1990, 1991, Almquist & Svensson
1990).Vi har således ännu inga bevis fcir lika tidi-
ga palissadanläggningar i Skåne som i Danmark.
De rituella aktiviteter som präglade de danska
platserna gick dock inte den skånske stenålders-
bonden fiirbi.

Den enda tidigneolitiska plats som kan erinra
om en Sarupsanläggning är "De brända yxornas
backar" i Svartskylle, Sövestads socken (K. 938,
Larsson & Larsson 1984, Larsson 1989a, 1989
b). Platsen är strategiskt belägen pâ en av de hög-
sta kullarna i omrâdet med milsvid utsikt. Större
våtmarksområden begränsar kullen både i söder
och i öster och fyndplatsen täcker enytaomca2
ha (Larsson 1989a:89). Den förde danska palis-
sadanläggningarnas sâ typiska lokalisering till en
förhöjning i tenängen som pâ ne sidor omges av
vatten, ofta rinnande vattendrag, delas således in-
te av platsen i Svartskylle, men en relativt nyupp-
ttickt dansk anläggning som Bjerggård har en lik-
nande topografisk placering (Madsen 1988:309
fÐ.

Fynden frân Svartskylle består av hundratals
yxfragment frân huvudsakligen tunnackiga men
även tunnbladiga flintyxor, vilka ?ir laaftigt br¿in-
da och som starnmar från fem olika koncentratio-
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ner. Fynden har frarnkommit vid ytinsamling och
kan dateras till slutet av tidigneolitikum. Svart-
skylleplatsen har provundersökts med hjåilp av
traktorgrävare men utan result¿t. Om Svartskylle
haft palissader eller diken är emellertid os?ikert ef-
tersom provschakten lades kring det högst beläg-
na och centrala partiet på backen, vilken också
motsvarade läget för en mindre koncentation av
brända yxfragment, och inte låings platåns periferi
var eventuellia diken toligen placerats (L. Larsson
1989a:88).

Det är således framför allt fyndmaterialets be-
skaffenhet och i viss mân topografiska belägenhet
samt daterind som antyder att platsen haft liknan-
de användningsomrâden som de danska platser-
na. Det är även intressant att konstatera att mânga
av palissadanl?iggningarna uppvisar spår efter ri-
tuella aktiviteter frân penoder före byggnationen
och användningen av palissader och diken. Plats-
erna har i nâgra fall anlagts på äldre kulplatser
som exemplen frân Sigersted och Hyllie visar pâ
(Nielsen 1985b, Almquist & Svensson 1990).
Det förefaller finnas en tradition under neolitisk
tid att offra i gropar på boplatser. Mot slutet av ti-
digneolitikum drar utvecklingen år skilda hâll i
Danmark respektive Skåne. I Danmark kräver till
slut religionen att speciella platser øs i anspråk
ftir kulthandlingar i förbindelse med palissadbyg-
gande och diken. I Skåne däremot har detta behov
kunnat tillfredsställas och ökas inom boplatsens
sfåir.

Brtunoffret intar under tidig- och mellanneoli-
tikum en mellanposition i det att bråinning och
bråinda föremål är associerade med olika offermil-
jäer. Brännoffer i gropar, under främst tidigneoli-
tisk tid, sker dels primäf, dvs. bränning av före-
mål har skett in situ i groparna och dels sekundåirt
genom att de br?inda föremålen fått sin slutliga
fönraringsplats i groparna. I tvâ fall förekommer
dessutom bråinda flindöremål i stolphåI. Som tidi-
gare nämnts har bråinnoffer påtråiffats ut¿n nâgon
koppling till speciella anltiggningar eller under
förhållanden som awiker från det öwiga maæria-
letpâen boplats (Svensson 1986).

Den fysiska förändring i ytstruktur och fåirg
som uppstår och eftersträvats genom medveten
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bråinning har kommenterats tidigare av Larsson
(1989a och b). Bränningen av främst flinta har
förutom fysisk förändring ocksâ medfört att över-

naturliga egenskaper tillförts dem vilka hävt olika

förhållningss¿itt. Syftet med bråinningen kan såle-

des ha varit att underlätta kont¿kten med de högre

maktema samt att medvetet förstära objekæt vilket
omöjliggiorde en profan användning. Efter brän-
ningen ha¡ offrets betydelse förstärkts av att spå-

ren undanröjts genom en snabb igenfyllning av
goparna. Brända flinredskap har också tillskri-
vits magiska skyddskrafter eftersom de i två fall
ingått i stolphålsdeponeringar. Det ?ir därftir över-

raskande att finna sâ mânga belägg för brännoffer

av flintyxor under mellanneolitisk tid, d¿¡r uppen-

barligen de slutliga nedläggelseplatsema sanilÌran-

faller med det övriga boplatsavfallet. I dessa fall
mâste yxans religiösa och magiska laaft ha för-
svunnit genom bränningen varför yxfragmenten

behandlats som ordin?irt boplatsavfall. Dett¿ för-
hållande antyder att brännoffret haft dubbla roller
i kulten.

Utvecklingen under neolitikum tycks således

ha gått ffin offerhandling^r utctför husen till off-
erhandlingar knuna till husen och deras byggna-
tion. Det är troligt att dett¿ kan sättas i samband

med den alltmer stationära bosättningsstrukturen
somkan iaktagas frân sluæt av mellanneolitikum
och början på senneolitikum, men resultatet kan

också ha pâverkats av de arkeologiska boplatsun-

dersökningarnas inriktning och mål (se Kap.
13.5).
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12. DEN MESOLITISKA BAKGRUN.
DEN

Markerar övergângen mellan mesolitikum och ne-

olitikum ett religionsskifte? Finns det en direkt
koppling mellan introduktionen av en jordbruks-

ekonomi och uppkomsten av de rituella neolitiska
fynd som avhandlats här?

Mesolitiska offerfynd har det senaste decenniet

i allt högre grad blivit föremål för forskningens
intresse (Johansen 1989a). Men redan Rydbeck
hade uppmåirksarnmat att mesolitiska depåfynd
kunde förekomma @ydbeck 1918:7 f). Rydbecks

uppfattning att de neolitiska depåfynden utgjorde
votivoffer baserades som tidigare nåimnts bâde på
fyndens slutna karaktär men främst de speciella

fyndomständigheterna (se Kap. 2). När Rydbeck
kom i kontakt med mesolitiska slutna fynd weka-
de han inte att tolka dem pâ motsvarande sätt,

men med en viktig skillnad; depâfynd med meso-

litiska flint- eller bergartsyxor utgjorde, till skill-
nad frân den neolitiska fruktbarhetskulten, vapen-
offer, helgade åt lcigets eller åskans gud (Ibid:
65). De tre exempel på mesolitiska depåfynd som
ingâr i Rydbecks katalog omfatt¿r bâde våfnarks-
fynd och fastmarksfynd (Ibid:7 f¡. Även ett depå-

fynd med tre limhamnsyxor från en nolig boplats

i Simrishamn, tolkades också som ett votivoffer
(Ibid:52, Fig. 100).

Ett förnyat intresse för mesolitiska offerfynd
tog form under 1970-talet (Larsson 1978,1990a,

Trönndahl 1993). Fyndmaterialet åir sparsamt fö-
rekommande, Trönndahls analys omfattar 35 me-

solitiska fyndplatser. Inte desto mindre kan flera
tendenser iakttas för de mesolitiska offerfynden,
både vad avser struktur och kronologiska föränd-

ringar. Materialet har brister vilket till en del kan

tillskrivas rena forskningsluckor. En majoritet av
de utgrävda sydskandinaviska, mesolitiska bo-
platserna är daterade till atlantisk tid och en bety-

dande del av de tidigmesolitiska kustbosättnings-

områdena är nu täckta av hav. Även en brist¿nde
insikt om rituella ffnd och följaktligen ocksâ bris-
tande uppmärksamhet inför eventuella rituella
föremål och fynd pâ boplatser från arkeologemas
sida kan spela en stor roll. Oavsett dessa källkri-

tiska aspekter ger de arkeologiska fynden vissa

belägg för att en förändring av offerfyndens inne-
håll skett under loppet av mesolitisk tid (Trönn-

dahl 1993:28,Tab. 2).
De åildsø kåinda mesolitiska offemedläggelser-

na, under tidigboreal tid, omfatt¿r wå våtmarks-
depositioner av nästan kompletta älgskelett. Det
ena fyndet, från Skottemarke mose på Lolland,
består av sex åilglroppar nedlagda tillsammans på

ett betydande avstånd frân ett samtida utkastlager
(Mghl 1978, Sørensen 1978). Det andra fyndet
består av wâ älgskelett pånåiffade tillsammans i en
mosse i Favrbo på Sjælland (Ibid). Under boreal

tid finns det ett mera varierat utbud av olika offer-
gâvoq benspetsar, flintspån samt ben- och hom-
redskap som hackor och skafthålsyxor. För en del

offerfynd har avslöjats kotnplicerade rituella pro-
cedurer innan den slutliga deponeringen. En depå
med flintspån frân boplatsen Holmegård V pâ

Sjælland utgör ett exempel på detø @ischer 1974:

155 fÐ. Flintspânen kunde sammanfogas till en

fallosformad spånkåirna, vilken ursprungligen ha-

de försetts med bl.a. inristade måinniskoframståill-

ningar.

Under atlantisk tid sker en tydlig förändring i
sammansättningen av offernedläggelserna. En allt
större del av offren sker nu i form av depositioner

av flint- och beigartsyxor, både enstaka eller ned-

lagda i depâer (Welinder 1977, Trönndahl 1993:

Tab. 1). De äldstarituella yxoffren utgörs troligen
av deponeringar av så kallade spetsvapen - en

lång spetsyxliknande artefakt som förekommer
såillsynt på de tidigatlantiska boplatsema @erg &
Skaarup L979:44, Fig. 58, Larsson I982c:55,
Fig. 46:1). Nâgra av dessa spetsvapen har en
längd som motsvarar de allra längsta tidigneolitis-
ka, tunnackiga flintyxorna. Vid Sjöholmen i Ste-

hags socken har på en plats kallad "Vallen", fram-
kommit ett troligt depåfynd av tre stycken spets-

vapen. Det låingsta spetsvapnet är 44 cm, de båda

andra åir 29 cmlânga. De påträffades år 1885 vid
" grövningsarbete í en torvmosse" (Muntlig med-
delande Ame Sjösröm)

Även den huvudsakligen danska seden att ned-
lägga keramik i våtmark kan spåras tillbaka till
senmesolitikum. Flera ErtebøUelerkärl har hittats
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Fig. 84. Plan över Hindby offerkärr. A, C och D = mesoli-

tiska enkelfynd. B = mesolitiskt depâfynd. Fyllda rianglar

anger öwiga yxfynd.

under liknande omständigheter som de tidigneoli-
tiska lerkåirlsoffren (Ebbesen 1980a, Bennike &
Ebbesen 1986:99).

Utvecklingen av offerhandlingama under me-

solitikum verkar således ha gâtt från offer av 'he-
la" djur till olika typer av redskap tillverkade av

ben och hom fär att slutligen omfatta i huvudsak

yxor (Trönndahl 1 993:35). Fyndmaterialet tycks
antyda att offerhandlingarna ökat i betydelse och

ant¿l under senatlantisk tid, men dett¿ kan vara en

farlig slutsats eftersom denna egentligen grundas
pâ likheterna i fyndinnehâll och fyndomständig-
heter med de neolitiska offerfynden. Det vi dfire-

mot lcnn säga är att offerhandlingarna under sen-

mesolitikum skiføt karaktär. De har med tiden
transformerats till ett för oss tydligare urskiljbart
mönster genom sina uppenbara likheter med de

neolitiska offerfynden.
\4 kan konstatera att samtliga offermetoder

som visats gälla ftir neolitikum ocksâ har sina di-
rekø paralleller under främst senmesolitisk tid.
Både enkel- och samlingsoffer finns belagda och

även offermiljöer som vâtmarker och stora stenar
pâ fast mark har tagits i anspråk. Fynden fram-
kommer ibland åiven som ackumulerade nedläg-
gelser av vanligwis enstaka föremål på samma
plats i vâtmarker. Det finns även ett betydande of-
ferfyndsmaterial från boplatsmiljöer, i de flesta
fall utkastlager (Welinder 1977, Larsson 1978:
163 f, 1983b:78 ff, Fie. 45,46).

Offerplatsen Hindby offerklirr har kommente-
rats tidigare (Kap. 10.1, K. 439). N?irmare fem-
tio yxor har påräffats varav merparten utgörs av

olika typer av neolitiska yxor (Svensson 1993,
Trönndahl 1993:Il f¡. I fyndmaærialetingâr även

tre enkelfynd (wå kåirnyxor och en spetsyxa av

flinø) samt ett depåfynd, beståpnde av en kåirnyxa
med specialiserad egg och en spetsyxa - vilka
kan dateras till senmesolitisk tid. En av kärnyxor-
na awiker helt från de övriga genom sin storlek.
Flintyxan som åir 17 cm lâng och väger inte mind-
re ?in 850 gram, kan bäst beskrivas som överdi-
mensionerad (Trönndahl 1993:11). Detta är drag
kärnyxan delarmed ett betydande antal neolitiska
yxor i andra offersammanhang. De mesolitiska
yxfynden från Hindby offerkåirr visar en i dubbel

bemärkelse direkt koppling till de neolitiska offer-

þden. Dels har de mesolitiska nedläggelsema en

ytmässig spridning som i allt väsentligt samman-

faller med spridningen av de neolitiska offerfyn-
den. Dels ha¡ samma offermetoder tillåimpats för
de mesolitiska deponeringarna som för de neoli-

tiska; både enkeloffer och samlingsoffer av yxor
?ir belagda på plasen (Fig. 8a).

Fynden från Hindby offerkåir visa¡ således pâ

en obruten nedläggelsetradition, bâde rumsligt
och innehållsmässigt, från senmesolitikum in i
neolitisk tid. Det finns ytterligare några offerplat-
ser med likart¿de fyndförhâllanden, men bortsett

frân en plats åir fyndomständighoterna ofullstlin-
digt ktuda. I Sludegârds Sømose, en offerplats
på Sjælland med ackumulerade nedlåiggelser un-

der hela neolitikum, har även fi:¿mkommit ett sen-

'atlantiskt depåfynd bestående av 17 vildsvinsun-
derkåikar (Noe-Nygaardh & Richter 1990:175 ff,

N
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se Kap. 10.1). Den rumsliga anknytningen mel-
lan depân och de övriga, neolitiska fynden åir e-
mellertid inte lika klar som förhållandena pâ

Hindby offerkåirr. Avståndet åir 18 meter mellan
den senatlantiska depån och närmaste neolitiska
offerfynd - ett lerkärl (Albrechtsen 1954:5, Fig.
1). Depåfynd av vildsvinsunderkäkar är även
kåinda pâ boplatser, vilket visas av flera koncen-
trationer av underkåikar pâttiffade i utkastlagret på
den jylliÍndska Ertebølle-boplatsen Ringkloster
(Andersen 1975:86).

I Gladsax socken i Simrishamn kommun har
en senmesolitisk flathacka påträffats i samma fuk-
tiga såinka som en mellanneolitisk bergartsyxa (K.
lO29). I de tidigare behandlade muddringsfynden
från Sege å (Kap. 10.5), ingår även ett litet men
karakteristiskt senmesolitiskt fyndmaterial, bestå-

ende av enstaka int¿kta trind- och limhamnsyxor,
kärn- och skivyxor samt benredskap (Winberg
1983).

Det är därmed svårt att tala om ett brott i ned-
läggelsenaditionen från mesolitikum till neoliti-
kum, när sâ likartade fynd från bägge tidsperioder
påttiffats i en så intim rumslig förening pâ samma

offerplatser. Öve.rgången från mesolitikum till ne-
olitikum þqI tydligen inæ för?indrat offerhandling-
arnas karaktär - det kan vara tal om " en gene-

rell kontinuitet fra mesolitikum til neolitikurn, og
ikke brudd som tidligere postulert" (Johansen

1989a:13). Dettå citat implikerar att inte bara of-
fermetoderna och offermilj(Þma utgördelar av en

lång tradition. Är det möjligt att också motiven
och de sociala mekanismerna bakom nedläggel-
serna har varit liknande under bägge tidsperioder?

Introduktionen av jordbruket i Skandinavien
har i litæraturen beskrivits på wå vitt skilda sätt. I
den ?ildre, nu helt förlegade, forskningen ses neo-
litiseringen som en fundamental och plötslig för-
ändring, orsakad genom en direkt invandring av
kontinentala bönder vilka i kraft av bätne teknolo-
gi och en effektivare näringsstrategi snabbt gjorde

slut på det rådande jägar/samlarsamhället (Becker
1948, Salomonsson 1970b). I den nu râdande sy-
nen på neolitiseringsprocessen har större tonvikt
lagts på att undersöka de ekonomiska och ekolo-
giska förändringar av kultur och miljö som kan

iakttagas under senmesolitisk tid (M. Larsson
1984b). Dessa forskningsinsatser inbegriper stu-
dier av klimatologiska förtindringar som resultera-
de i havsnivåhöjningar men intresset är också in-
riktat pâ den sociala och ekonomiska betydelse
konakþr med jordbrukande folk haft för de skan-

dinaviska jägar/saml¿rsamhåillena @ischer 1982:7

ff, Jennbert 1984,L. Larsson 199la:101).
Det senmesolitiska samhåillet kåinnetecknas av

mer eller mindre stationÍira bosättningar, belägna
frlimst i de rika ekologiska miljöerna vid âmyn-
ningarna längs kusten. Det finns dock vissa be-
lägg för att även de stora insjöarna i inlandet kun-
nat hysa bosâttningar av mera pennanent natr¡r
(L. Larsson I990a:92).I t¿kt med att havsnivån
långsamt steg flyttade bosättningarna med llings
den nya kustlinjen, men till slut ledde havsnivå-
höjningen till att de tidigare så rika ekologiska
miljöerna med bräckvattenlaguner försvann och
ersattes med öppna havsvikar. Förutsåittningarna
för de stora helårsbosättningarna försvann och
mot slutet av Eræböllekulturen kan ett ökat innes-
se för inlandsresurserna vid de stora insjöarna
ses. Det finns indicier för räjningar i skogarna
under mesolitisk tid (L. Larsson 1991b:65). Även
odling är indikerad, främst genom fynden av sä-

deskornavtryck i Ertebølle-keramik (Jennbert
1984).

Den slutliga fiirändringen frân ett jägar/samlar-

samhåille till ett jordbruka¡samhåille har gått myck-
et snabbt. Förloppet har varit över inom nâgra få
generationer (L. Larsson l99ùa:294). De yngsta
radiometriska dateringarna av Ertebøllekulturen
ligger kring 3200 BC (okal). och de åildsta neoli-
tiska dateringarna, från en boplats tillhörande
Mossbygruppen tillhör tiden kring 3100 BC (Fi-
scher 1982, M. Larsson L99l:74 f). Brottet är
tv¿irt n¿tr det gäller ekonomi och bosättningsstruk-
tur, men stora delar av den materiella kulturen -som de vanligasæ vardagsredskapen och -vapnen

av flinta - lever kvar till synes oförändrade in i
tidigneolitikum (L. Larsson I99?a:36).

Att de senmesolitiska bosätüringarna inte bara
är platser för vardagliga, profana, sysselsättning-
ar, visas på ett informativt s¿itt av utgrävningarna
på fyndplatserna Skateholm och Vedbæk Boldba-
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ner (Albrethsen & Brinch Petersen L977,L.l'arc-
son 1984b). Håir ingår gravar och boplatsytor i en

intim rumslig och samtida förening.
Gravarna på Skateholm I och II var spridda

över själva boplatsytan, ibland påträffades de
grupperade utanftir husen, stundtals i låingre rader
(L. Larsson 1984b:,20, Fig. 6). De var med stör-

sta sannoli-lihet försedda med tydliga gravmarker-
ingar ovan mark. De levande och de döda har så-

ledes delat på en gemensam yta och detta kan in-
dikera att man haft förestiillningar om att de döda

pâ nâgot sätt levde kva¡ och kunde ingripa eller
delta i det vardagliga livet. Detta nåira förhållande

mellan levande och döda illustreras också av att

man i enstaka fall grtivt upp gamla gravar och av-
lägsnat delar av kropparna, möjligen för att an-

våindas ceremoniellt som exempelvis i en förfä-
derskult (L. Larsson 1990b:110). Ritualerna i
samband med gravläggningama uppvisar ett kom-
plicerat regelverk, vilka inbegripit inte bara ned-

läggelser av gravgåvor, utan bär även spår av de-

positioner i samband med igenfyllningen av gra-

varna. Föremâl som mikrospân, delar av djur-

kroppar, hundar som avlivats och mâltidsrester
har påträffats i gravfyllningarna. I nâgot fall har
pilar noligen avfyrats ned i graven, kanske för att

förhindra den dödes genfåird (Ibid). Pâ Skateholm

II och möjligen även den tidiga Ertebølle-boplat-
sen Bredasten utanför Ystad, finns även kon-
struktioner som kan ha haft ceremoniell funktion
(L. Larsson 1988c, M. Larsson 1986:28).

Redan under en tidig del av Ertebøllekulturen,
under Trylleskovfasen, förekommer de första
konkreø beläggen för kontakter med jordbrukan-

de folk på kontinenten - den linjebandkeramiska
kulturen (LBK). Dessa första kontakter tog sig

uttryck genom en direkt import av bergartsred-

skap som flathackor, vilka man även försökte ef-
terbilda i lokalt material (Lippe 1992:31). Troli-
gen har föremålen ingått som en del av en gåvout-

våixling, men det kan inte uteslutas att kontaktema

ocksâ inneburit att mindre grupper människor em-

migrerat till Sydskandinavien, kanske som ett led

i giftermålsallianser (Fischer 1982, Jennbert
I984:t47, L. Larsson 1987, 1988a:28 ff, Kar-
sten 1989, Lippe 1992). Tvâ exemplar har fram-

kommit i gravar pâ Skateholm II (L. Larsson
I982b:26 f, 30, 1987:8, 1988a:29). Några flat-
hackor ha¡ dessutom påtrfiffats vid utgråivningar

av en inlandsboplats - Bökeberg III - vid sjön

Yddingen i sydvästra Skåne. Cl4-dateringar av
boplatsen har givit åldern 4000 BC (okal) (Reg-

nell et. al. 1994). Dessa inlandsfynd av flathackor
antyder att de extema kont¿kterna över Östersjön
varit t¿ita och inæ endast förbehållis eller kontrol-
lerats (?) av invânarna pâ de stora kustnåira bo-
platserna. Toølt finns ett tiotal exemplar kända

frân Sydsverige.
Av de k¡onologiskt sett nâgot yngre skafthåls-

försedda skolästkilarna, en redskapstyp främst
associerad med Rössen-kultur, finns 10 svenska
fynd, varav några kan vara lokala efterbildningar
(Lippe 1992:33 ff¡. Merparæn upptråider som lös-
fynd, men intressant nog har de skolästkilar som
har säkra uppgifter om fyndplats, påträffats som

enkeloffer i vâtmarker (L. Larsson 1987:10, Kar-
sten 1989:85). Ungef?ir samtidigt som de första
skolästkilarna upprädde i Sydskandinavien finns
ocksâ de första beläggen för framställning av ke-

ramik. Ertebøllekeramiken var en innovation som

sakta spred sig nomrt från sitt troliga ursprung i
norra Tyskland (Schwabedissen 1981, Jennbert
1984:120 f, l4Ofoch där anförd litteratur, Lars-

son 1990a:294).
Men åiven på det andliga planet kan det ses

tydliga influenser från jordbrukarna i söder. Att
gravar ingår som en del av boplats¡an känneæck-

na¡ ocksâ den linjebandkeramiska kulturen, men
likheterna stånnar inte därvid. Det finns flera pa-

rallella företeelser i gravskicket t.ex. kropparnas

placering, gmvgods och dess läge i gravarna mel-
lan Skateholm och den linjebandkeramiska grav-
platsen vid Sondershausen i östra Tyskland
(Kaufmann 1989:115 ffl. Seden att gr¡iva upp äl-
dre gravar och avlägsna delar av den dödes skelett
förekommer på båda platser. Exempel är grav 18 i
Sondershausen dåir vänster underarm och hand

borttagits och grav 28 pâ Skateholm I i vilken
våinster underarm och lårben avlägsnats (L. Lars-

son 1982b:18, L984b:22, 1990b:107, Kaufmann
1989:117). Det finns även likartade mönster i pla-

ceringen och förekomsten av så kallade rivstenar
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för rödockra i några av gravarna i Sondershausen
och pâ Skateholm II (Kaufmann 1989:115 t L.
Larsson 1982b:30, 1984c:61). Tvâ av mansgra-
varna på Skateholm II - grav tr och IV - inne-
höll som tidigare nämnts vardera en flathacka.
Frågan är dâ om även offerskicket och dâ frÌimst
nedläggelserna av yxor, ocksâ skall tolkas som ett
"lån" från kontinenten?

Det gâr inæ att erhålla ett entydigt svar på den-
na frâga. Det mesolitiska offerskicket har fast
föranlaade regler vad avser offermetod och offer-
miljö lângt innan kontaktema med linjebandkera-
miska kulturen. Både enkel- och samlingsoffer
finns belagda, liksom offermiljöer som våtmark
och fast mark. Anmåirkningsvärt är dock den ftir-
ändring av offernedläggelsemas innehåll som in-
träffar under Ertebpllekulturens Trylleskovfas
omkring 4000 BC. Flint- och bergartsyxor utgör
nu och senare under Eræbølletid merparten av of-
ferfynden. Att denna för?indring inträffar samti-
digt med att de första flathackorna och skolästki-
larna når Sydskandinavien kan inte vara resultatet
av en slump. Inom LBK är depåfynd med yxor
ingalunda ovanliga (Baumann L962:69 ff, Lippe
1992:12). Det finns dock tydliga skillnader mel-
lan flathackan och skolästkilen nÍir det gåiller deras
förekomst i offerfynd och fyndmiljö. Flathackan
påträffas i offersammanhang, förenädesvis på bo-
platser. De föreligger också som gravgåvor. Flera
depåfynd av klar rituell karaktär är kända och det
finns även dokumenterat ett stolphålsoffer i form
av en nedlagd flathacka (Baumann 1962, Bakels
1986:52). De betydligt yngre skafthålsförsedda
skolästkilarna förekommer däremot sällan på bo-
platser utan uppträder företrädesvis i gravsam-
manhang. Det finns ett betydande antal depåfynd
kända och intressant är att skolästkilarna - till
skillnad frân flathackorna - också förekommer
som enkeloffer i vâtmarker, floder och mossar
(Brandt 1967:14).

Den sociala och religiösa roll skolästkilen spe-
lade pâ kontinentalt ornråde överfördes och infiir-

livades - som det förefaller - snabbt i det râ-
dande senmesolitiska offerskicket i Sydskandina-
vien. Yxan som statussymbol var en ny idé och
detta fick till följd an även de lokala bergarts- och
flintyxorna erhöll ett ökande statusvärde. Dettå
manifesterade sig dels i yxor som gravgåvor i
framfìir allt mansgravar, dels i ett allt större antal
nedläggelser av yxor som enkel- och samlingsof-
fer. Detta scenario bör passa väl in på beskriv-
ningen av det senmesolitiska samhället som ett
samhåille pËglad av en ökande social komplexitet
och differentiering där de högsta positionema in-
øgits av åildre män (M. Larsson 1991:315).

Det intressanta åir an tidsrymden mellan de för-
sta kontakterna med jordbrukande kulturer och
den slutliga, närmast abrupta övergången till od-
ling och boskapsskötsel var så lång, kanske när-
mare 1000 år (M. Larsson I987b:326). De syd-
skandinaviska Ertebglle-grupperna har således
under nåira ett millenium "odlat" och upptagit oli
ka influenser frân sina grannar i söder. Vetskapen
om att det existerat grupper med annan livsföring
och ekonomi i en nåirliggande men annorlunda
ekologisk och social miljö kan ha medverkat till
att övergången tilljordbruk fick ett så hastigt för-
lopp. Det delvis stationåira livet i den rika kusøo-
nen gjorde att ingen ekonomisk förändring var
nödvändig eller ens eftersträvansvåird bland Erte-
bölle-grupperna. Neolitiska innovationer som bi-
drog till att bibehâlla bosätüringsstrukturen accep-
terades och inlämmades snabbt i det senmesolitis-
ka samhåillet. När havsnivåhöjningarna till slut
wingade fram en förändring av den fasta bosåitt-
ningsstrukturen längs kusten hade jordbruk och
boskapsskötsel som idé æraktît redan vunnit
fotfåiste. Likhetema i offerskick mellan LBK och
dess kontinentala efterföljare å ena sidan och Erte-
bøllekulturen â den andra, kan ha dämpat mot-
ståndet inför fiirändringar och dåirigenom fungerat
som en ytterligare faktor som påsþndat eller till
och med underlättat övergângen till jordbruk och
boskapsskötsel.
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13. DET NEOLITISKA OFFERSKICKET

Ett försök till karakærisering det neolitiska offer-

skicket kan ha olika utgångspunkær. Vi kan beto-

na skillnaderna i offerfyndens sammansättning

och nedläggelsefrekvens och därmed få indikatio-
ner pâ föråindringar i den religiösa strukturen,
vilka kanske kan kopplas till motsvarande föränd-
ringar i den sociala och ekonomiska organisation-

en. Ett annat förhållningssätt åir att försöka påvisa

den bakomliggande religiösa strukturen som ma-

nifestera¡ sig i likarøde offernedläggelser över
tids- och kulturgränser. Den ena utgångspunkten

betonar skillnader, den andra likheter, men båda

förutsätter varandra. Kanske åir det självklart att
en studie bör och skall omfatta bâda förhållnings-

såitt. Utan en övergripande bild av det rituella re-

gelverket - traditionen - kan vi heller inte spåra

och förstå rituella förändringar och dess konse-

kvenser. Det kan vara en svår balansgâng att före-

na bâda.

I föregående materialanalys har av nödvåindig-

het endast en översiktlig bild kunnat förmedlas.

En mera minutiös genomgång av andra faktorer

skulle kunna ge ytterligare belägg fijr förändring
eller tadition. Jag avser här fördjupade studier
kring "case studies" av regionala och lokala omrâ-

den, betydelsen av föremålens läge och placering
i offernedlåiggelserna etc.

I detta avsnitt skall jag, mot bakgrund i bosätt-

ningsstruktur och gravskick, försöka ge en bild
av vilken karaktär offerhandlingarna haft och hur
de kan ha fungerat i det neolitiska samhåillet.

13.1. Tidigneolitikum A-B

Den allra åildsta delen av TN är av avgörande be-

tydelse för studiet av det neolitiska offerskicket,
eftersom det åir under denna period de rituella ra-

mama för de kommande offemedläggelserna un-

der neolitikum utlaistalliseras. Detta regelverk av-

gjorde hur ett offer skulle vara sammansatt, i vil-
ken miljö offret skille utföras, vilken typ av före-

mål som skulle ingå och vilken yttre behandling

föremålen skulle genomgå för att vara lämplig
som enkel- respektive samlingsoffer. Studien un-

derlättas i hög grad av att bara en föremâlsgrupp
verkar förekomma i offerfynden; de spetsnackiga
yxorna. Det enda undanøget utgörs av ett lerk¿fl
från Osra Vemmerlöv daterat til TNB (K.lI23).
Föremålsvariaäonen i offernedläggelserna åir sâle-

des högst begråinsad.

De konsekventa skillnader i offerföremålens
slipning, längd, fragmenteringsgrad och andelen
ftira¡beten mellan neolitiska,enkel- och samlings-

offer uppträder redan under TNA. Frâgan om ur-
sprunget till dessa skillnader i urvalet av offerfö-
remål går ännu längre tillbaka, kan inte besvaras
på grund av bristen på dokumenterade senmesoli-

tiska offerfynd. De betydande likhet€rna i urvalet

av offermeûod och offermiljö som existerar mellan
senmesolitikum och neolit'rkum gör dock en sâdan

tolkning trovåirdig. Det tidigneolitiska offerskicket
har med störstå sannolikhet sina rötter i en senme-

solitisk rituell tradition.
Merparten av de åildsta tidigneolitiska bosätt-

ningarna åir belåigna i det inre backlandskapet,
med en tydlig koncentration till sydvästra Skåne
(M. Larsson 1984b). Boplatserna är lokaliserade

till sandiga jordar i nåira ansluüring till våtmarker.

Det finns dock undant¿g som den kustnlira Moss-

byboplatsen, vilken dessutom givit de all¡a tidi-
gaste neolitiska dateringarna i Skåne (M. Lars-

son 1993:316). Boplatserna är små, de omfattar
vanligen en yta om mellan 500 och 800 kvm, och

varje boplats representerar sannolikt ett hushåll

eller en ensamgârd (Ibid). Ofta finns ett betydan-

de avstånd mellan de olika boplatserna vilket indi-
kera¡ ett relativt glest befolkat landskap.

Det skånska gravskicket under TNA-B är,

med en flatmarksgrav från Malmö som enda do-
kumenterade undantag, helt okänt, men har enligt
vad danska fynd anger, troligen bestått av en-

mansgravar under flat mark (M. Larsson 1980,

1991:70).

Karaktären på och den geografiska spridning-

en av offerfynden under denna period passar vlil
in mot bakgrund i den rådande bosättningsstruk-
turen. Offernedläggelser under TNA-B utgör bara

77o av samtliga neolitiska offerfynd, medan peri-

oden kronologiskt omfattar upp till en fjärdedel av

neolitikum. Nedläggelser av enkel- och samlings-
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offer har en privat snarare än kollektiv prägel. Det
förefaller som om flera offerplatser utnyttjats vid
endast ett offertillfåille, vilket skenbart får huvud-
delen av offerfynden från TNA-B att verka tillfül-
liga. Möjligen antyder fynden att man inte efter-
strävat fasta offerplatser utan snarare att man upp-
sökt naturliga miljöer och scenerier som kan ha
motsvarat de speciella krav offerhandlingen ställ-
de. Fynden antyder d¿irmed att periodens offer-
platser inte behöver ha en säregen lokalisering, att
de skulle vara belägna i miljtier som på nâgot sätt

awiker från det "normala" (Colpe 1970). Lokali-
seringen åir generell och inte speciell. Den avgö-
rande faktorn bakom placeringen av en våtmarks-
nedläggelse kan ha varit jusl förekomsten av vat-
ten och inte att platsen var " situatedin a natural
environment which, from the point of view of
modern man, is out of the ordinary" (Malmer
1986a:107).

Det föreligger mycket få ackumulerade offer-
platser med fynd endast från TNA-B. Det tidigare
behandlade Billinge-fyndet (Kap. 10.3) omfatør
en offerplats med totalt endast tvâ eller tre offer-
nedläggelser inom en ytå av ca 2 kvm. Fyndet re-
presenterar med största sannolikhet individuella
offerhandlingar utförda av en mindre grupp m¿in-

niskor, kanske tillhörande ett enskilt hushåll. Det
förefaller inte orimligt att dessa offer kan ha re-
presenterat ett enskilt jordbruks 

- en ensamgårds

- hela livslängd. Stämmer detta var yxoffren
förbehållna speciella tillfällen och utfördes med
långa tidsintervaller. Ett av yxoffren på platsen
kan tänkas ha ingâtt som en form av initialoffer
eller invigningsoffer i samband med etableringen
av det första jordbruket i näromrâdet. Andra ned-
läggelser kan ha skett inför viktiga och avgörande
händelser i gârdens och gârdsfolkets existens.
Behovet av fasta offerplatser dåir upprepade offer-
handlingar kunde utftiras kan därför mycket väl
ha funnits. De åir dock svåra att påvisa eftersom
de med stor sannolikhet lir kopplade till en en-
skilds boplats varaktighet. Då bosättringen flytta-
de - vilket bör ha skett förhållandevis ofta, kan-
ske efter nâgon generation - upphörde bruket av
den speciella offerplatsen och en ny etablerades
intill den nya boplatsen. Billinge-fyndet visar på

existensen av ackumulerade offerplatser vars yta
åir så liten, att de upprepade nedläggelserna som
pâtråiffas l¿itt kan misstolkas som slutna fynd. De
tidigneolitiska depåfynden från Bagsværde Over-
drev och Slettegârd i Danmark ansluter våil till
denna bild (Nielsen L977:123,nr. 37 och 45).

Vad avser den geografiska spridningen av of-
ferfynden sammanfaller denna helt med boplatser-
nas spridning i landskapet. I den nordöstra delen
av landskapet dominerar depâfynd med spets-

nackiga yxor över enkelfynd. Detta förhållande
skulle kunna tas som intäkt för existensen av en
regional sed i offerskicket, men åir istället en chi-
mär. Den erhållna fyndbilden bygger helt på mu-
seifynd och registrerade privatsamlingar saknas
fiir tillftillet i detta omrâde . @i9.26-27).

13.2. Tidigneolitikum C - Mellanneoli-
tikum A II.

Begynnelsen av denna period markerar en dras-
tisk förändring av bosättningsstrukturen. Dels
sker en förskjutning av bosättningens tyngdpunkt
till de kustnära områdena (M. Larsson 1984b),
dels ses tydliga tendenser till en mera stationär be-
byggelse inom mindre och väl avgränsade territo-
rier, vilket visas av att nya boplatser anlagts i
mycket nära anslutning till de gamla (M. Larsson
L99 I, 1993). Förändringens omfattning varierar
frân område till omrâde, beroende pâ områdenas
skiftande naturgeografiska förutsättningar (M.
Larsson 1993:82). I de västra och sydvästra de-
larna av Skâne ?ir denna förskjutning av bosätt-
ningarna från inlandets backlandskap till de rika
lerjordarna vid kustema som tydligasr I and¡a de-
lar av landskapet, som exempelvis Ystadsomrâ-
det, kan inte samma förändringar iakttagas. Bo-
sättningsomrâdena kännetecknas håir av kontinui-
tet från TNA och fram i TNC-MNA II (M. Lars-
son 1991:320).

Förändringen har sannolikt flera sammanfal-
lande orsaker men åir troligen ett resultat av en
kombination av befolkningsökning och aktiviæter
i anslutning till det extensiva jordbruket (Ibid:
319). Introduktionen av nya jordbruksredskap
som ârdern möjliggjorde ett effektivt uÍryttjande



173

av lerjordarna och perioden kännetecknas även av

en ökad betydelse för boskapsskötseln (M. Lars-
son 1993:82). En ekonomi till stor del baserad pâ

translümúnce eller ftiboddrift, dvs. en bibehållen
stationåir bosättningsstruktur i kombination med
säsongsvist utnyttjande av betesmark belägen ut-
anför det egentliga tenitoriet kan ha eøblerats (L.

Larsson 1989c). Jakt och fiske bör även ha fått
förnyad betydelse under denna period (L. Lars-

son 1993a:153).

Det finns ingen tendens till ökning av boplats-

arealen. Karaktären är forfarande små ensamgår-
dar, men boplatserna ligger tätare grupperade

kring varandra. Tendensen kan vara olika i olika
delar av landskapet eller mellan sydskandinaviska
omrâden. Pâ öama i den södra delen av Danmark
markerar TNC en drastisk ökning av bopla¡sernas

storlek, en förändring som kulminerar under MN-
A V (Skaarup 1985).

Koncentrationen av boplatser och ett allt mer

ståtion¿irt bosättningsmönster inom ett avgÌänsat

territorium, ställde emellertid sûora krav pâ kollek-
tiva arbetsinsatser och samarbete. Larsson har be-

skrivit en situation där odling och den enskilda
gården utgjorde den privata sfären, medan bo-
skapsskötseln blev en kollektiv angelägenhet, vid
förflyttning till betesmarker och vid skyddsåtgåir-

der för de odlade grödorna (L. Larsson 1991:
153). Detta laävde omfatande planering och styr-

ning och samhåillsorganisationen präglas under
perioden av en stark social skiktning där individu-
ell makt manifesterades med hjåilp av "exotiska"
statusobjekt som metallyxor och stridsyxor men

kanske framför allt genom introduktionen av me-
galitgravarna (Nielsen 1 984a, Skaarup I 985 : 358,
M. Larsson 1991.:320, 1993:84 ff¡. De tidigaste
monumentalgtavarna, i form av lânghögar anla-

des redan under TNA i Danmark och under TNC
i Skâne (L. Larsson 1992b:53 f). Perioden TNC-
MNA Ia kännetecknas av konstuktionen av dösar
(Snömberg I97Ia, Blomqvist 1989:106 ff¡. Me-
galitgravsbyggnationen avslutas med ett kortva-
rigt men intensivt uppförande av gånggrifter un-

der MNA Ib. TNC markerar således i Skåne eta-

bleringen av de första neolitiska bygdema, omrâ-
den vilka utgjorde de viktigaste bosättningsomrâ-

dena inte bara under den resterande delen av neo-

litikum, ut¿n även senare under brons- och järn-
ålder.

Det kan konstateras fem större förändringar i
offerskicket med början under denna period. Den
första avser etableringen av fasta offerplatser,
vilka kåinneæcknas av upprepade ackumulerade
offerhandlingar inom en begrttnsad yta. De ytterst
sparsamma beläggen fär fortsatt bruk av den äldre
periodens CflIA-B) offerplatser (Tab. XXIX) ¿ir

inte endast belägg för att en omläggning av bo-
s¡ittningsmönstret hü skett. Den visar även på en
genomgripande förändring av offerplatsernas ka-
raktär. Utvecklingen går från en situation dtu en

offerplats tas i bruk för ett enda offertillf?ille till en

situation där återkommande offerhandlingar ut-
förs pâ samma plats. Förvandlingen har skett
gradvist och den har troligen rent praktiska orsa-
ker. I ett initialskede har, precis pâ samma sätt

som under TNA-B, lämpliga offermiljöer som

huvudsakligen omfattar våtmarker, letats upp på

bekvämt avstånd frân boplatserna, ibland i myck-
et nära anslutning till sjåilva boplatsytorna (Ebbe-

sen 1983a:69). Detta kan indikera att varje boplats
haft sin egen offerplats.

Den starka sociala skiktning som kom till ut-
tryck genom megalitgravarna och det ökade in-
tresset för søtusföremål ledde dock till att vissa
offerplatser växte i betydelse och omfattning.
Troligen har detø skett som ett led i en medveten

styrning av vissa slÍikter eller individer med hög

status. Dessa platser kom efter hand att fungera
som bygdens gemensamma offerplats och intro-
ducerade dåirmed ett kollektivt element till offer-
handlingama. Det är således håir den starka neoli-
tiska offerplatskontinuiteten har sin böt'an, vilket
visas av att inte mindre li'n 607o av alla neolitiska
ackumulerade offerplatser et¿bleras under perio-
den TNC-MNA II. Merparten av dessa (827o)

uppvisar kontinuitet fram i yngre neolitiska tids-
avsnitt (Fig. 7a). Spridningen för en stor del av

periodens isolerade enkel- och depåfynd antyder
dock att ensamgârden, den enskilda familjen eller
enstaka individer fortsatt sina offerhandlingar på

ett sätt som motsvarar förhâllandena under TNA-
B.
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För det andra kan man obserr¿era en betydande
variation i offerfyndens sømmansättning. Aven
om nedläggelsema av tunnackiga yxor i flina och
bergart helt dominerar, förekommer nu ocksâ an-

dra redskapstyper. För den neolitiska perioden
helt nya ftiremålsformer som mångkantiga snids-
yxoq dolkstavar och de under MNA I introduce-
rade, dubbeleggade stridsyxorna ingår nu som
betydelsefulla delar i offerhandlingarna. Samtliga
utgör prestigeföremål av högt våirde, vilket åiven

visas av att de uppträder som gravgâvor i mans-
gravar (Bagge & Kaelas 1952:91., Ebbesen 1975:
199 tr, Skaarup 1985:399 ff).De första metallyx-
orna i form av kopparflatyxor nådde sydskandi-
naviskt område under TNC. Yxan tillhör den red-
skapstyp som i förhållande till totalantalet yxor,
flitigast förekommer i offersammanhang. Trots
yxtypens beskedliga ytfre och oansenliga storlek
fick kopparflatyxan en stor genomslagstraft i det
tidigneolitiska samhället. Yxformen kopierades
snabbt i lokal flinta vilka också ingfu frekvent i
offerfynden (Fig. 33, Hernek 1989:221).

Nedläggelser av matoffer i lerkåirl framstår i
Skâne som en närmast marginell färeteelse i för-
hållande till det rika danska fyndmaterialet. Det
skånska fynden kan därför ses som en utlöpare av

ett i huvudsak regionalt nord- och östdanskt of-
ferskick (Becker 1948, Rech 1979:kuæ 6, Ben-
nike & Ebbesen 1986). De fåtaliga skånska fyn-
den kan med ett undantag dateras till TNC, vilket
även kronologiskt ansluter sig väl till det danska
området. Den stora geografiska spridningen av
lerkärlsoffren i Skâne antyder visserligen att detta
nedläggelseskick varit bekant" men den fick aldrig
nâgon stor genomslagskraft i det skånska of-
ferskicket. På ödanskt omrâde finns ofta en tids-
mässig och rumslig anknytning mellan lerkåirlsof-
fer och människooffer. Denna förbindelse kan pâ
grund av det bristande dateringsunderlaget för
skelettmaterialet inte konstateras i Skåne. Det
finns emellertid endast en offerplats som avslöjat
samtida lerkärls- och människooffer under tidig-
neolitisk tid, nämligen Näbbe mosse i Ösra Vern-

merlövs socken (Kap. 8.5). Huvuddelen av de
skânska skelettfynden från våtmarker kan emel-
lertid pâ goda grunder dateras till den sena delen

av TN.
Den tredje förändringen i offernedläggelserna

yttrar sig i en dramatisk ökning i nedlöggelsefre-
lcvensen, både av enkel- och samlingsoffer, vilket
indikerar ett mer intensivt offrande. I förhållande
til TNA-B sker en sjufaldig ökning av nedläggel-
serna (Tab. XXN-)O(VI). TNC-MNA II omfat-
tar tidsmässigt ungefär 207o av hela neolitikum
men har nåirmare 307o av samtliga neolitiska of-
ferfynd.

En fjåirde förändring av offerskicket, vilken
kan va¡a uttryck ftir en regional västskânsk offer-
sed, skedde genom det frekventa upptädandet av
boplatsoffer i form av grop- och brÉinnoffer (Kap.

11). Boplatsoffer gâr att spåra tillbaka till TNA-
B, men det åir först under TNC som fynden upp-
fi¿ider enligt tydliga mönster. Även om boplatsen
representerade en ny offermiljö finns det även håir

viktiga paralleller till andra offermiljöer pâ fast
mark. Exempelvis kan förekomsten av depositio-
ner av föremâl i nåira anslutning till stora stenar
vara en sâdan gemensam nämnare. Som ett ytær-
ligare, femte element i offret introducerades nu
även offerhandlíngar i samband med konstruktio-
nen av megalitgrovar, erÌ form av invigningsoffer
samt offer i form av yx- och omfattande keramik-
nedläggelser vid ingångspartierna och vid kant-
kedjan omkring megalitgravarna (Strömberg I 97 1

a:320, Skaarup 1985:356). Med stor sannolikhet
representerar de sistnämnda förekomsten av en
förfäderskult.

Trots dessa betydelsefulla förändringar av of-
ferskicket har det rituella regelverket bakom ned-

lliggelser av flint- och bergartsföremål inte påver-
kats. Nya fiiremålsformer med betydande status-
våirde anpassades i offersystemet efter de gamla

religiösa lraven. Även om nedläggelsernas antal
ökade drastiskt påverkade detta inte den interna
fördelningen mellan enkel- och samlingsoffer in-
om varje föremålskategori. Offermetoderna och
valet av offermiljöer som våfrnark eller fast mark,
har såIedes varit de samma som tidigare.

Det finns ej heller nâgra nämnvärda skillnader
mellan spetsnackiga och tunnackiga yxor vad av-
ser yxornas behandling och utseende eller vilken
offermetod som föredragits för yxorna (se Kap. 5
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och 9). Men föråindringarna visar sig i en ökning
av offernedläggelserna, en betydande variation i
valet av låimpliga offerföremål samt en etablering

av fasta offerplaser. Rituella nedläggelser pâ fast
mark får en ökad variation genom att miljtier som
boplatser och megalitgravar oclså blir föremål för
offerhandlingar.

Offerfynden står som tidigare sagts i ett nÍÍra
rumsligt förhållande med boplatser och gravar
och fungerar därmed i hög grad som bebyggelse-
indikatorer. Under perioden TNC-MNA II kan
man emellertid för första gângen se möjliga ten-
denser till regionala grupperingar inom offer-
skicket. Detta är tendenser vilka i första hand ytt-
rar sig i en dominans för vâtmarks- eller fast-
marksdeponeringar inom enskilda ftiremålskate-
gorier och endast i mindre g¡ad som en regional
variation i val av offermetoder som enkel- och
samlingsoffer. Tunnackiga yxor, omfattar den till
antalet störstå föremålsgruppen och bildar dåirmed

det såilraste underlaget för ett sådant påstâende

(Fig. 30-31). Enkel- och depåfyndens utbredning
sammanfaller helt, med endast ett undantag- den

nordöstra delen av Skâne. Depâfynden har håir en

ulpräglad östlig utbredning nära kusten, medan

enkelfynden huvudsakligen påträffats i inlandet.

Spridningsbilden ftir depåfynden med tunnackiga
yxor antyder däremot att skillnader i val av offer-
miljö kan ha existerat mellan olika områden i
Skâne. Den stora andelen depåfynd med okåind

fyndmiljö gör det dock svârt att se tydliga möns-

ter i den västra och sydvästra delen av Skåne. I
andra områden framnäder klarare tendenser. Fast-

marksdepositioner dominerar helt i nordost, med-

an våtmarksdepositioner är i majoritet i den syd-
östra delen. Våirdet av denna genomgång minskas

emellertid av att vi nästan helt saknar depåfynd
med andra typer av artefakter i dessa områden.
Det åir dtirför svârt att säkerst?illa om denna ten-

dens i valet av depåfyndsmiljö är giltig ftir omrâ-

dena i stort.

Övriga typer av offerföremål uppträder säll-
synt och ger därhbd inga säkra hållpunkter för
eventuella regionala offerseder. Offerfynd med
dolkstavar i flinta koncentreras till i huvudsak tvâ
områden, sydvästra och sydöstra delen av Skåne.

Utbredningen sammanfaller med den geografiska
spridningen av lerkärl från våtmarker.

13.3. Metlanneolitikum A III - V

Beroende pâ vilka områden i Sydskandinavien
som undersökts ger den sist¿ delen av trattbägar-

kultuien helt olika underlag för tolkningar vad
avser förändringar i bosättningsstrukturen. I den
sydvästra och sydöstra delen av landskapet, vilka
är tvâ av Skånes mest studerade områden vad av-

ser neolitikum, verkar källmaterialet antyda bâde
kontinuitet och förändring i bosättningarna. I
Yst¿dsomrâdet finns belägg bâde för fortsatt be-

byggelse inom de garnla ænitoriema vid kustom-
rådena, men det kan även ses ett frirnyat intresse

av att utnyttja det inre backlandskapets lerjordar,
vilket bör håinga samman med att boskapsskötsel
spelat en allt större roll för försörjningen (M.
Larsson 1991:116). Boplatserna åir fortsatt små.

Den enda utgrävda sena MNA-boplatsen vid
Karlsf?ilt, omfatt¿r en yta av endast ca. 100 kvm.
(L. Larsson 1985, 1993a:94).

I vissa områden fortsatte bosäthingen inom de

gamla tenitoriema, vilket även visas av att mega-
litgravarna forÉarande utnyttjades till begravning-

ar. Andra åildre. bosåittningsområden, som exem-
pelvis Kabusaområdet (beläget i södra delen av
St. Köpinge socken) övergavs. Detta tyder på att
bosättningarna koncentrerats till speciella områ-

den. Det är dock viktigt att framhålla att de arkeo-

logiska bedömningsgrunderna för perioden är
brisd?illiga. Viktiga arkeologiska källmaterial som

boplatser, gravar och inte minst offerfynd, är

minst sagt svagt representerade. Det mâste därför
anses som paradoxalt att Ystadsområdet samtidigt
kännetecknas av en betydande ökning av lösfyn-
dens ant¿l i förhållande till föregående period.
Ltisfunna tjocknackiga A-yxor finns i stort antal

och det är också deras geogafiska spridning som

i huvudsak indikerar bosättning i det inre back-
landskapet. Områden som Köpinge, Krageholm
och Romele åir tydliga exempel på detta (M. Lars-

son 1991 : 1 13, 226 och 250).

I den sydvästra delen av Skåne, i Malmöom-
rådet, verkar en omvandling av bosättningsstruk-
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turen ha skett genom att flera mindre bosättningar
sammanfördes till en stöne boplats: Hindby Mos-
se (Svensson 1986:122). Denna boplats antog ka-
raklåiren av en centralplats för den omgivande
bygden under perioden MNA IIIJV. Hindby
mosse uppvisar både till sin karakt¿ir och storlek
betydande likheter med exempelvis de åildre ödan-

ska boplatserna Troldebjerg och Blandebjerg
(Skaarup 1985).

I Danmark finns inte samma tendenser till f<ir-

ändring av bosätÍringsstrukturen under denna pe-

riod. På öarna söder om Fyn präglas bosättning-
arna istället av en betydande platskontinuiæt. Man
har utnyttjat saÍrma boplatser som tidigare och det

finns klara bevis för att boplatsema gradvist ökat i
storlek genom hela MNA, för att kulminera under
MNA V (Ibid:365). En del danska boplatser om-
fatt¿r en yta som är upptill 100 gånger större än
de skånska boplatserna (IbiQ. Förhållandena in-
dikerar att bosättningsstrukturen förblev oföränd-
rad. Skaarup menar att den territoriella indelning-
en som grundlades under TNC var oförändrad
genom hela MNA. Förflyttning av boplatserna
ske¡lde innanfär de semln hvsdeerânqeme lThirì'-_ Þ-_--
378). I jämförelse med Skåne var ju dock möjlig-
heterna till expansion utanför de etablerade byg-
derna små om man betänker de naturgeografiska
förutsättningama på exempelvis den långsmala ön
Langeland.

De skånska offerfyndens geografiska sprid-
ning under MNA III-V (Fig. 37) ger visst stöd
för att en förändring av bosättningsstruktuen in-
träffat. Offerfynden förekommer både i den me-
galitgravstäta kustzonen och i det inre backland-

skapet. Karaktären hos offerfynden har emellertid
drastiskt förändrats i förhâllande till föregâende
period. A-yxans centrala kronologiska betydelse
har som tidigare n¿irnnts satts i debatt (Kap 6.1.
L. Larsson 1993a). Förutsättes att kronologin för
A-yxan åir hållbar, framstår perioden MNA trI-V
som den definitivt fattigaste vad avser föremåls-
variation och nedlåiggelseintensitet frir de neoli-
tiska offerfynden. Även om vi efterhand konige-
rar materialbearbetningen i Kap. 5 och 6 och låær
håilften av alla dubbeleggade stridsyxor, hälften
av alla enkelfynd med tunnbladiga yxor och flint-

mejslar föras över till perioden MNA (depâfynden

med samma redskapstyper har ju genom kombi-
nationstyper kunnat dateras i huvudsak till perio-
den MNB) kommer MNA trI-V likvåil att framstå
som exfremt fyndfattig i offersammanhang.

Samlingsoffer har i det närmaste fiirsvunnit -endast två depåfynd innehåIlande A-yxor kan sä-

kert dateras till denna period. Resterande depå-
fynd som innehåller A-yxor kombineras som sagt

med redskap typiska för MNB. Enkeloffer av yx:
or är ocksâ såillsynta. De raditionella offernedläg-
gelserna, i betydelsen enkel- och samlingsoffer
från vâtmarþr och fast mark, har i det nåirmaste

upphört. Det är således tal om ett markant avbrott
i offersekvensen (Kap. 9.6.1 och 10.2). En av de
tydligaste förändringarna avser det måirkbara kon-
tinuitetsbrott vilket kan iakrtagas pâ de ackumule-
rade offerplatserna. Av 114 ackumulerade offer-
platservilka utnyttjats under TNC-MNA trI upp-
visar bara 12 fortsatt användning underperioden
MNA Itr-V. Utgrävningen av Hindby offerkän
stödjer i högsta grad detø generella avbrott i of-
fersekvensen (Svensson 1993:11). Frân de rela-

dvt frekventa nedläggelserna under TNC-MNA tr
sker ett drastiskt avbnott av offerhandlingarna vil-
ket varar åinda fram till senneolitikum.

Detta kontinuitetsbrott kan bara förklaras av att
de åildre offerplatserna spelat ut sin roll, åtminsto-
ne för tillfället. Det har uppenbart inte funnits
samma behov av att offra flintyxor på de gemen-

samma offerplatsema som tidigare. Frâgan är då
om de sparsamt förekommande offerfyndens geo-
grafiska spridning utgör en parallell till förhållan-
dena under TNA-8, dvs. att detta antyder offer av

en mer privat prägel, kopplad till ensamgârdar?
En ftirklaring till bristen pâ traditionella offer-

fynd kan vara att offerhandlingarna tagit nya ut-
tryck. En möjlighet åir naturligwis att föremål av
organiskt material och följaktligen ocksâ föremål
med sämre bevaringspotential, i högre grad åin ti-
digare kan ha ingâtt i nedläggelserna. En mer
plausibel förklaring kan, enligt min åsikt, vara att
offren kan ha uförts på sätt som förhindrat bevar-
ing av de ursprungliga fyndförhållandena fram till
vfua dagar. En möjlig tolkning kan vara att offer-
gâvor inte längre placerades pâ otillgåingliga plat-
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ser som i våunarker eller nedgrävda i marken eller fick ett abrupt slut och ersattes under MNA Itr av

under stora stenar. Har exeÃpelvis yxor istället depositioner av huvudsakligen flintyxor @öbesen

nrOugrt på sjåilva markytan, óxisterar med tanke 1975175 ff, Skaarup 1985)' Fyndmaterialet från

pâ den nuva¡ande uppodlingsgraden av landska- de skånska megalitgravarna visar att denna sed

pet, tnappast nagra mit¡tighãter att den ursprung- varit våil utbredd även håir (Strömberg 1968b:210

iiga offerptatseri skall kunna ha bevarats intakt f, L. Larsson 1'993a).

frãm till uaru augut. Lãgger vi till detta att den Fyndomständigheterna för deponeringama av

överväldigande majoriteten av offernedläggelser- av keramikkåirl och flintyxor (men även andra ty-

na under MNA III-V sker i form av depositioner per av flintartefakter som pilspetsar, skrapor och

av enstaka föremål, kommer offrade yxor frân sâ- avslag) anger att de placerats fullt synliga, vanli

dana miljöer ofelbart atr uppfartas oón U"n-¿lus gen på stenama i kantkedjan (Ebbesen 1975:170)'

som traditionella lösfynd i samlingarna. Det är De flesta yxorna pâträffas i sekundÍirläge, anting-

iullt mtijtigt att den registrerade tikningen av lös- en bakom, mellan eller framför stenarna i kant-

tunnu ¡-yior som dokumenterats för Ystadsom- kedjan. Nåir det gäller fyndomständigheterna för

râdet kanha sin förklaring i detta, om vi accepte- bråinnoffer, placeras de ocksâ direkt pâ stenlägg-

rar tanken att lösfunna iãtatta yxor antinge; ¿ir ningenutanföringångspartiet (Strömberg 1968b).

skingrade offer- eller till en mindre del grpvfynd Bâde bråinnoffer, vilka vanligen bestå¡ av stör-

(Mfmer 1969, Welinder 1977,L. Larsson 1993 re eller mindre partier av flintyxor och andra flint-

a:13g). Att ett så stort antal A-yxor saknar uppgif- artefakter samt offer av obråinda intakt¿ flintyxor-

ter om fyndomständigheter karakæristiska för äld- finns dokumenterade vid megalitgravar (Ström-

re och yngre neolitiska offerföremåI, kan utgöra berg 1971a:164 ff,Ebbesen 1975:166). Dåiremot

ett - ;isserligen ett i högsta grad spekulativt - kombineras aldrig de båda offertyperna'

atgument ftir ãtt en fOränãrinfav ofiermetoderna De sparsamma fynden från boplatsmiljöerna

skett under denna tid. Detta skulle ocksâ innebära visar ändå att båda offerformer finns representera-

att den generella bristen på offerfynd som noterats de (se Kap' 1 1'3-1 1'4)' Fyndet av en tjocknack-

frân deina period endast ¿ir en ónimm. Larsson ig, fragmentarisk flintyxa inom en mindre rektan-

har emellertid publicerat goda indikationer för att gulåir stenram på boplatsen Karlsfält ansluter till

en sådan omläggning av offermiljön skett. Inom de "synliga" offren vid megalitgravarna (Larsson

Ystadsomrâdet hai noterats en, i ñrotsats till tidi- & Larsson 1984:60, Fig' 32)' Vad avser före-

gare och senare perioder, generell minskning av komsten av brännoffer på boplatser är bevisen för

ãnkelfynden från våtmarkt-it¡0". under mellan- denna sed utspridda bland det övriga boplatsmate-

neolitisk tid och antyder att sarnma förhållande rialet i form av förhöjd eldskadefrekvens hos

även råder för depâfynden (L. Larsso n 1.993a: främst flintyxorna. Detta kan vara ett indicium för

141). attbränningen av föremål oskadliggjorde de kraf-

De belägg för offerhandlingar som trots allt ter som tillknytits offerföremålen. En konsekvens

finns regisõJrade för denna tid-antyder att det ri- av detta blev att det inæ fanns nâgon anledning att

tuella in¡esset i huvudsak inriktats pâ offer på bo- gömma eller gräva ned de nu "ofadiga" föremålen

platser och vid megalitgravar. Karaktären på of- efær ritualens avslutning. Brännoffer fti'rekommer

ferhandlingarnu 5,orn oúört5, i dessa båda miljöer ju emellertid redan under tidigare neolitiska perio-

uppvisar klara gemensamma drag, vilka avviker i der, men är då företrädesvis associerat med bråin-

motten-d" till nedläggelsema under tidigare peri- da yxor påtråiffade i gropar.

oder. Det förefaller som om behovet av att undan-

Offerhandlingarna vid de sydskandinaviska gömma offergåvorna i vatten, under stora stenar

megalitgravarna, vilka tog sin trtirjan under MNA eller i gopar inte ltingre funnits eller har den spe-

I med de stora keramikã"pon"ringarna vid ut- lat en mindre roll. Detta är ett skeende som ligger

gångspartierna samt på och intill kantstenarna, i linje med föregående resonemang om de lösfun-



Tabell XXXVII. Jämförelse av andelen ackwnulerade næ-
litiska offerplatser samt det tot¡ta a¡rtalet enk€l- och sam-
lingsoffer i Vo fràn varje neolitisk period mellan de danska
öama söder om Fyn och Skåne (Danska siffror omräknade
efter Skaarup 1985, Fundliste B)

Period 7o-andelofferplatser
Danma¡k Slcâne

ÏNA-B 3 3
TNC.MNAII 6 32
MNAIII-V 37 4
MNB 25 29
sN 29 32

7o-andel nedlflggelser
Danmark Skåne

26
34 29
2t2
22 26
2t 37

na A-yxorna. Denna föråindring innebar att offer_
gåvoma från att ha varit dolda under vatten- eller
markytån, istiillet blev "synliga". Man ffu intryck-
et att den slutliga deponeringsplatsen för offer_
föremålen varit, om inte oviktig, sâ har den inte
haft samma avgörande betydelse för den rituella
akten som tidigare.

Nåir perioden MNA Itr-V i Skåne srår för en
drastisk nedgång i nedlliggelsefrekvens och en
förändring i valet av offermiljö och metod, pekar
det danska materialet istället på en betydande kon-
tinuitet och i en del områden kan t.o.m. ses en
ökning i antalet nedläggelser. Offerskicket i Skâ-
ne har således øgit helt andra uttryck i jämförelse
med förhållandena i Danmark. Den generella bil_
den anger emellertid att depåfynd med A-yxor åir

ftirhâllandevis sällsynta i Danmark (se Kap. 9.6.
Nielsen 1979:22 f, Ebbesen 1983a:70). Andra
redskapsformer som exempelvis de dubbeleggade
stridsyxorna, blir också ovanligare i offersam-
manhang. l97o av sarntligø regisnerade exemplar
vilka säkert kan dateras rill MNAI-II har upplys-
ningar som anger att de åir pâtrÍiffade i vånnarker.
Under perioden MNA trI-V minskar denna andel
till 9Vo (Ebbesen 1,97 5:17 4 ff).

Jämförelsen mellan Skåne och Danmark ärinte
oproblematisk och den ¿ir beh¿ifråd med källhiti-
ska invändningar. Forskningsinsatserna har hu-
vudsakligen lagts ned pâ studier av depåfynd,
medan enkelfyndens betydelse endast såillan be_
rörts. Det finns dock ett viktigt undantag och det
är Skaarups studie över det neolitiska fyndmateri-
alet frân de danska öarna söder om Fyn (Skaarup
1985). Denna studie tillhandahâller inre bara en
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fullständig genomgång av det befintliga boplats_,
grav och depåfyndsmaterialet. Analysen tar dess_
utom upp enkelfynd och ackumulerade offerplat_
ser; dvs. offerplatser med två eller flera nedläg-
gelser kåinda. I Skaarups undersökning, med ön
Langeland som dominerande fyndomrâde, ßp&-
senterar perioden MNA m-V paradoxalt nog en
klar ökning av antaler nedläggelser i förhållande
till MNA II. Här bör en förklaring inskjutas. När
Skaarup diskuterar offerfynden för varje neolitisk
period, räknar han offerplatser och inte det totala
antalet nedläggelser av enkel- och sarnlingsoffer
påvarje offerplats. Omman bortserffin þdplat_
ser med endast en känd offernedläggelse och i
stlillet jämftir de ackumulerade offerplatsema frân
Skåne med de ödanska, ses en god överensstäm-
melse mellan omrâdena, med obetydliga procent-
skillnader under perioderna TNA-B, MNB och
SN (Tab. XXXVII). hocenrandelarna för perio-
derna TNC-MNA II och MNA m-V framstår där_
emot som diametralt motsatt¿ mellan de bägge un_
dersökningsom¡ådena. Detta skulle kunna tas
som intäkt för att de mer stationåira offerplatserna
i södra Danmark inæ eøblerades fönän under den
mellersta delen av MNA. Ser vi emellertid till det
lotala mtalet registrerade nedläggelser av enkel-
och samlingsoffer blir mönsûet annorlunda. Det
visar sig då att ackumulerade offerplatser inte ut-
gör ett representativt kåillmaterial för att diskutera
intensiæt i offernedläggelser. perioden TNC-MN-
A II ¿ir faktiskt den fyndrikaste perioden setr rill
totalantalet enkel- och samlingsoffer, med väiden
som ligger relativt nära de skånska. Konfiasten
till det skånska offerfyndsmaterialet bli¡ desto
större under sen MNA. perioden omfattar i Dan_
mark 207o av alla nedläggelser under neolitisk tid
medan andelen endast åir 27o iSkãne.

En av slutsatserna av detta mâste vara att inte
söka applicera generella tolkningsmodeller över
för stora omrâden. Utvecklingen kan ha tagit helt
andra vägar även i geografiskt närliggande omrâ-
den (L. Larsson 1993a:149). Offerfyndens karak-
tär under denna period anger att i Skåne minskade
omfattningen och betydelsen av kollektiva offer-
platser i vâünarker. Tyngdpunkten i offerhandlin-
gama flyttades över till boplatser och megalitgra-
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var och av allt att döma har ensamgârden och Larsson 1989c, 1993a och 1993 b)' Mot slutet av

slåikæns betydelse i kulten ökat. Banden till förf:i- MNA skedde i de västra och södra delarna av

derna var niktigu, vilket efterbegravningar i och skåne en succesiv förvandling från en i huvudsak

offerhandlingar vid megalitgravama visar. TRB-influerad Karlsfåiltgrupp till en av glopkera-

miska influenser sta¡kt pâverkad Stäviegrupp i

13.4. Mellanneolitikum B kustomrâdena' Samtidigt med Stäviegruppen fö-

rekommer de först¿ beläggen för åildre stridsyxe-

Stridsyxekulturen har av Malmer karakteriserats kultur i form av glavar' vars geografiska utbred-

som en kultur med starka traditionella band till ning huvudsakligen sammanfaller med det yttre

den åildre trattbägarkulturen, främst med avsecnde backlandskapet (L' Larsson 1989c:68 ff)'

på ekonomi, geografisk distribution och materiell Den äldre stridsyxekulturen hade sin ideolo-

Lultur (Malmer 1975:18). Det snabba innova- giska hemrdst hos klockbägarkulturen och de

tionsñrìoppet över betydande geografiska omrâ- snörkeramiska kulturerna på kontinenten (Malmer

den tyder enligt Malmer på en "tinergång till ett 1988:94). Det försø upptråidandet av denna kultur

nytt socioekonã-irlt system och en ny eller i nâ- i Skåne har av Larsson tolkats som result¿tet av

gät avseende förändrad religion (Maimer 1988: en "missionsrörelse" (L..Larsson 1989c). Strids-

õ¿). gn viktig faktor bakom de sociala föråind- yxekulturen ses somen sta¡ktindividrelaæradfö-

ringarna var enligt Malmer, att människorna blev reteelse medan det fortsatta bruket av megalitgra-

-"än"rr¿ o- *Jtun"n (Malmei 1986b:2tr). Den- varna ses som uttryck för en mera traditionsbun-

na åsikt har starkt kritiserats av Johansen, som den och grupprelaterad företeelse knuten till Stä-

menar att bristen på metallfynd från MNB inte gör viegruppen. Larsson pekar således på en samtida

detta trov?irdigt gotransen 1989b). Den viktiga existens ?n tu3 olika traditioner (L. Larsson

konklusionen är emellertid att Aet :ir øranaringar- I993a:I48 f). De etablerade bosättningarna vid

na i grøvskicket som innebär den mest drastiska kusten motstod till en början de nya religiösa idé-

föraidringen i förhållande till tidigare perioder erna, men ett visst fotf?istÊ fick de hos vissa grup-

(Malmer iqZS,ttg). Denna kännetecknas av en per, vilka wingades uppsöka nya bosättningsom-

individorienterad gravform med strikt utformad râden utanför de etablerade bygderna' under den

gravritual vad avser den dödes läge och gravgâ- yngre delen av MNB spred sig stridsyxekulturen

íornu, sammans?inning och placeri'ng. Oei¿ir ¿ès- ned till kustsl¿itterna och tog över bos¿ittningarna

sa förändringar i gravskickãt som sammankopp- d¿ir (L. Larsson 1989c:70). I den nordösüa delen

lats med uppkomsten av en ny religion (Malmer av Skåne blev "innovationsförloppet mera ohäm-

1962: 810iã[er "åûninstone i någon mân förtind- mat" (Ibid). De nya influenserna i form av nya

rad religión" (Malmer 1975:118i Samtidigt med redskapsformer och gnvseder inlämmades snabbt

denna n a gravform fortsatte dock den åildre tradi- i det rådande samhåillet'

tionen att utnyttja megalitgravarna för begravning- Spâren efter skânska bosättningar från MNB

, Gtf¿*." t'g62:Ul,fab. lt). åir få. De som arkeologiskt undersökts får genom

Stridsyxekulturens gravar antyder enligt Mal- sitt fattiga fyndmaterial pråigeln av tillftilliga bo-

mer inte att någon statusskillnad existerat mellan sättningar, vilka i sin tur kan indikera ett rörligt

kvinnor och man (Ibid:120). Randsborg har e- "nomadiserande" samhälle (L. Larsson 1989c:

mellertid framfört en motsatt åsikt (Randsborg 73). Inga boplatser med stridsyxematerial från ett

lgg6:147). Denna tes grundas på att kvinnogra- åildsta skede har pâträffats på kustslätterna (L.

var åir ftirhållandevis ,airyno och inte lika våilftir- Larsson 1993a:148). I Ostdanmark visar boplats-

sedda med dyrbara g¡avgâvor. och gravfynden på en stark kontinuitet och en i- 
l-u,rSon 

'fru, 
u"rf.tiuit en social modell för huvudsak lugn, fredlig och kontinuerlig övergâng

övergângen från MNA rill MNB vilken åirbaserad från MNA till MNB (Skaarup 1985:336 ff' 1986:

på dãt s-amtida grav- och boplatsmaterialet (L. 342 samt 1989:51). På flera av de östdanska bo-
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platserna från MNB finns ocksâ bosättningsspfu bakåt i tiden. De åildre gemensamma offerplatser-
från trattbägarkulturen. na i vânnarksmiljiþr tas i fdrnyat bnuk efter ett av-

Hur avspeglar sig då offerskicket mot bak- bron pâ nâgra hundra âr. A; 105 ackumulerade
grund av denna händelseutveckling? Finns det be- offerplatser med material frân MNB uppvisar en-
lägg ftir religiösa förändringar under MNB? Svar- dast l27o offerkontinuiret bakår i ti¿en titt tr,ttn
et blir i förhållande till föregående period, otvivel- Itr-V Inte mindre än 58Vo av offerplatsema från
aktigt ett ja. Det föreligger endast fâ exempel pâ MNB omfattar dthemor offernedläggelser frân
offerhandlingar under MNB, vilka kan spåras till- TNC-MNA II (se Fig. 74). Detmeste r.amnaus
baka till föregâende period, den sena trattbägar- att, trots vâtmarkernai ofta betydande storlek, pâ-
kulturen. Den mest uppenbara likheten åir det fort- trliffas offerföremâl frân bâda perioder vanligen
sattå bruket att deponera flintyxor vid megalitgra- inom ett begråinsat område, ibland i direkt anslut-
varna. Bâde tjocknackiga A-yxor och B-yxor, fö- ning till varandra (se exempelvis K. g76). Den
rekommer frekvent i gravarnas offerlager utanför rnunttiga tra{ition som möjliggjorde tadering av
ingångarna och vid kantkedjorna (Strömberg ritualernasinnehåIl narsAieles¡ntebaraupplyst
1968b' Ebbesen 1975 och Skaarup 1989:43, Fig. om vilken våtmark møn tidigare offrade i utøn
3). offerhandlingarna pâ boplatserna fortsatte öven offerplatsens emkta lagã rrnm-rtennø.
men de skånska fynden ?ir få. Det huvudsakliga Offerfynd av stridsyxor uppvisar också starka
intresset verkar ha knutits till olika former av gemensaûìma drag mellan ae uaoa perioderna. De
brlinnoffer, dåir flintyxor men ävçn keramik ingâtt vanligwis enstakideponerade stridsyxoma har en
(se Kap' 11'4)' stårk anknytning till rinnande vatæn (Kap. 10.5).

Nåir det gäller de andra formerna för offerned- I några fall har även dubbeleggade stridsyxor och
läggelser under MNB, representerar blotta före- stridsyxor frân MNB uppmuddrats frân samma
komsten av talrika enkel- och samlingssoffer i plats. Utbytesrelationer med geografiskt fj¿inbe-
vâüna¡ker och på fast mark, ett w¿irt brott i j¿imfö- lägna omrâden är ocksâ dokumenterade under bå-
relse med den sena trattbägarkulturen. I detta av- da perioder. Det finns flera exempel på att snids-
seende vittnar offerfynden frân MNB om att en yxor, tillverkade på svenskt omrâdð slutat som
klar föråindring av den religiösa strukturen skett. våtmarksoffer i östdanmark (Andersen 19g6:70,
Vad som dåiremot inte tidigare uppm?irksammats Fig. 6, Skaarup 1989:49). pâ samma sätt finns
är att offerfynden från MNB i allt v¿isentligt ¿ir ¿/, nâgra av enkelìgravskulturens stridsyxor doku-
upprepning av det religiösa offerskicket under menterade i Skâne, ocksâ som våtmarksoffer (se
TNC-MNA 11. I ståillet för uppkomsten av en ny Kap. 6.9).
religion kanske vi istället borde tala om en ny- Det föreligger inga såikra ændenser till regiona-
gammal sådan; en "neolitisk renässans" inom of- la skillnader-iiom oîferskicket i Skâne under den-ferskicket. a period. Den till numerären största fyndgrup_

Det finns flera, av varandra oberoende, belägg pen, vilken omfattar de tre yxtypernu uppt aA",
för att offerskicket under MNB inte skall ses som õrø tittsam-ans i depâfynden och även enkelfyn-
resultatet av nya religiösa idéer, utan iståillet byg- den har huvudsakligen sanìma geografiska sprid-
ger på de religiösa förhållanden som rådde ett par ning. Lârbensformáde slipsten.ar och stridsyxor
århundraden tidigare, under perioden TNC-MNA uppnader däremot i nlirliggande men skilda geo-
II. Den geografiska spridningen av offerfynden grafiska zoner (Fig. a3). Èti¡ flintmejslar är situa-
sammanfaller till stora delar med spridningen av tionen dock annorlunda (Fig. aÐ. Denna fynd-
de tunnackiga yxorna (Malmer 197 5:179, Fig. grupp uppträder i huvudsak som enkeloffe, i d"n
73-74). Detta avslöjar emellertid inget om en kon- väsha delen av Skåne, medan den sydväsfa delen
tinuitet i offerskicket utan bara att bosättningsom- kännetecknas av en hög andel av samlingssoffer.
rådena var de samma. Det är emellertid i valet av Nedläggelseintensiteten åh i princip den samma
offerplats som vi tydligast kan se denna koppling under MNB som under perioáen rÑc-ÞtNle u.



l8l

Denna frekvens motsvarar under MNB i genom-

snitt ett enkeloffer varje âr och ett samlingsoffer
per 5,2 år. För TNC-MNA II åir frekvensen ett

enkeloffer per !,4 år respektive ett samlingsoffer

per 4 år (se Tab. XXV). Genomsnittet för mellan-

perioden MNA trI-V åir drastiskt lfigre, endast ett

enkeloffer vart tionde år och ett samlingsoffer vart

hundrafemtionde år!
Ett av de viktigaste argumenten för en radition

i offerskicket mellan perioderna TNC-MNA II
och MNB är emellertid de dokumenterade skillna-

derna i låingd, slipning, fragmentering och förar-

beten mellan de enstaka funna föremålen och fö-

remålen i depâfynden (Kap. 9). Längdskillnader-

na mellan redskap associerade med enkelfynd och

depåfynd som uppmätts för tunnackiga yxor och

de fyra yx- och mejseltypema under MNB uppvi-

sar ett n¿innast identiskt mönster (Fig. 63). Det

srunma gäller kopplingen mellan förekomst av sli-

pade ynor och valet av offermeûod och offermiljö,

där generella avvikelser kan studeras' Här råder

exempelvis helt parallella förhållanden mellan tun-

nackiga yxor och docknackiga håleggade yxor (se

Tab. XK-XXII och Fig. 69). Man bör i detta

sammanhang inte glömma bort att medan perio-

den MNB omfattar inte mind¡e än fem skilda yx-

och mejseltyper sâ finns det bara en flintyxtyp

under perioden TNC-MNA tr. Detta kan innebåira

att chanserna ökar att en del MNB-yxtyper kom-

mer att dela drag i utseendet och nedläggelsemön-

ster med den tunnackiga yxan. Detta behöver e-

mellertid inte vma ett problem om vi lite noggran-

na¡e studerar i vilka sammanhang de olika mellan-

neolitiska yxformema anüäffas.

Den tjocknackiga håleggade flintyxan och den

docknackiga flintyxan av typ B förekommer till-
saÍrmans i flera depåfynd. Dåiremot skiljer de sig

markant från varandra när det gäller förekomst i
gravar. Den håleggade sþade yxan är exklusivt

förbehâllen de typiska flatmarksgravarna från

stridsyxekultur medan B-yxan endast åir kåind frân

megalitgravar (L. Larsson 1993a:138 Ð. Detta vi-

sar att de neolitiska människorna hade speciella

föreställningar knutna till olika typer av redskap

inom skilda rituella sammanhang, inklusive grav-

låiggningar. Medan den tunnackiga yxan ingick i

samtliga typer av offer under TNC-MNA II' va¡

kopplingen mellan offermetod och -miljö och de

enskilda yxtyperna mera exklusiv under MNB.

Man fâr således inrycket att stridsyxekultu-
rens offerskick innebar en tillbakagång till det

system som rådde under tidig trattb¿igarkultur. De

nya influenserna resulterade konkret endast i ett

nytt gravskick. Johansen har ställt sig frâgande

till möjligheterna att pâvisa religionsföråindringar

utifrån ett arkeologiskt fyndmaterial ( 1989a: 1 0).

Ett religionsskifæ bör enligt Johansen hänga sam-

man med faktorer som generell kulturförändring,
ny befolkning, invandring och ekologiska föränd-

ringar @id, 1989b:75 f). På basis av offerfynds-

materialet kan man inte hävda att en ny, för det

sydskandinaviska området fråim¡nande religion in-

fördes med stridsyxekulturen. Den enda rimliga

ftirklaringen till denna offerfyndssituation bli¡ då

att grundläggande religiösa fiirändringar inråiffa-

de i ett tidigare tidsavsnitt, nlimligen vid övergån-

gen mellan MNA II-III. Som beskrivits tidigare

finns det få neolitiska perioder vilka uppvisar ett

sâ tydligt brott mot föregående period som just

slutet på rattbägarkulturen i Skåne. Föråindringar

som skedde i bosättningsstruktur, bruket av byg-

dens gemensamma offerplatser och att lerkåirlsoff-

ren vid megalitgravarna ersattes med flintyxor' åir

alla exempel på drastiska förändringar som tog

sin början redan under slutet av MNA tr.
Det förefaller som om tiden kring MNA tr-Itr

kännetecknas av en upplösning av det äldre of-

ferskicket och bildandet av en ny nedläggelseta-

dition. Dessa två offersystem var till sin struktur

oförenliga. Det ena måste ge vika för det andra.

Förespråkarna för det nya tillhörde de grupper

vilka kunde rlikna nära slåiktskap med de gravlag-

da förfäderna i megalitgravarna. Dessa grupper

þkades ta konüoll över offerhandlingarna ge-

nom att sqna över dessa från de åildre gemensam-

ma offerplaserna till megalitgravarna och boplat-

serna. Förändringen medförde ocksâ helt nya

nedläggelsemetoder dåir offergåvorna inte göndes

undan utan placerades fullt synliga. Trots att kar-

aktären på offerhandlingama sålunda helt förlind-

rades, fortsatte några fâ grupper eller individer
med enstaka nedläggelser av yxor enligt det ganìla



t82

offersystemet. Det vat dessa människor som
överförde kunskapen om de gamla rituella cere-
monireglerna till nya generationer. Banden med
forntiden var starka vilket visas av att ritualernas
form och innehåll traderades muntligen från gene-
ration till generation under en period av 250 âr.

De materiella och ideologiska nyheter som in-
troducerades genom stidsyxekulturen innebar att
de sociala stukturema luckrades upp och en bety-
dande turbulens uppstod. Resultatet blev troligen
bildandet av wâ skilda traditioner, ett skeende vil-
ket kan sägas markera slutet på den yngre trattbä-
garkulturen. Reaktionerna på dessa nya idéer och
kulturyttringar skiftade säkert mellan olika områ-
den. I Ostdanmark har, som tidigare framhålits,
influenserna frân enkeltgravskulturen inæ innebu-
rit nâgon drastisk förändring vare sig i bosätt-
ningsmönster, begravningar och offerhandlingar i
megalitgravar eller vad avser nedläggelserna av
enkel- och samlingsoffer. Förhâllandena i Skåne
har varit annorlunda. Enligt Larsson sökte sig
eller tvingades grupper trogna den nya ideologin
bort från de etablerade territorierna (L. Larsson
1993a:I48). Dena mâsre ha orsakar betydande
spänningar och en känsla av rotlöshet bland invâ-
nama. Ett svar pâ de nya strömningarna och som
ocksâ kan ha pâskyndat utflyttningen av "strids-
yxegrupperna", kan ha varit en tillbakagâng till
gamla våirden, en markant drift att uppsöka led-
ning ur de gamla religiösa föreslriftema, att "sö-
ka sina rötter". .A,tergången till det gamla neoliti-
ska offerskicket kan således ha initierats.av reak-
tionen på de idéer stidsyxekulturen medförde.

Om stridsyxekulturens b?irare representerade
en ny samhåillsideologi med ett utomordentligt
strikt gravceremoniel, vilket i ett inledningsskede
krävde en rumslig separation från de etablerade
bosäffiringsomrâdena, sâ innebar detta inte nâgon
konflikt med det äldre offerskicket. Ritualema
som styrde nedläggelserna av föremål i våtmarker
och på fast mark accepterades fullt ut. Det åir där-
för svårt att acceptera hypotesen att bärarna av
stridsyxekulturen mot senare delen av MNB ex-
panderade från sina bosättningsområden i inlan-
detlämnade och tog över kustbosättningarna
" mer eller mindre mot invdnarnas vilja" Q-. Lars-

son 1989c:74). I sjåilva verketkan denna utveck-
Iing vara ett exempel pâ en såillsynt lyckad ackul-
turationsprocess med en sammansmältning av
olika traditioner från trattbägarkultur och strids-
yxekultur. Typiska stridsyxegravar under flat
mark och efterbegravningar i megalitgravar sked-
de samtidigt i samma omrâde. I östdanmark är
det t.o.m. så att enkeltgravskultur i gravsamman-
hang åir mest företrädd just i megalitgravarna
(Skaarup 1989:43). Flera av srridsyxekulturens
ledartefakter, som exempelvis den tjocknackiga
håleggade flintyxan, behandlades i offersamman-
hang enligt principer som gick rillbaka till början
på neolitisk tid.

13.5. Senneolitikum

Bosåittningarna få¡ under denna period en allt mer
stationär karaktåir, en tolkning som understyks av
förekomsten av flera stabila långhuskonstruktio-
ner inom samma boplatsyta. Det ¿ir emellertid inte
fråga om någon bybebyggelse utan den domine-
rande bosättningsformen var fortfarande ensam-
gårdar, vilka kontinuerligt flyttades inom ett min-
dre område, oft¿ i direkt nÍirhet till den äldre bo-
platsen @jörhem & S?ifvesød 1989:t25 f, Tesch
1993:298). De stora fyndmängderna som åir ka-
rakteristiskt för den senneolitiska perioden anger
att bebyggelsen koncentrerades till de ?ildre neoli
tiska territorierna i kustzonen, men inlandet Íir
också väl representerad i fyndmaterialet (L. Lars-
son 191b:324 f). Det åir i huvudsak nya boplats-
ytor som tagits i anspråk för bosättningar. Det
finns nâgra boplatser som uppvisar spår av både
MNB-fynd och SN-fynd, men de åir sällsynta (L.
Larsson 1993a:133).

Gravskicket uppvisar en betydande kontinuiæt
med föregâende perioder, ibland ocksâ rumsligt
genom att MNB- och SN-gravar anlagts pâ sam-
ma gravfält (Strömberg I975:I2 ff). Det exisrerar
även en betydande variation i gravarnas utfor-
ming. Enmansgnvar underflat mark, återbegrav-
ningar i megalitgravarna och kollektivgravar i
form av hällkistor förekommer frekvent (L. Lars-
son 1993a:127 f).

Senneolitikum är även karakteriserad av en i
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jämförelse med mellanneolitiska förhåIlanden, be-

tydligt mer homogen materiell och social kultur.
Det finns emellertid klara regionala skillnader i uÈ

bredningen av olika föremålsformer, vilket både

kan ses bland lösfynden och bland offerfynden.
Spridningen av flintskäror och tjocknackiga bred-

eggade flintyxor sammanfaller helt. De pânäffas

företrädesvis i de västra och sydvästra delarna av

Skâne och saknas nästan helt i Kristianstad län

(se Fig. 50-51. Malmer 1962:701, Fig. L2Ð.
Spjutpetsar och stenklubbor omfattar i stort sett

samma geografiska utbredning (Fig. 54, 58). Of-
ferfynd av enkla skafthålsyxor, flintdolkar och

kantyxor av brons förekommer visserligen frek-

vent också i den västra delen av landskapet, men

har även en stor utbredning i de östra och norra

delarna av Skåne (Fig. a6,52, 53 samt 56).

Det senneolitiska offerskicket ansluter våil till
förhâllandena under föregående perioder. Perio-

den omfatta¡ 387o av alla neolitiska offernedläg-

gelser och blft därmed den enskilt fyndrikaste pe-

rioden. Motsvarande bild har också erhållits frân
det danska området, med bl.a. talrika fynd av de-

pâerfrämst i de flintika delama av Jylland. Det åir

dock framför allt öst- och syddanmark som upp-

visar fynd med offermiljöer och offermetoder

som är snarlika de skånska (Ebbesen I983a:73,

Skaarup 1985:395).
Intensiteten i de senneolitiska nedläggelserna i

Skâne motsvarar dock helt nedläggelserna under

MNB och TNC-MNA II, rned i genomsnittetten-

keloffer per âr och ett samlingssoffer vart fjärde
âr (Tab. XXVI). Vad avser de ackumulerade of-

ferplatserna i våtmarker fortsatte nedläggelsema

pâ samma plats, ofta i direkt anslutning till äldre

perioders offer. Även håir finns en parallell till of-

ferintensiteten. Inte mindre än 407o av offerplat-

serna med SN-maærial uppvisar också nedläggel-

ser under MNB. En lika stor andel har även läm-

nat fynd från TNC-MNA II.
Det finns således många traditionsbundna drag

i det senneolitiska offerskicket. Typvariationen

bland de föremål som ingick i offren ¿ir betydande

och det var också under den senneolitiska perio-

den som metallföremåI, fråimst bronsyxor, pâ all-
var började ingå i offernedläggelserna. Senneoliti-

kum var också en tid som karakteriserades av ett
konsekvent genomfört rituellt nedläggelseskick.
Dett¿ rådde en strikt förhållning till de föremål

som skulle ingâ i offren. Ett exempel åir att metall-
föremål och flintföremâl aldrig förekommer till-
saÍrmans i depåfynden. Dettå kan tyckas vara en

fråga.om honologiska skillnader, men det finns
samtida fynd, bl.a. i ett långhus i Fosie IV med

bâde en flintdolk av typ III och en kantyxa av

brons, pânäffade i vars sitt stolphâl (Björhem &
Såifvestad 1989). Pâ saûrma sätt fortsätter bruket

av flintedskap i form av yxor, dolkar och skäror
under den äldre bronsåldern, utan att dessa flint-
redskap nâgonsin deponeras tillsammans med

metallföremål (se Kap. 7.2-7.4.). D?iremot ftire-
ligger denna kombination som gravgåvor (Olde-

berg 1 94:Katal ogm. 2"1., 1 69). Det förefaller inte

orimligt att det legat sociala och ekonomiska mo-
tiv bakom denna distinktion. Bronserna kan ha

ägts och offrats av bygdens ledare, medan flint-
redskapen tillhört, anv¿ints och offrats av bygdens

övriga invânare. Men det kan inte uteslutas att an-

ledningen till distinktionen mellan metall och flin-
ta i offersammanhang har haft med starka religiö-
sa regler att göra. Situationen påminner i hög grad

om deponeringsskicket under TNC. Kopparflat-
yxor och samtida flintredskap ingick heller inte

som kombinationer i de sydskandinaviska depå-
fynden.

För vissa senneolitiska redskapstyper åir kopp-

lingen mellan föremålstyp och offer så stark att

detta antyder att tillverkningen av dem skett med

ett enda övergripande syfte; att de skulle offras.
Exempel pâ redskapstyper som tir sällsynta eller

helt frânvarande i boplats- och gravsammanhang

är de skedformiga skraporna och möjligen också

de bredeggade flintyxorna. De skedformiga skra-

pan åir i högre grad än andra redskapsformer ock-
så knuten till seden att nedlägga samlingsoffer.

Enkelfynd av skedslrapor förekommer i ett så be-

gränsat antal att det är roligt att de i själva verket

tillhör skingrade depåfynd. Utseendemässigt an-

sluter sig de enstaka funna skedkraporna helt till
de som förekommer i depåfynden. För de bnedeg-

gade flintyxorna föreligger också ett antal fynd
med klart symbolisk karakt¿ir (Kap. 9.3.). Det rör
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sig om symboliska yxframståillningar ofta tillver-
kade av moränflinta och som pâträffas i form av
husoffer på boplatserna.

Det finns en tendens att antalet föremål i sam-
lingsoffren ökade under senneolitikum. För wâ
kategorier föremåI, flintskåiror och skedformiga
skrapor, överstiger antalet föremål i depâfynden
det tot¿la antalet enkelfynd.

En av de tydligaste föråindringarna i offer-
skicket under detta tidsavsnitt berör offerhandlin-
garna på boplatsema. Bråinnoffer verkar upphöra

helt, istället fokuseras offerhandlingarna till hus-
offer i form av depositioner i stolphålen, vanligt-
vis placerade i markanta ytterlägen som hörn-
stolphålen (Kap. 11.2). För?indringarna bör dock
ses mot bakgrunden av att det lir först under den
senneolitiska perioden som lânghuskonsûuktio-
ner uppträder taldkt. Dåirför har även de skânska
arkeologiska undersökningama helt naturligt kon-
centrerats till utgrävningar av husllimningar på be-
kostnad av övriga samtida boplatslämningar och
boplatsytor.
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14. Summary - To throw the axe in the lake

- A study of ritual tradition and change fron
Scanian neolithic votive offerings.

The aim of this thesis is to study ritual finds of all kinds
from the neolithic period in Scania The only exceptions
are finds of ritual nature in connection with burials, alt-
hough ritual finds outside megalith graves are discussed.
This means that all finds ftom wetlands and dry land toget-
her with ritual finds from settlements are considered. The
overall interest is focused upon nadition and change which
will be detected in the pattems of deposition and geogra-

phical distribution of the sacrifical lïnds. Five major re-

search problems will be focused in detail:
l. Pr$ane or sacred? An analysis of arguments for and

againstritual and non ritual finds
2. Qwntitative and qualitative aspects of the ritually

depositedùroteriaL A critical analysis of collections from
museums and private collectrons.

3. Singlefîndsversus løardlinds. Should single ñnds
be inærpreted as desEoyed hoard finds or shot¡ld tltey be vi-
ewed as a separate find category? lvfaþ interest is focused

on differences between hoard finds and single finds in terms

of contentr i.e. type, length, raw material, fragmentation
and polishing as well as differences in find location.

4. Geographical distribution. The geographical rela-

tionship between ritual linds, settlement patt€rns and me-

galith graves. Are there any tendencies towards regional
pattems of ritual deposition?

5. Comparative studies betwæfi Denma¡t and Scania.

2. History of research

The history of resea¡ch conceming the ritual finds in Scan-

dinavia is long. The chapter deals with 130 years of North-
european research in this field. The main interest has úadi-
tionally been focused on the hoard finds, whereas single
finds have been the subject of much less interest. In 186ó

Worsaae published a paper where he discusæd whether clo-
sed finds of B¡onze Age date were votive offerings or cach-

es. According to Vy'orsaae closed finds ftom wetlands and

dry land differed both in quality and composition from the

contemporary graves and ûo sum up, he favoured a religi-
ous interpretation of the hoard finds. The arguments for or
against religious inûerpretations put forward by Wøsaæ,
can doubtlessly be said to apply to the whole history ofre-
search from that date. The history of research of deliberaæ

depositions in wetlands and firm ground is characterized by
such abrupt changes between religious or profane models

of interpretation that few, if any, archaeological souce ma-

terials a¡e so strongly connected to the different nends of
time.

In 1886 for the first time, neolithic finds were syste-
mæically tiated in a discussion of interpretation of hoards.

The author, Sop.hus Mäller, used a "negative chain of
proof'-method in order to show that these ñnds could neit-
her be interpr€ted as hidden teasures or stored tools for lâ-

ter recovering or as grave goods. The varying methods of
deposition and the contents of the finds were due to the

changing degree of piety of the individual. In other words;
all closed finds were of religious nature. However, in a
later work he separated between hoard finds and offering
finds (1890). Müller was also the fi¡st scholar to consider
the evidence from single deposited objects (i.e. single
finds) discovered in the same locations and under the same

circumstances as hoards.
In l9l8 Rydbeck published an important paper on Sto-

ne Age hoards from wet areas and dry land. Rydbeck stated
that the closed finds were to be interpreted as offerings, and
he also saw religious parallels back in the I¿te Mesolithic
period. He also made an unfortunate attempt to divide the
closed finds in two categories. Finds containing identical
type assembly were offerings, finds containing collections
of different artefacts were of a profane nanne. Rydbeck also
stated that there was a close connection between single
find's and hoard finds and he never hesitated to interpret
single finds æ offerings.

Forssander wrote in the 1930s several important papers

about ritual finds. The environment of the finds were of
crucial importance for a religious inærpretation. A hoard
containing flint axes were considered a tlpical votive offer-
ing because of its discovery "in an inacessible wetland".
(Mohrén & Forssander l94l). Brøndsted (1938) saw at fint
the neolitl¡ic hoards as an expression of a farmer's religion,
where depositions of axes would associate with males and
depositions of ceramics and amber with females. In later
papers Brgndsted favoured a more profane position, in
which hoards were intÉrprreted as being caches.

Beckers pioneering thesis "Neolithic Pottery from Da-
nish Bogs" (1948) was based on a thoroughly executed
analysis of the several hundred neolithic pots discovered in
Danish wetlands. Becker interpreted them as being conai-
ners for food offerings. Tbe pots were ofæn associated witlr
¿u(es ¡md also organic material such as animal and human

bones. Becker noticeil a qualitative difference between axes

in hoards and those axes found in accumulated find contex-
ts. The former ones were often unused and overdimensio-
ned; the axes assodiated with pots and animal bones, were
damaged or heavily used. ln later works Becker used this
distinction to divide betrreen profane and sacral deposition.
Hoards were caches and accumulated finds f¡om wetlands
were of religious nature.

Malmer (l%2) described, from observations made at

the Fjälkestad excavation, l0 characteristic fe¿tures of voti-
ve finds. He concluded that individual offerings could be
ve¡y modest (i.e. flint waste), that there was a significant
variation in the composition of the finds and also that of-
fering places with accumulated finds could be very modest

in ærms of size. Malmer also stafed that there was a conti-
nuity in the cult from the Funnel beaker culture (TRB) to
the Battle axe culture (SYK). Stjernquist (1963) occupied a

shong source critical approach towards votive finds. She

divided hoads in several different categories and discussed

the reasons behind their deposition. The most probable
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candidat€ for votive offerings were repetitive depositions of
objecæ in wet places. The occr¡rrence of animal and human
bones played a significant role as well as pots, flint and
stone objects.

The 1970s saw new important insighs in the complex
problem of hoard ñnds. Two Danish archaeologists, Poul
Oto Nielsen and Klaus Ebbesen, have broadened our un-
derstanding of the neolithic culû¡re in Scandinavia and the
chronological ftameworks of that period. They have also
studied hoards from other than ch¡onological perspectives.
They have conducted research about phenomena *ttict tie
outside the hoa¡ds themselves; the relationship between
hoards and megalith graves, settlement patt€rn, routes of
contact and areas of raw material, such as flint. Nielsen's
Onl ,lnÐ de,ñnition of hoards did not exclude single de-
posiûed objects, but in practice only finds containing two
or more objects were considered, Ebbesen (1983a) interpne-

ted the hoards as votive offerings, which were primarily
governed by the ritual traditions of the prehistoric society.
He has also pointed out the shong continuity in the depo-
sition of votive offerings during the neolithic period.

In 1979 Rech published an important dissertration con-
ceaming hoard finds ftom the Funnel beaker culture (TRB)
and Battle axe culture (SYK). In Rech's paper every type of
deposiæd object was teated on equal terms for the first
time. Rech's defintion of a hoard was "every intentional de-
position, which does not belong to settlements or $:!ves".
From the beginning of the 1980s and onwards a clear ten-
dency towards studying hoards in a long term perspective
is noticed (Skaarup 1985, Bradley 1987, 1990, Johansen
1989a). Ethnographical examples regarding the social con-
texts of the hoards (mainly flint axes) have also been used
in the interpretation (Clarke et. al 1985).

3. Problems of interpretation and definitions

In this chapter different types of sacrifices are discussed
(van Baaren 1964, Ringgren 1968, van Baal 1976). The
main conclusion of this discussion is to consider tl¡e sacri-
ñce or offering as a giff The gift function is a way to crea-
te a community between man and the super natural world
and embraces the principle do ut des. The purpose of the
cult is to achieve certain goals; happiness, fertility or re-
mission of sins etc. The cult has also imporønt psycholo-
gical functions for man. Nevertheless it is characterized by
the power of radition. Besides, the cult is conservative and
there is a marked aspiration towards firm and decisive
forms.

van Baaren (1964) has analysed the six most important
elements of the sacrificial act. They are; 1. The active per-
son - thc oîerer. 2. Tlte object being offered - the votive
gift.3. frme andplaèèfor the sacrifice.4. The implemen-
tation of the sacrifice - the method of sacrijice. 5. ?'r¡à.
receiver ofihe sacrifice and ñnally 6.The notíve or inten-
tion behind the sacrificial act. van Baaren hæ also conclu-
ded ttrat there are few thing! 'that have not, at some time
or in some place, served as offering" (van Baaren l9Ø:7).

The archaeological implication of this discussion is that
we would expect ritual finds to show up in every possible
shape, but not anywhere or at any time.

Besides the special character of the find locations (abo-
ve all wetlands,Iarge sûones on firm ground), the most im-
pdant quality of the ritual finds is their repetetive charac-
ter (Capelle 1970, lvlakkay 1975). The ñnds should dispþ
a certain non random shucture where this repetition could
be encountered (Bodilsen 1989). This means that it is only
when a large enough maûerial has been analyzed, that a
more stable ground has been reached to evaluate the inter-
pretation of the ritual finds. The repetitive character of the
find material could be implemented both in a broader and a
narower perspective. One possibility emerges when the
finds appear as haces of accumulated depositions within
one offering place. Another possibility emerges when the
find caægory as a whole, shares common features such as
location, context and physical appearance. This also rules
out chance losses.

Iævy's (1982) attempt ûo divide between ritual and non
ritual finds from the Danish Bronze Age is discussed (Fig.
3), but Levy's evaluation is not overwhelmingly convin-
cing. Although I share the wiew held by Lev¡ conceming
the religious interpretations ofthe hoards, I have also criti-
zed the one-sided use of ethnographical parallels. It is in-
teresting to notice that ethnographical parallels for non ri-
n¡al finds, such as caches, have not been searched for. May-
be the answer is that this type of profane phenomena is ex-
hemely rare.

In this thesis a hoard is defined as "two or more objects
deposited closely together at the same time". The composi-
tion of the hoards gives a natural division into one-type
hoards and combination hoards, where the former contains
objects of the same type and the latter, a combination of
different t¡,pes of artjfacts or raw material, for instance axes
and chisels or thinbuted flint and groundstone axes.

All hoards from wetlands and firm ground, except those

conriected to funerals have b€en considered" The hords can
be studied both through their closed context and also
through ñnd location. This procedure cannot be implied on
the single deposited objects. The locations and ci¡cumstan-
ces of the single find are totally decisive. All single finds,
which share the same type of location and circumstances
with the hoards, have been considered in this study. This
means all finds from wet areas which cannot be associafed
with settlement debris. Single finds from firm ground have
however been strongly resticted. The risk of mixing si¡g-
le finds with material from settlements and gfaves is ob-
vious. Therefore only single finds associated with large
stones and certain single finds from excavated settlements
are considered. The study of single deposited objects is of
vitrrl importance to this study since previous research has
more or less stated that this category of find could origina-
te from destroyed hoards (Nielsen 1977). When discussing
hoards and single finds in their religious context, two othe¡
terms will be used. A hoard find could be described as a
collectíon offering and a single find could be described as a
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single offeing.
The way of deûermining whether a find is ritual or not

is thus essentially a process of identification of negative
criteria. By elimination the rih¡al act seems the best su!
table candidate for interpreting the intentional deposits.
The ultimate consequence of thís is however, that all clo-
sedfinds in this study are regarded as being of ritwl natu-
re. The sanc applies for single tínds which could not be
linked with domestic debris or firnerals.

4. Aspects of source criticism

In this chapter the qualitative and quantiøtive properties of
the find material will be examined in order to judge the r€-
presentation of the finds. The maærial consists of no less
than 370 places ofhoard finds and 928 places of single de-
posiæd neolithic objects (single finds).

Evidence from infomæion regarding the circumsances
ofthe finds has been divided in to three categories ofquali-
ty, where A marks the lowest degree of information (and at
the same time the smallest determinant criterion for classy-
fing the find as being "rih¡al). One typical example ftom
this category is "found in a bog". Category B denotes ñnds
with information of find depth and the activities resulting
in the discoveries. Category C refers to the highest possi-
ble quality criterion. In this category det¿iled information
is available of the exact find locations on the various items
in a hoard find, or supplementary information on the find
spot.

The geographical distribution of the ritual finds
displays that finds belonging to the C-category are located
to the coastal areas of the landscape, whereas these finds
are hardly present in the interior. This situation is closely
linked with the lack of archaeological excavations and in-
terest in these areas.

When it comes to geographical location, all finds have
been divided into four qualitative categories of find loca-
tions (1. Padsh. 2. Part of parish. 3. Property of land. 4.
Find spot). Only a small part of the finds (237o) has a
known find spot registered. About half of all ritual finds is
only known to be found in a parish or parts of a parish.
Finds with good information on find location (category 4)
have on the conûary a totally different geographical disfi-
bution. These finds are sEongely connected to the interior,
a result of surveying privately owned farm collections in
these a¡eas, by the National Board of Ancient Monuments
during the years of 1985-1987. A linked comparison (Fig.
6) shows that good information on find-spots not auûoma-
tically conesponds to equally good information on fïnd cir-
cumstrances. Only 46 finds belong to the highest possible
category of quality, 4C.

636 finds of a total of 1298, have information concer-
ning the socioeconomical facûors behind discoveries of ri-
tual finds. The most common factors are on a general
basis; peat cutting, drainage work and agricultural work.
There are however substantial differences between single
finds and hoard fïnds in that reÐect. Hoard finds are most

often discovered through agricultural work such as ploug-
hing etc. (387o) where as single finds most often occur by
peat cuúing and drainage work (27Vo and,26Vo of all single
finds). The statistics of hoard finds displays great similari-
ties between Scani a and, 7*aland"

An analysis of the year of discovery displays distinct
differences between Scania and Denmark (Fig. l0). The
peak in discovering Danish hoard finds was reached in the
decades just before the year 1900, while the discoveries of
Scanian houd finds reached their peak in the decades after
1900. One possible explaination is that the peaks in the
year of discovery probably reflect the year of regishation
rather than the acûral year of discovery. The high degree of
discoveries in Denmark coincides with Müller's publica-
tion (1886) on the Danish hoards from Stone and Bronze
Age. The same sih¡ation seems to apply for the Scanian
material, where large amounts of discoveries coincide with
the works and papers of Rydbeck (1918) and Christoffers-
son (1918).

One important factor of sou¡ce criticism which affects
the sacrificial finds is the representativity of finds from
museum collections and private collections. The Historical
Museum, University of Lund (LUI{M) occupies by far
Swedens most prominent posfion regarding the number of
sacrificial finds in Scania (Fig l4A-B). The finds from this
collection originate mainly from the western and south-
westem parts of Scania. But, without the contribution of
sacriñcial finds ñrom the various province museums, (to be
specific; the exceptional quantities recorded in the museum
of Osærlen, in the south-e¿st part of Scania., see Fig. 12)
the value of detecting different geographical distribution
patt€rns would have been low. The geographical dishibu-
tion of finds from the different Scanian museums is there-
fore shatlered

The survey canied out by The Næional Board of Anti-
quities in 1985-1987 recorded almost two thousand private
collections with neolithic artefacts. No less than 247 pn-
va3e collections have recorded information about neolithic
sacrificial finds, It is here crucial information concerning
find locations can be obtained; private collections comprise
more modem information, above all information of exact
find spots of ritual finds. Finds from private collections
also have a great value in verifying the geographical and
topographical dishibution of the ritual finds from museum
collections. However, private finds are as deficient as mu-
seum finds when it comes to qualiøtive information about
circumstances of the finds.

The geographical distribution between museum finds
and private finds is warped. The private finds have a domi-
nant position in the interior, In some communes, 907o of
all known finds are in private hands (Fig. 17-18), whereas
museum finds are predominant in the coastat parfs of Sca-
nia. The relatively low percentage of private finds in the
south-western parts of the landscape does, however, not
mean that the concenhation of private collections is low
In fact, the largest concenfadons of private collections
coincide with the largest concenFations of museum finds.
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All in all, the geographical disfibution of neolithic ri-
tual finds in Scania displays great similarities with the dis-

hibution of megaliths and neolithic settlements. In areas

rich in neolithic graves and settlements, there is also a

substantial number of ritual finds. The pattern confirms

that there is a close spatial relationship between settle-

ments, megaliths and ritual finds @bbesen 1983a).

5-t. Early Neolithic A - Late Neolithic

The sørting point of the analysis is a comparison between

single finds and hoard finds. In øder to see ifthere are any

simila¡ities or differences between the two find categories,

the main emphasis has þen placed on the different types

of aræfacts which were manufactl¡red during the neolithic'

This means however that one combination hoard could

show up at numerous occasions in the statistics, depending

on how many different types of artefacts the single hoard

contained. For instance: no less than ll hoards contain

both pointed-buüed and tl¡in-butted flint axes. This means

that the same I I hoards will show up in the statistics of
both pointed-butted axes and thin-butted axes. The combi-

nation hoards are presented in tab. III, V and YItr.
The special character of the ritual finds in terms of the

various material and types chosen for deposition and also

their frequent occurrence outside usually well dated envi-

ronments such as seúlements and graves, has made the Ea-

ditional periodical and cultural subdivisions impossible to

follow in any detail. The starting point for the chronologi-

cal divisions follows the chronological span of the arte-

facts themselves. Iir this analysis the find material has

been divided in three main chronological periods; l.
EN-MNA II. 2. MNA trI-MNB and 3. LN. In the inter-
pretative chapters (ch. 9-11, 13). these have ft¡rther been

divided into five perids. In chapter 8 the analysis deals

with find material of a more general neolithic nature. The

find material is either difficult to date to a specific neoli-

thic period (some of it could certainly be of Mesolithic or
Bronze Age date), or comprises objects found under more

ambigious circumstances. This find material consists of
flint waste, flakes, scrapers, arrowheads, polishing stones'

hammerstones and animal and human skeleton remains
(Frg. 59-62). Some of the categories mentioned above re
characteristic inventories in settlements, others have close

connections to gxaves. Other objects could have been lost

during hunting expeditions (i.e. single fonnd anowheads in

lakes). Howerær, in several cases deliberaæ deposition ofa
religious nature se€ms a plausible explaination for these

categories. All in all (i.e. the analysis in ch. 5-8), dre noo-

litic ritual finds in Scania consist of no less than 1372

single finds and 364 hoard finds. The analysed find material

in chapter 5 to 7 which are based on the different types of
objects, is shown in the table þlow.

The first period EN-lvÎ'IA II comprises the period

4000-2950 BC (Catibrared C-14). Thc time limit botçe-
en ENB and ENC hð b€en plæed at 3450 BC. Tl¡ere is a

total of 414 single ñnds and 155 hord ñnds regisæred

from this period (Tab. V, see Fig. 26-n,30-34 for geo-

graphical disribution). The period MNA III-MNB com-
prises the period of 2950-2300 BC. The time limit
between MNA V and the beginning of MNB has been pla-

ced at ca. 2650 BC. There are 416 single finds and 73

hoard finds registered ftom ttris period CIab. VIII' see Fig.
3743 for geographical disribution). Finally, the LN peri'
od comprises the years 2300-1800 BC' There are 512 sing-

le finds and 136 hóard linds from this period [see Tab. X
and also Fig. 46-58 for geographical distibution).

The analysed ritual finds of Scania. Sf = Single find. Hf =
Hoard find. D = Total number of depositions. O = Total

number of deposited objects

Early Neolithic A-Middle Neolithic A II
sf Hf I)

Fointed-buüedaxes 78 'tO 118

Thin-butted axes

Ftint-halberds
Faceted baftle axes

Coper flat-axes
Dorble-edged batrle axes

Clay vessels

3t6
8
ll
1l
l5

5

438
12

ll
t3
t9
5

122
4

2
4

o
168

632
13

11

15

20
5

6
r83

I
v

Middle Neolithic A III - Middte Neolithic B
sf Hf D o

Thick-buttedaxes, t)'Pe A U l0 34 38

Pointed-butted hollow-
edgpdares 5

Thick-buttedaxes,typeB 108

Thick-butted axes

ofunknowntype 32

Thick-bt¡üedhollowædgedaxes 9l
Thin-bldedaxes 54

Chisels 53

Ba$leaxes 40
Femur shaped polishing
stones 5

Stone clubs 3

Ambeûeads
Partsofareewaggon? I

6

Late Neolithic

Simple shafthole axes
Flint sickles
Brmd+dgedaxes
Flint daggers
Speæ-trcads

Spoon shaped scrapers

Sûone clubs
konzeobþts
@aryedbronze axes)

Slate pendants

Fish hooks
Clay vessels

142

43840
n il8 16l
n8199
25 88 103

w) 42ß)aØe)

5

3

ll
I

5

3

I
I

sf Hf D o
69 n 89 104

58 39 97 t77
74 38 tt2 162
163 30 t93 n2
4295155
7t2t972
t431728
56 l0 6 tl4

(50) (8) (56) (84)

8-88
-114

l0? - 10? l0?
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9. Thadition and change

In this chapter the psysical appearance of the objects in the
ritual finds is analyzed as well as the frequency of the neo-
lithic depositions. A study of dimension, fragmentation,
raw maferial, the occurrence ofblanks and whether objects
are polished or not, is made in order to see if there a¡e dif-
ferences between objects deposited in hoards or as single
objects.

A study by Rech (1979) states that during the TRB
there is a Fend towards depositing objects of the same di-
mensions (mainly axes) in the hoards. By calculating the
difference (in cm.) between the longest and the shortest ob-
ject in a hoard expressed in percentage of the longest ob-
ject, a value is obtained, called difference of length. This
study exhibits no clear tendencies in this direction; only a
minority of the Scanian hoards displays small diffe¡ences
in the length of the objects. The results also depends on
the number ofobjects deposited in each hoard; the more
objects the greater the difference of length. A sndy of dif-
ferences of length between single finds and hoard finds
displays howeve¡ a totally different pattem. From 18 ana-
lysed neolithic categories of tools, no less than 13 display
clear tendencies towa¡ds shorter single deposited objects
than objects deposited in hoards (Frg. 63). This hend is a
constant feature for the 8 neolithic axe and chisel types.
The other five categories comprise only a limiæd number
of measured objects so new additions in these categories
could change the patæm considerably.

A comparison between the occurrence of axes made of
groundstone and the same type of axes manifactured in
flint was conducted. Groundstone axes in the ritual deposi-
tions comprise normally between lVo and 107a of all axes,
during the MNB-period this sha¡e has increased ta 20Vo.

The geographical dishibution of the groundstone objects
display an evident connection to areas with megaliths. De-
positing groundsûone objects is the¡efore not a depositional
practice connected ûo areas poor in flinl rather prevails the
opposite situation. Areas rich in natural resources of flint
(i.e. the county of Malmöhus, south-west Scania), have a
higher share of ritually deposited groundstone objects tlun
expected from the relationship between stayfinds of flint
and groundstone axes. Areas poor in flint (i.e. the county
of Kristianstad, north-east Scania) have in fact a higher
share ofritually deposiæd flint objects than expected.

The occurrence of blanks is.a small element of the neo-
lithic ritual finds, both in single offerings and in collection
offerings. They reach their highest frequency during the
Late Neolithic (Frg. 66,Tab. XXVil). During this period
numerous broadedged axe blanks occurs, manufactured in
exúemely low quality flint (morainic flint) which leads to
the conclusion that they are symbolic representations of
axes. Several of these axe blanks have been deposited in
postholes belonging to late neo¡ithic houses. apparently a
regional practice in tlte west and south-west part of Scania

The occu¡rence ofdamaged or Êagnented objects in the
ritual finds is mainly associated with single finds. In no

less than 13 categories oftools (including all neolithic axe
types), single deposited fragments of tools predominate
(Frg.67). In average l57o of.all single deposiæd axes are
damaged. Fragmentation is also an evident feature of the
different types of neolithic shafthole axes. The most nume-
rous category in that respect is the late neolithic flint dag-
gen. A majority of these damaged flint daggers could be
inærpreæd as srike-a-lighc.

There are no tendencies ûowards regional differences in
the way damaged objects were used as offerings. A snrdy of
parts of damaged flint and goundstone axes which were de-
posited shows clearly that edge pafs predominate (Tbb.
XIX). It is interesting to note that a substantial number of
those edge fragments displays no damages to the cutting
edges. lvfany of these axe fragments with undamaged edges

still have a large potential as useful tools and this could
very well account for their occt¡rrence in the riû¡al depo-
sits, However this interpreøtion could not be valid for the
damaged neolithic baüle and shafthole axes

The practical and functional ideas behind the technique
ofpolishing ar(es are discussed, primarly based on the pa-
per by Olausson (1983a). The find material from the ho-
ards suggests that there is no clear division to be made
between the axe as a symbol of status and prestige and the
axe as a working tool. Both unpolished and polished axes

can occur together in the same hoard find. But, when it
comes to comparing flint axes in single finds or in hoards,
flint axes from wetlands or firm ground, there are remar-
løble similarities and differences in the relationship betwe-
en polished and unpolished axes throughout the neolithic
period (Frg. 68-69). Benreen 68Vo and 85Vo of all single
found axes ftom wetlands are polished. Single finds from
firm ground exhibits a still greater share of polished axes.
The axes found in hoards display a somewhat different pat-
tem. Drning the period EN-MNA tr a majority of the hoard
axes from wetlands arc unpolished.T:he same situation can
also be seen during the MNB-perioq where especially un-
polished thick-butted hollow-edged axes and thin-bladed
axes dominate. A compar'ison between hoard axes ftom wet
areas respectively firm ground displays also interesting dif-
ferences, Apart from one example, the same types of axes

which in wet areas are predominantly unpolished, appear to
be polished on firm ground. Whether an axe should be de-
posited polished or not could therefore be related to tlre
method ofoffering as well as the location ofthe offering.

The percentage distribution between single and hoard
finds per timeperiod is fairly constant (Tab. XXil). With
one exception, between 737o andSl% af all depositions
occur as single offerings (in the period of MNA III-V, 92%
of all depositions consists of single offerings). The Late
Neolithic has a dominant position with tlp greater part of
both single and hoard finds.

A shiking feature in the patt€m of distribution of the
different neolithic metlrcds of depositions, is the predomi-
nant position of the single offerings. This tradition is
most evident for the 8 different neolithic axe and chisel
types (Between 66% and16Vo of all axe depositions are
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single offerings). Similar patterns of distribution can also
be observed for copper flat-axes and flinged axes (85-867o

single offerings), flint daggers, spear-heads and stone clubs
(82-857o) and finatly between double-edged batfle axes and
simple shafthole axes (787o-79Vo). Only in one case, col-
lection offerings dominaþ over single offerings; the spoon
shaped scrapers in LN @g.70a).

There is also a marked hadition, a tendency towards
equalization, between the number of axes deposited as

single objects and the number of axes deposiæd in hoards.

The average difference between the number of axes in the
two categories is only 2Vo. This means that roughly the
same number of axes and chisels was available before each

type of offering. Besides, thin-butted axes display a totally
equal disribution (316 single finds and 316 axes deposited
in hoards).

The result of the analysis above leads to the conclusion
that a srong fadition-marked depositional practice existed
during the neolithic. The comparative rarity of hoard finds
implies that collection offerings were reserved tb rare, but
recurrent occasions. Contemporary depositions of a geater
number of objects could have symbolized a sEengthened
signiñcance of the offering and were also favourable occa-
sions for exhibition of status within or outside the group.

This "exha" deposited value marked a deviance towards the
single offerings, through different shape, dimensions and

Featment of the objects. The "ordinary" objects used in
single offerings were not pertinent enough for this type of
important offering.

Even if the l,ate Neolithic is the richest period when it
comes to the number of single and hoard finds in Scania,
this does not mean that the votive offerings were the most

intense during this period. In fact, the MNB-period dis-
plays the same amount of single offerings per year as the

LN-period. The differences between LN- and ENC-MNA II
regarding collection offerings per year are also very small.
The inænsity of the votive depositions has been reached by
calculation of the number of depositions within a stipula-
ted time period Gab. XXW-XXVI). The closest interval
betrreen votive depositions could be observed during ENC-
MNA II, MNB and LN. The interval corresponds to be-

tween I and 1,3 depositions/year. A considerably lower le-
vel ofdepositions characterizes the period ofENA-B and

MNA III-V (0,2 and 0,1 depositions/year respectively) The
condition during the last mentioned period could best be

described as a ma¡ked breåk in tlrc offering sequence.

10. The character of the offering places and ac.
cumulated finds

In theory, an offering place could have been used on only
one occasion or on numerous occ¡tsions. This reasoning

means that a division of the location of the neolithic voti-
ve offerings can be made. As an hypothesis, we can separa-

te btween an offering place with one deposition, which
could be a single or a collection offering, and a offering
place with repeated (or accumulated) depositions, wherein

both single and collection offerings can be made, alone or
in combination (Frg. 7l). If these are true separate catego-
ries of offering places, the question is whether they could
be deæcted and delimited archaeologically. A crucial role is
played by the analysis of the accumulated finds. These of-
fering places can be defined as two or more separare depo-

sitions at the sa¡ne place, nonnally located in \terlarrds.
It is the topographical sifuation and the information

connected ûo the finds which decides how small or how
large an area must be to be classified as an accumulated of-
fering place. A survey of the Scandinavian literature gives

a certain hint. Common features for these places ale the
occurrence of pots, axes, animal bones and, more sporadi-
cally, wmden sEuctures and human bones. These offering
places comprise an arca between 300 and 1000 square met-

res, with an average of 500 square meFes. In Scania, the

find material appears in somewhat different ways. Only
one location, Hindbygârden, comprises all these phenome-

na (Svensson 1993). The lack of excavated locations im-
plies that the search for accumulated finds has to be con-
ducted on a more limiæd scale, namely ûo those flint and
groundstone objects, discovered at numerous occasions
within limited areas in different wet locations. There is an

obvious spatial connection between the objects which can
not be by chance. There are 85 locations considered ûo be
valid accumulated neolithic offering places from wet are¿¡s

and 4 situated on firm ground. (Fig. 72). In addition, there

are further 85 locations considered as probable accumulated

offering places. The finds have been discovered through
ploughing, peat cutting or drainage work. Apart from the
smallest bogs and depressions, the distribution of finds
within the location is not even. Usually, the finds have oc-
cur¡ed within a relatively limited area" The number of ñnds
from each location varies. A third of all places has no
more than two depositions. In average, the number of de-
positions/accumulated place is 5,5 (Fig.73).

The geographical dishibution of these places is a good

example of neolithic districts. Certain concenbations can
be observed and these are closely connected to the megali-
tic grave areas in the coastal zones, whereas the interior
only have a small number. It is interesting to note areas

empty of finds, border zones up to l0 km in widtl¡, betwe -

en every concentation ofaccumulated offering places.

The periods of ENC-MNA II, MNB and LN dominate
the finds, all periods have equal shares of 307o. The oldest
period ENA-B and MNA III-V has only minor shares at
abut some percent. Therc is a substantial number of accu-
mulated offering places with finds from only one neolithic
period (Iab. XXVI[). Offering places with finds from all
ñve periods are exúemely rare - only three locations have

b€en encountered. A majority of the accumulated offering
places comprises finds ftom MNB and LN in combination.
Places with finds from ENA-B and ENC-MNA II are r¿re,

but tl¡is situation can be explained by the fact that ñnds
from these periods normally have a different geographical
distibution. The fact that no less than 77 accumulated of-
fering places with finds from ENC to MNB and LN, lack
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find material from the late part of the TRB (MNA I[-V) is
importanL Combinations of finds from that period back to
ENC-MNA II as well as onwards to MNB are unusual.
The paradox of these accumulafed places is that a substan-
tial part displays discontinuity, i.e, a break in the offering
sequence in thar period.

The analysis leads to the conclusion that the combina-
tion of both single and collection offering at the same
place is rare. Hoards are only known from ?.OVo of tfplæa-
tions and out of the ûotål amount of depositions, hoards
only conespond to 57o. lt seems therefore likely that sing-
le and collection offerings have been conducted at diffe¡ent
places and, if they occur in tl¡e same wetlands, the tenden-z
cy is that they appear separately.

The conclusion must be that the differences between
the different offering methods and their contents also have
their counterpart in the choice ofoffering place. These dif-
ferenqgs have been delib€rately searched fø and irnply diffe-
rent motives behind the depositions of single and collec-
tion offerings. The reason for this can be that the offerings
were directed towards different powers or gods, but it could
also be a matter of differences in the timing of the votive
offerings. The character of the accumulated places implies
that the same type of ritual events was repeated time after
time. The offering places can therefore be described as pla-

c6 of reglar offerings (Henninger 1987). The rarity of ho-

ard finds at these places can mean tlnt they were deposited
as extraordinary offerings, maybe in the face of a sudden
change or threat. Nevertheless, the similar component and
the long existence of the hoards suggest that they also
were deposiûed on ir:gular occasions, although with longer
intervals. This implies that single and collection offerings
were partly incompatible and also that it was important to
mark distinction. If this is correct the antiquarian evalua-
tion ofa single find can have new and further implications.
One single find ftom wet areas could indicate an accumula-
æd findplace. However, the sparse archaeological excava-
tions of ritual places exhibifs a somewhat conhadictory
picture. In ch. 10.3. a newly excavated offering place, dated
to ENB, is discussed (Fig.75-77). The objects found dur-
ing excavation illustrate an important source critical pro-
blem, namely if several single finds cor¡ld be wrongely in-
terpreted as one hoard find m vice versa- The objects (two
pointed-butted and two thin-butted flint axes deposited as

two single offerings and one collection offering) from this
location were discovered within only an area of 2 square-
mehes in a small fen. If discovered in older times and
brought to a museum, the finds would certainly have been
described as one closed ñnd.

Finds associated with large stones will usually be de-
scribed as one of the most characteristic featu¡es of hoards
from firm ground (ch. 10.4). The amount ofScanian finds
found under these circumstances is not ge¿t. A study by
Rech (1979) from the northem German and sor¡thern Scan-

dinavian area states |d¡¡at lÙ-14?o of the hoa¡ds of TRB and
SYK have been discovered in close connection with a large
stone. The equivalent ligures for the Scanian material a¡e a

little smaller (Fig. 79). There is always a risk that hoards
associated with stones instead originate from graves such
as megaliths, but in most cases such misinterpretations
could be excluded. It is however evident that, when such
information exists, only a¿¿ stone is mentioned. Informa-
tion also states that the stones were firmly grounded. A
substantial number of different types of artefacts have ne-
ver or ve,ry nüely been errcountered in graves. No less than
16 types of artefacts have been found associaæd with large
stones. There are some tendencies towards different grou-
pings of the material. Six categories æcur both as single
and hoard finds. The flint halberd displays the clocest asso-
ciation with sûones, although the total number of objects
is low. A similar pattern of disfibution between single and
hoard finds could be detected, above all, for pointed butred,
tl¡in-butted flint axes and flint daggers.The other 10 cate-
gories have either occurred as single finds or as hoards, a
fact that complicates a profane model of interpretation for
this type of finds.

Approximately. 4Vo of. all offering places in Scania
have been discovered in running water, such as rivers and
creeks (ch. 10.5, Fig. 80). The size of the rivers does not
seem ûo have a played a significant role. There are finds
fuom big rivers as well as small creeks, which easily could
be passed by walking. There is a good agreement in the da-
tings of the finds from Scanian rivers and other offering
ñnds. The periods of ENA-B and MNA trI-V are, as usual,
badly represenæd in riverfinds (27o and 0,57o respectively
of all dated objects). The period of ENC-MNA II compri-
*s 14% and MNB 36Vo. Totally dominant is the Late Neo-
lithic period with no less thân47% of all river finds.

Discussing the Sege river finds, Forssander (1933) sø-
ted that the assembly of finds (among others a striking ele-
ment of battle axes, the long period of depositions and the
fact that the objects were discovered within small limited
parts of the river) indicated a religious interpretation. Rech
(1979) has søted that there are no specific types of deposi-
ted arlêfact in tlte TRB and SYK, typical of running water.
However, an analysis reveals that there is in fact such a
connection between a certain category of afefacts and ri-
vers. Out of a total of 77 deposiæd neolithic shaft-hole ax-
es, no less than a third has been found in rivers. Also other
groundsùone artefacus, such as axes, have a marked connec-
tion to rivers. Of all neolithic, ritually deposited flint axes,
57o have been discovered in rivers or creeks, The corre-
sponding share for groundstone axes is higher - l4%o.ln
fact, a third of all datable neolithic objecs found in rivers
are made of groundstone, while ll9o corresponds to the
share of all deposited groundstone objects regardless of lo-
cation.

It seems reasonable o say that the river ñnds represent
offering places wi@ouble purposes. The larger rivers
could have act{ ó accumulated offering places and at the
same time served as natural boundaries between districts.
In that respect the shores of the rivers were suitable scene'
ries for exhibition of status and prestige within and betwe-
en differ€nt groupa,
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11. Ritual finds in settlements

The spatial connection of votive deposits, graves and sett-
lements has only been the subject of sporadic research @b-
besen 1983a). The study of votive depositions in settle-
ments has atüacted even smaller inærest (Skaarup 1985,
Karsten 1989). This chapter deals with different forms of
ritual activities in the neolithic settlements in Scandi-
navia. Comparative studies of parallel finds and circum-
stances in causewayed enclosures are imporant parts of the
analysis. The main emphasis is placed on flint, groundsto-
ne objects and pots. The possibility of tracing ritual activi-
ties in settlements is, however, totally dependent on t¡e
access to archaeologically excavated and well documented
material, Sporadic finds of ceramic pots in pits or whole
and fragmentåry tools can very well be offerings, but each
find has to bejudged independently. Intact flint axes and
chisels are nevertheless exüemely rare finds at excavated
neolithic settlements. The same situation is also hue for
intact vessels (Karsten 1989).

The term settlement offering denotes a series of finds
where the evidence for its existence is both direct and in-
direct. The direct evidence implies the occurrence of two
different forms of votive depositions in settlements, One
refers to various depositions of objects inside the houses or
in connection with the consFuction of the houses. These
could be named house offerings and posthole offerings.
House offerings are a general phenomena- In most cultures
there is a need to mark and protect the place where people
iive, through diiferent ceremonies and rituals. Objects de-
posited inside houses can be interpreæd both as a form of
consecration offerings and as objects with magic powers.
Other depositions occurred in specially prepared pits within
the settlement area or were deposited on the ground surface.

The former can be termed pit offerings . Further, there are
indirect indications of ritual activities in settlements in the
form of deshuction of objects by fire, mainly flint axes -fire oferings.

There is a clear tendency towa¡ds change in the choice
of votive location in the seülements from EN to LN (Tab.
XXXVD. Pit offerings occur mainly in the ENA to MNA
II, with only sporadic finds during the later part of MN.
The pit finds seem to be of a double nature. One offering
system demanded larger and smaller pits with large stones
placed at the bottom. Depositions in the form of clay ves-
sels or axes were placed in the pit, sometimes accompanied
with burning, after which tlre pit was filled in. In that re-
spect there was no re{¡son to separate bet\ileen offerings and
ordinary debris. Some finds can be wiewed as secondary of-
ferings - a form of ritual "waste" after religious ceremo-
nies in the settlements - which could not be used for po-
fane activities or was considered dangerous to the inhabi-
tants. The objects were "killed" or rendered harmless by
placing them in pits, sometimes together with other "dead"
things, such as flint waste, broken pos and food remains,
At the end of EN, the development differs in separate dfu€c -
tions in Denmark and in Scania. In Denmark there was an

increasing religious demand for votive activities at special
sites in connection with causewayes and diches. In Scania,
this need seems to have been satisfied and increased within
the sphere of settlements.

Fire offerings exist mainly during EN and MN, and al-
most disappear during the LN. The fire offerings occt¡py a
middle position since burning and fi¡e cracked objects are
associated with different offering locations. Fire offerings
in pits, mainly during the EN, are partly primary, i.e. the
burning of objects took place in situ in the pits and partly
sæmdary, by depositions of burned objecs in pits or'scat-
tered on the site surface (Svensson 1986).

The first posthole offerings are being made during
MNA V and they continue during MNB, mainly in the
form of depositions in postholes belonging to causewayed
enclosures. Only during the LN, posthole offerings occur
in great numbers. During this period a clear frameworft can

be observed behind the depositions, both in respect of the
location in the house conshuctions and the objects chosen
for the depositions (Fig. 80). Neolithic house offerings in
the form of posthole depositions occur in three l¿te Neoli-
thic locations in southwest Scania. The offerings were pla-
ced in the outer positions of the houses, a specific feature
also observed in some Danish houses. Besides, the custom
of posthole offerings is a regional phenomena in the
south-west part of Scania. Apart from some few but unce¡-
tain finds from MN and LN, the only evidence of house of-
fering - without clear connection to the construction of
the house - is the find in Tlgapil, dated to ENC (Ström-
berg 1978).

Sometimes different types of ritual activities were
combined. Pit and fire offerings in combination occur fre-
quendy, while combinations of house, or posthole offer-
ings with fire offerings are rare (Tab. XXXVD. The deve-

þment during the neolithic seems to have been a shift
ftom votive depositions o¡lrside houses to votive deposi-
tionó connected to the houses and their consfuction.

12. The Mesolithic background

All methods of offering typical of the neolithic period have
their counterparts, in particular during the late Mesolithic
period. Both single and collection offerings and also votive
locations such as wetlands and large stones on firm ground
exist. The finds sometimes occur Íìs accumulated deposi-
tions on the same location in wet areas, There are also a
substantial number of ritual finds from settlements, main-
ly in from the refuse areas (Welinder 1977, Larsson 1978).
The votive depositions during the Mesolithic age changed
char¿cter from sacrifices of "whole" animals to offerings of
different types of tools made of bone and antler, which
eventually were replaced by flint and groundsûone axes
(frönndahl 1993). The find material implies that the voti-
ve deposits increased, both in importance and number
during the laæ Atlantic period. But this is a dangerous con-
clusion since it is based on the observed similarities in
find contents and find circumstances with the neolithic vo-
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tive offerings. What we øl say, however, is that there was

a change in the character of votive deposits during the late

Mesolithic period. The transition from Mesolithic to Neo-

lithic is in that respect cha¡acterized by continuity rather

than a break (Johansen 1989a). "Hindby offerkån" with a

number of Late Mesolithic and Neolithic depositions in

cloæ spatial connection with each other, offers a good ex-

ample (Svensson 1993, see Fig. 84),.
Already during the older part of the Ertebølle culture'

the first concrete evidences of contacts with farming cultu'
res on the continent - the Linearband culture (LBC) emer'
ge. These contacts are characterized by import of ground-

stone tools such as flat pick-axes (in german Flachhach'

en), which also were copied and manufactured locally.

There are about 10 Swedish finds (all single finds) ofthe
chronologicatly younger Danubian shaft-hole ð(es, a tool
associated with Rössen culture. Most probably, these ob-

jects acûed as a part of a gift exchange, but it can not be

excluded that the contacts also meant immigrations of
smaller groups inùo Scandinavia, maybe in the form of
marriage alliances. Even at the spiritual level there are

clear influences from farming people in the south. Ceme-

teries in seülements are known both in the ErtebØlle cultu-

re ùd in the t sC, but there are also parallel phenomena in

burial cusûoms such as the body positions, grave goods

and their position in the graves, for instance between Ska-

teholm and the cemetery in Sondershausen in Germany
(Kaufmann 1989). The question is therefore if the votive
practice and, above all, the depositions of axes is a "loan"

from the continent?
The mesolithic sacriticial custom comprised firm stated

rules concerning the method of sacrifice and the location of
the offerings long before the contacts with the LBC. The

change in about 4000 B.C. in the contents of votive depo-

sitions is however striking. Flint and groundstone axes

constitute from that date the majority of the offerings. The

fact that these changes occur simultaneously with the in-

hoduction of flat pick-axes and Danubian shaf-thole axes

cannot be ofpure chance. There are substantial numbers of
both hoard and single finds lnown in the LBC. The impø-
tant social and religious role played by, above all, the da-

nubian shafthole axes was - as it seems - quickly Eans-

mited and incorporated in the votive customs in southem

Scandinavia. The axe as a symbol of prestige was a new

idea and it probably led to increased status also for the

locally manufactured flint and groundstone axes. This va-

lue was manifest€d through the appearence of axes in gra-

ves but also in a greater numbe¡ of axes in single and col-

lection offerings.
The time between the southem ScandinavianS' first

contacts with neolithic cultures and the fînal, almost ab-

rupt Eansition to cultivation and cattle raisinglwas remæk-

ably long, almost a thousand years. Tlæ knowledge of the

existence cif groups with a different way of life and econo-

my in a close but different ecological and social environ-

ment could however have played an important role in the

final fast transition to farming. The partly stationary life

in the rich coastal zones did not make an economical chan-
ge necessâry or even wanted. Neolithic innovations which
contributed in maintaining the structure of settlements
were accepted and quickly absorbed in the late mesolithic

society. When the sealevel Eansgressions finally enforced a

change in the firm stationary settlement structure along the

coast, agdculture and cattle breeding had already gained

foothold as idcas.The panllels in votive depositions of the

LBC æd its continental successors on the one hand and the

ErtebØlle culture on the other, could have reduced the resi-

stance on tlle eve ofchanges and thus acted as an additional

factor which accelerated or even facilitated the ransition to

farming.

13. The sacrifïcal customs during the neolithic
period

In this chapter characteristic features of the ritual offerings

in Scania are discussed. The startingpoint lies in the rela-

tionship between sacriñcial customs and pattern of settle'

ment and burial customs.
The ritual finds from the neolithic period are characæri-

zed by abrubt changes. Traditions disappear och new ones

emerge, only to be replaced again by the old raditions.
The rin¡al framework of ttre coming neolithic votive offer-
ings is firmly established during the period of ENA-B.
Consistent differences in polishing, dimensions, fragmen-

tation etc., between neolithic single and hoard finds appear

al¡eady dr¡ring this bedod The period ENA-B comprises al-

most a fourth of the whole neolithic, but only lVo of all
votive offerings. The graves of this period are virtually
unknown in Scania, but consisted most probably of flat
earth graves. A I4ajority of the settlements is localised in
the inner hummocky zone, although exceptions do exist.

The settlements are small and represent a single household.

During the period ENA-B it can be observed that most

offering places have been used only for one offering occa-

sion. Apparently there was no great need for stationary of-
fering places. The people searched for natural places and

sceneries in the immediate vicinity of the settlements

which could have corresponded to the specific demands the

ritual offering required, The locations are general, not spe-

cial (ch. 10.3). The need for a stationary offering place

could, however, very well have been the case. The diffîcul-
ty is to confirm those places archeologically, because the

dr¡ration of these places is very likely connected to the du-
ration of the single settlement. When the settlement mo-

ved, after a generation or so, the use of the offering place

ceased and a new one was established close to the new s€$-

lement.
During the period of TNC-MNA II the settlements are

concentrated to the coastal areas. The character is still
small farming units but they are more densely grouped to-
getlrer There are five major changes in the sacrificial cus-

tom during this period. l. Stationary offering places, cha-

rætønzrdby accumulated votive deposits within a limited
are¿L were established. They have a close spattal connec-
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tion to settlements and they also display a very sFong con-
tinuity in the use of offering places during the Neolithic.
ûVo of all neolithic accumulated places were founded du-
ring this period. 2. There is a great diversity in the assem-
bly of the ritual finds. Besides ftint and groundstone ob-
jects, there are also pots, objects of copper and human
sacrifices - a picture with süong connection to the rich
Danish material. 3. There is a dramatic increase in the de-
position frequence, both of single and collection offerings,
which indicates a more intensified sacrificial activity. 4-5.
Votive activities in environments such as settlements and
megalith graves increased or were established.

Despite these important changes in the votive cus-
toms, the ritual framework was not affect€d. New artefacts
witl¡ considerable value of status were adopted in the offer-
ing system according to ttre old religious demands. Even if
the number of depositions inc¡eased drastically this did not
affect the intemal distribution between single and collec-
tion offerings. The methods of sacrifice and choice of sui-
table surroundings such as wetlands or firm ground were
the same.

One characteristic feature of the MNA III-V period is
the apparent lack of votive finds in wetlands. There is also
a weak representation of seülements and g¡aves. It must
therefore be considered a paradox that some areas at the sa-
me time exhibit a substantial growth of shay finds, com-
pared to the previous period. In some areas there is eviden-
ce both for a continous habitation within the old territmies
but also a increased inærest in using the clayey soils in the
interior. Cattle breeding could have played an important
role (M. Larsson l99l). The settlements are still small.
The geographical disFibution of the votive finds gives
support to this conclusion. These finds occur both in the
coastal zones, rich in megaliths, and also in the interior

There are no tendencies towards a change in the sEucti-
re of settlements in Denmark during the same period. On
the islands south ofFyn the settlements are characterised
by a considerable continuity in location. The people used
the same sit€s as previously and there are also clear eviden-
ces of a gradual growth of the settlements during the whole
of MNA, which culminated in MNA V.

The character of the ritual finds however, has drasti-
cally changed in relation to the previous period. If the da-
ting of the thick-butted A-axe is tenable to MNA III-V,
this period is the poorest in respect of type variation and
deposition intensity of the ritual finds. Only two hoard
finds can safely be atFibuted to this period. It is thus a
clear break in the offering sequence (ch. 9.6.1 and 10.2).
One of the most obvious changes refers to the clear break
in continuity which can be observed at the accumulated of-
fering places. Out of a total of ll4 accumulated places
which have been used during ENC-MNA II, only 12 exhi-
bit continuation in MNA III-V. This break in continuity
can only be explained by the fact that the old offering pla-
ces have had their day, at least for the moment. Apparently,
there was no longer the same need to deposit Ð(es at the
communal places. One explanation to this lack of naditio-

nal offering finds could be that votive activities took on
new expressions, The evidence of ritual depositions that
we have registered, implies that the ritual interest at that
time was diæcæd to seülements and megaliths. The charac-
te¡ of the votive activities canied ot¡t at these locations dis-
plays certain common features, which differ when compa-
red to the depositonal practices in previous periods.

The ritual activities at the megaliths which started du-
ring MNA I, with large depositions of ceramics at the en-
trances and cloæ tô the stones at sûone border, were abrup-
tely stop@ and laærreplaced by unbr¡nred and bumed flint
axes during MNA III (Ebbesen 1975, Skaarup 1985). It
seems that the need to conceal the votive gifts in water,
under large stones or in pits, no longer existed or played
only a minor parl This is an event which can be connected
to the previous discussion of the shay finds of A-axes.
This change signifies that the votive gifts, insæad ofbeing
concealed under water o ground surface, became "visible".

Connary to the situation in Scania, Denmark stands
for a considerable continuity in the deposition practice
during this time. In some areas even the number of deposi-
tions increased. The votive practice in Scania took thus a
tolally different direction when compared ûo the situation
in Denmark.

lvfalmer has characterized the Battle axe culture as a
culture with sFong traditional bounds to the older Funnel
beaker cultue, mainly with reference to economy, geograp-
hical distribution and material culture (Malmer l9Z5).
According to Malmer, the fast innovation pocess over lar-
ge geographical areas, implies a Eansition to a new socio-
economic system and a new or at lecßî in some part chan-
ged religion.Lasson has interpreted the first appeararrce of
this culture in Scania as the result of a "missionary move-
ment" (L. Larsson 1989c). The SYK is wiewed as a phe-
nomenon strongly related to the individual, while the con-
tinuing use of fhe megalith graves is wiewed as group rela-
ted phenomenon bound by Eadition, connected to the Stå-
vie group, I¿rsson implies thus the contemporary exist€n-
ce of two different raditions (L. Iarsson l93a). Acnrall¡
there are only a few examples of votive activities which
could be maced back to the previous period, the late Funnel
beaker culture. The mere occurrence of numerous single
and collection offerings in wetlands and on firm ground
bear witness ûo a clear change of the religious sEucture.
But, the interesting fact, not previously observed, is that
the votive offerings of MNB essentially ß a repetition of
the religious sacriJicial customs during the ENC-MNA II-
peri!ñ.

There are several, independant, indications which lead
ûo the conclusion that the sacrificial custom of MNB is
not the result ofnew religious ideas, but instead is for¡nded
on the religious situation, which prevailed a couple ofcen-
turies earlier, during the ENC-MNA ll-period. Out of a
total of 105 accur4ulated offering places with finds from
MNB, only l2Vo drsplays continuity back ûo MNA III-V.
On the other hand no less than 587o ofthe accumulated of-
fering places from MNB have also known depositions
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from ENC-MNA II (see Fie.74). The oral tradition which

enabled a passing down of the contents of ritual' infomed

not only about wh41 wetland the people prevíously saÛi-

ficed in, but also about the exact position of the offering

place within the wetland.
The intensity in depositions is almost the same during

MNB as in ENC-MNA II (Tab. XXV)' One of the most

important arguments for this ûadition in the votive activi-

ties between the two periods, is the observed differences in
length, polish, fragmentation and blanks between the sing-

le found objects and the objecæ from hoards (ch. 9). You

get the impression that the votive customs of the SYK

meant a declination to the system which prevailed during

the early TRB. The only reasonable explanation for this

find situation, is that fundamental religious changes occur-

red already in an eadier period, in the hansition between

MNA II and III. This earlier period of the TRB is charac-

terized by a dissolution of the old votive customs and the

establishment ofa new offering tradition. The supporters

of the new Eadrtion belonged to the groups who had a clo-

se kinship with the buried ancestors in the megalith gra-

ves. These groups managed to tåke conrol of the votive

activities by directing them to megalith graves and settle-

ments from the older communal offering places. This

change resulted also in quite new methods of depositions

where the votive gifts no longer were Ûo be concealed but

placed fully visible ûo spectators. Despite these changes in

the cha¡acter of votive activities, some gfoups or individu-

als continued with single depositions of axes according to

the old votive system. It was these people who Eansferred

the knowledge of thti old ritual ceremonial rules to new ge-

nerations.
The material and ideological novelties inhoduced by

the SYK meant a break up of the social stucture and â

considerable tr¡rbulence arose. The result was most probab-

ly the foundation of two different Faditions. The reaction

differed between different areas. In eastem Denmark úe in-

fluences from the Single grave culture did not mean a

drastic change in the pattems of serlement, br¡rials or voti-

ve activities at megaliths or depositions of single and col-

lection offerings. The situation in Scania was quiæ diffe-

rent. According to Larsson (1989c), groups faithful to the

new ideology moved or were forced out of the established

territories. This must have caused considerable tensions

and a feeling ofrootlessness amoung the people. One an-

swer to the new trends, which also could have spoeded up

the moving out of the " Battle axe groups"' could have

been a return to old values, a marked tnge to seek guidance

ftom the old religious rules, to "seek the roots". The retum

to the older neolithic votive custom could thus have been

initiated by the reaction on the new ideas brought by the

SYK.
Even if tlre bearer of the SYK represented a new ideolo-

gy of society with an exceptionally snict grave ceremoni-

ãt, tttis Oi¿ not mean any conflict with the old votive

custom. The rituals which ruled the depositions of objects

in wetlands and on firm ground were fully accepted. It is

therefore difficult to accept the hypoth'esis that the bearers

of the SYK during the later part of MNB, were expanding

and gaining conüol over the coastal se$lements "more or
less against the will of the inhabitants" (L. l¿rsson 1989

c). Instead, this deveþment could be a rare example of a

succesfully accomplished process of acculturation, with a
fusion of different traditions from TRB and SYK. Flat

earth graves, typical of SYK and secondary burials in me-

galiths occurre.d simuluneously in the same areas. In eas-

tern Denmark the most frequent appearence of burials of
Single Grave Culh¡re occurs in megaliths (Skaarup 1989)'

Severeal of the lead aræfacts in the votive offerings of the

SYK (i.e. the hollow+dged flint axe) were heaÞd in accor-

dance with principles founded in the beginning of the neo-

lithic.
During the Late Neolithic period the settlements beca-

me gradually stationary, an inærpreation supporæd by the

occurence of several stable long house conshuctions in

the same settlement. The dominant form of habitation was

still the single farm units, which continuously \tere mo-

ved within a small ærriory often in direct connection with
the old settlement The burial custom displays a conside-

rable continuity from the older periods, sometimes graves

from LN- and MNB are situat€d at the same cemetery.

The votive customs of the Late Neolithic agree well
with the conditions during previous perids.The LN com-

pn*s 37 ,5% of all neolithic ritual depositions and is the-

refore the single most dominant period in respect of the

number of finds. An equivalent pictre is also typical for

the Danish materiat. The inænsity of the late neolithic de-

positions in Scania corresponds fully to the depositions

made in MNB and TNC-MNA II. In average, this means

one single offering a year and one collection offering every

fourth year (Tab. XXVI). The depositions continued at the

accumulated offering places, often in close contact with

finds from older periods. No less than 40Vo of tlrc offering
places with LN-material displays also depositions from

MNB. An equal share of these places has also displayed

finds fromENC-MNAII.
Thus there are many traditional features in the late neo-

lithic votive customs. There is a substantial type variation

among the deposited objects and it is also during this peri-

od that metal objects, mainly axes, were seriously infodu-
ced in the votive deposits. There was a strict attitude

towards the objecs which would be deposited. One examp-

le is that contempoñlry objects of metal and obje€ts of
flint never occl¡r together in the hoa¡ds. Some l¿te Neoli-

thic artefacts have such stong connections between artefact

and offering that this implies that they were manufactured

with only one prpose; they were ûo become ritual offer-

ings (i.e. poon shaped scrapers and broad-edged flint axes).

One of the most apparent changes in the votive cus-

oms during this period, concerns the ritual depositions in

settlements. Fire offerings seems to end and the marn fo-

cus of interest is placed on house offerings, in the form of
depositions in postholes, commonly located to the outer

positions ofthe house consfuction (ch. 11 and l2)'
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Katalogen åir uppbyggd som en fyndlisø kom-
munvis efter socken i bokstavsordning. Kom-
munindelningen underlättar åtminstone för nu-
tida skânska arkeologer, dâ den äldre håiradindel-

ningens gûinser fir mer geografiskt okåinda och i
sûort endast anv?inds som bas för många fornmin-
nesföreningar. En av målsättningarna för denna

kaalog har varit att så vitt det är möjligt exakt ât-

erge fyndbeslrivningar och fyndomständigheter-

na som de är nedtecknade i accessionsjoumaler-
na. I flera fall finns betydande skillnader mellan

accessionskatalogens fyndbeskrivningar och en

förnyad granskning av föremâI. Det ¿ir t.ex. inte
ovanligt att ett fynd vilket beskrivits omfatta tun-
nackiga flintyxor i själva verket utgörs av spets-

nackiga flintyxor av tlp 3, eller att museijourna-
lens "spjutspetsar" kan bestämmas till dolkstavar.

Den åildre beæckningen "spetsovala yxot'' betyder

vanligwis spetsnackiga flintyxor. Det känns dåir-

för angeläget att originalbeslrivningen från acces-

sionskatalogerna finns med, inte minst i de fall då

fiiremål ej kunnat identifieras i sanrlingama. Mâtt-

uppgifter från accessionskatalogerna har endast
medtagis i de fall jag ej kunnat mäta och identifi-
era föremålen i museisamlingarna. För några ka-
talognummer har använts tidigare publicerade
fyndbeslaivningar. Ofø innebåir detta att min för-
nyade granskning resulterat i andra slutsatser.

Katalogen är som alla kataloger behäfød med

vissa brister. Alla fynd ha¡ inte identifierats och
alla samlingar har inte inventerats. Stora skillna-
der i dokumentation och förr,raring av källmaæria-
let existerar mellan olika provinsmuseer och det
¿ir inte ovanligt att ftiremål förkommit eller stulits.

Endast i några fâ områden, främst i Kåivlinge-

och Trelleborgs-omrâdet, har jag personligen haft
möjlighet att kontrollera privatsamlingar (se Kap.

4.3.2). Efter fynd w. 1261. finns ett tillägg vilket
behandlar nytillkomna offerfynd efter âr L992.

Dessa fynd har med ett undantag (K. 1262) inæ
medtagits i maærialbearbetningen.

Även om titeln på katalogen anger fynd frân

neolitikum finns det med flera fynd vilka kan da-
teras till äldre bronsålder. Främst gåiller detta fynd

2W

av t)¡p Vl-flintdolkar och andra flintaræfakter men

även vissa metallfynd som bronskantyxor. An-
ledningen till att dessa åir med i katalogen ?ir dels

den tydligen obrutna offerradition som existera¡
från neolitisk tid och fram i ârninstone period tr i
bronsålder, dels den osåikerhet som råder för vis-
sa artefakter vad avser den exakt¿ daæringen till
antingen senneolitikum eller äldre bronsålder (se

exempelvis Stjernquist 1969:268 ff, T. Larsson
1986). Vidare åir bara ett mycket begråinsat antal

människoben ffin vårna¡k naturvetenskapligt da-
terade, varftir det åir högst troligt att vissa fynd ur
denna kategori vilka behandlas håir inte alls hör
hemma i en neolitisk miljö. Jag ha¡ valt att ta med

dem håir trots den kronologiska osäkerheten (se

Kap. 8).
Typbestämningama av ftiremålen följer fråimst

arbeten av Becker, Ebbesen, Malmer och Nielsen
(se Kap. 5-8).

Ett exempel ur katalogen:

150. Lackalänga, " Pð grönsen tillvallkñnd'.
Depâfynd. SHM 14851."8n stor platt sþsten
av kvartsit med tvð slþytor 41 x 20,5 En oslï
pad, tunnackadyxa. av opakflintamed spetsoval
genomskårning, banen smal, eggen rund. Fun-
nen vid gräfning. Yxan - liggande pd slipste-
nen". {Grilbrun, spetsnackig, oslipad flintyxa av
typ l. L- 21,8. EB- 7. NB- 4. NT- 2,4. ST- 4,6\
Datering- TNA-B.2a

Äldre fastighetsbeteckningar står i kursiv stil
eftersom det inte är säkert att dessa motsvarar
moderna ägoförhâllanden. Fyndtyp (i detta fall
depåfynd) anger vilken typ av offerfynd föremå-
len asocieras med. Övriga ?ir enkelfynd och acku-
mulerade enkel- och depåfynd. Om fyndens för-
varing se förkortningslista nedan. Om fynd ej

identifierats i samlingarna eller om fyndbeskriv-
ningarna bygger på andras uppgifter ftirekommer

asterisk * efterinventarienummer. Originalbe-
skrivningar från arkiv- eller accessionskataloger

anges i kursiv stil. Inom parentes {} anges mina
resultat av fyndgenomgångarna samt mâtt- och

föremålsbeslaivningar. Efter fyndbeskrivningen
ges ett dateringsförslag. Beteckningen 2a anger

fyndkvalitet (se Kap. 4).
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Förkortningar

B
BB
BH
BT
EB

HD
HL
L
NB

NT

SB

skB
skL
skr
SsB
SV
T
TH

Museibeteckningar

ADS

Bredd
Bladbredd
Breddvid skafthål
Blad{ocklek
Eggbredd
Skafthålets diameter
Hålslþningslfingd
Uingd
Nackbredd 2 cm ftån nackens bör-
jan
Nacktjocklek 2 cm frân nackens
titrjan
Största bredd
Skaftbredd
Skaftlängd
Skafttjocklek
Smalsidesbredd
Smalsidesvinkel
Tjocklek
IjocHek vid skafthål
Fyrsidigt

IGistiansad Element¿r-Läroverks
Historiska samlingar
Kristianst¿d Länsmuseum
Karlshamns museum
Kulmren ilund
Limhamns museum
I¿ndskrona museum
Lunds Universiæts Historiska Mu-
seum

Lunds Univeniæts Zoologiska Mu-
seum

(åilùe beteckning fiirMalmö Muse-
ers arkeologiska samlingar)
Malmö Historiska Museum
MalmöMuseer
Nordiska Riksmuseet
Osby Hembygdsmuseum
Privasamling
S tatens Hisûoriska museer
SkolmuseetiTorup
Sæhags museum
Sæhags skola
Tingsmuséet i St Herrestad
Trelleborgs museum
Trelleborgs museum Olof Christof-
fersson sarnling
Vnslövs museum
Vemmenhögs härads fornminnes-
och hunbygdsförening
\lttsjö museum
Ystad lihoverk
Ystad museum
Ösærlens museum (Simrishamn)

Österlens museum Håkanssons
samling
Osterlens museum Per Perssons

sarnling

KEL.HS

KLM
KM
KML
LIM
LM
LUHM

4-sidigt

BHM
BjHM
GAM
GHM
HBG
HM
HNM
HSM
K

LUZIûd

MF

VM
VHM

OM.PP

vsM
YL
YM
öu
ön.HÅs

MHM
MM
NRM
OHM
P
SHM
SMT
STE
STE.S
T
TM
TM O.C.

Albrectssonska Donationssamling-
ama, Svedala Grundskola
Broby Hembygdsmuseum
Bjåire Hembygdsmuseum

Göteborgs arkeologiska museum
Göinge Hembygdsmuseum
Helsingborgs museum
Hässleholms museum
Helsingfon Nationalmuseum
Halmstads museum
Krapperups slottsmuseum.
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Höganäs
Helsingborg
Landskrona
Svalöv
Kävlinge

8. Hörby
9. Lund
10. Staffanstorp
11. Lomma
12. Burlöv
13. Malmö
14. Svedala
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15. Vellinge
16. Trelleborg
17. Skurup
18. Sjöbo
19. Ysad
20. Tomellila
21. Simrishamn

22. Kristianstad
23. Bromölla
Z. O. GOinge
25. Osby
26. Hässleholm
27. Örkelljunga
28. Perstorp

29. Klippan
30. B"juv
31. Astom
32. Ängeiholm
33. Båstad

1.
.,

3.
4.
5.
6. Eslöv
7. Höör
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1. Brunnby
2. Höganäs

3. Väsby
4. Jonstorp

5. Viken
6. Farhult

l. Brunnby, RA.ri 111. Bräcke 3:10. 10 m.
ö.h. Plan gräsmatta. Tomtmark. Fyndplats för de-
påfynd. P. Depâfynd bestående av: 1. Ijock-
nackig, oslipad, svagt håteggad flintyxa, brunpa-
tinerad L- 14,3. EB- 5,8. 2. ljocknackig, oiti-
pad, håleggad flintyxa med svagt utsvlingd egg,
grå. L- 15,2. EB- 5,7. 3. Tjocknackig flintyxa
med utsvängd egg, slipade bredsidor och delvis
slipade smalsidor, grå. L- 15,2. EB- 7,0. 4. En-
kel skafthâlsyxa av diabas, oanvänd egg.L- 17,l
BH- 6. BT- 5,5. HD- 2,3.5. Enkel skafthålsyxa
av diabas. L- 14,9. BH- 5,8. BT- 4,6. HD- 2,1.
Yxomapåtåiffades tillsammans i en liten grop om
c:a I m:s diameter pâ ett djup av ca. 50 cm vid
grävningsarbeten i en villaütidgård. Det råder en-
ligt Salomonsson osäkerhet om den sistnämnda
skafthålsyxan ursprungligen har tillhört samma
depâ, eventuellt harden nedgrävts separat. (Salo-
monsson 1960:204 ff, Fig. 3). Det verkar dock
högst sannolikt utifrân de publicerade profilerna
och fyndbeskrivningarna att samtliga föremål
nedlagts vid etr och samma tillfåille. Lit. Seger-
berg 1974:212, Rech 1979:120 f. Datering-
SN.4c
2. Brunnby, RAÄ 168. Haga 1:1. 45 m.ö.h.
Flack mark nlira mosse. Fyndplats för enkelfynd.

2t0

P. "l sknfthålsym 14 x 5 J x 4,5" . Daæring -SN.4a
3. Brunnby, RAÄ 170. Stubbarp g:5. 40 m.ö.
h. Flack S-sluttning, nära fuktig s¿inka. .Â,ker.
Fyndplats för enkelfynd. p. "En flintdolk II x
2,7 x l" . { Enligt en reckning i RAÄ:s sockeme-
gister bör dolken troligen vara av typ II. SkL-
3,8. SkB- 2) Daæring-SNB.4a
4. Brunnby, RAÄ 171. Srubbarp g:5. 50 m.ö.
h. S-sluttning ner mot s¿inka. .Âker. Fyndomrâde
för ackumulerade enkelfynd. P. ,'I slþadflint-
yxa 16 x 7 x 3,5 . Tunnackig slþad pâ alla sidor,
egg saknas. I flintdolk 13 x 2,5 x 25". {EnliCr
en teckning i RAil:s sockenregister bör dolken
troligen vara av typ trI. SkL- 6,5. SkB- 2.1 Da-
tering - TNC-MNAtr, SNB. 4a
5. Brunnby, RAÄ 215. Björkeröd. Depåfynd.
K 1646:l-32. "slutetfyndbestðend¿ av 32 st
spån 1-20 spån, mer eller mindre retusclurade.
21-32 oretuscherad¿, en del med bruksretusch.
2, 12, 13 spdn med nâgot sned konkav skrap-
egg. Funna på Björkeröds fölad í Brunnby soc-
ken - vid nyodling, liggande tillsammans med
cirlca 40 större och mindre dylika 1845". { Ftint-
spånen ?ir samtliga tillverkade av senonflinta av
hög kvaliæt. Spânen uppvisar betydande fåirg-
skillnader, ffin vitt till orangerött och svart. Flera
av spânen med samma fåirg har uppenbarligen
tryckts av frân sarnma spânkärna. Inga exakta
passformer mellan spå.nen går dock att identifiera.
Fem av spånen tillhörande depân kunde inæ iden-
tifieras i samlingen {m. 14,28-31}. Depân består
av följande föremål; rre reruscherade flintspån
{nr. 1, 10 och 15} L- Il-L5,2. SB- 1,9-2,8. ST:
0,6-1. Fåirgen varierar mellan gråbnunt och grâ-
svart. Tre spånskrapor varav tvâ ?ir försedda med
svagtkonkava skrapeggar {Nr. 2, 12 och 13} L
10,6-15. SB- 2,5-3,9. ST- 0,4;.0,8. Filrgen varie-
rar mellan grâtt och gråbrunt. Ett av spânen har
bevaradhusta. 13 flintspân vilka samtliga uppvi-
sar mer eller mindre kraftig bruksretusch längs
ena lângsidan {Nr. 3, 5-9, ll, 16-18, 20, 25
samt 26) L- 5,9-14,6. SB- 1,5-2,2. ST- 0,4-0,9.
F?irgen varierar mellan grårosa till brunt. Ett av
spânen har bevarad krust¿. Slutligen ingâr âtta
flintspån utan bruksspâr {Nr. 4, 19, 2I-24,27
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samt 321 L- 3,9-13,6. SB- 1,2-3,5. ST- 0,3-1,1.
FÍirgen varierar mellan gråvitt till rödbrunt. Två
exemplar av spånen har bevarad krusø.} Date-

ring-NeolitikunÍ! 2t
6. Brunnby, RAÄ 223. Skättekän 2:2.20 m.

ö.h. Flack nästån sank åker. Fyndplas fdr enkel-

fynd. P. "1 eggdel av slipadnnnackigflintyxa
6,3 x 6,6 ¡ 3". Datering-TNC-MNAtr.4a
7, Brunnby, Smedstorp nr. 8. Enkelfynd.
HBG 6l-54. "Flintyxa, mörkgrå, tunnackig

slþad, Bonamossen". { Tunnackig, slipad svart-

grön flintyxa.L- I2,5.EB- 6,2. NB- 5. NT- 1,3.

ST- 2,2. SsB- 1. SV- 8o.) Datering - TNC-
MNA II. 3a
8. Brunnby, "Svarte mosse". Enkelfynd. K
I 5 2 * . " Tunnacki g gr ö nste nsyxa, e I gparti, klart
markeradesmalsidor, avrundad egg. 9 x 5,9 x
3,9. Funnen i Svarte mosse". Datering - TNC-
MNAII.2a
9. Brunnby, Krapperup. Depâfynd. K 195:

l-2. " 1. Tunnackig flintyxa med rödgul och

svart patina. Ntßtan helt slipad, omsþad nacke

och egg med sned skarp egg 2.Tunnackigflint'
ym med rödgul och svart patina, slipad, omsli-

pat eggparti med avrundad till hålften avslagen

egg. Funnen i Krapperup i en torvmosse ll2 øln

under jorden av Lars Pålsson 1885". { Depåfynd

bestående av tvâ spetsnackiga flintyxor av typ 3'

195:1. 4-sidigt slipad, omslipad eggdel. Sned

egg. RödguVsvafgrön. L- 18. EB- 6,4. NB- 3,6.

NT- 2,2. ST- 3,7. l9Sz2.4-sidigt slipad, egg-

skadad, omslipad eggdel. RödguVsvartgrön. L-
17,6. EB- 6,4. NB- 3,5. NT- 1,2. ST- 3,1.) Da-

tering - TNB-C. 2b
10. Brunnby, Krapperup. Enkelfynd. K 518'
"Tjocknackig flintyxa med utsvöngd egg, grå
och brun med rött inslag. Tvð partier kritskorpa
på ena smalsidan. Fint tillhuggen med retusche-

rade sidokanter. Bred, rak och utsvöngd egg.

Plan rektangulär nacke. Funnen i Krapperup i
Kolmgen vid dikning 1860". { Tiocknackig, osli-
pad flintyxa med utsvängd egg. Grårosa/blâgrâ-

fläckig. L- 20,4. EB- 7,8. NB- 3,6. NT- 2,8. ST-

3,3. SV- 14o.) Daæring- SN. 3a
11. Brunnby, Bräcke by. Enkelfynd. K 778.
" Klubba øv grönsten med bred skaftrdnna, cir-

kelrunt tvörsnitt. Funnen i Bröcke, i en liten
mosse 1865". {Grâbrun stenklubba av kvartsit
med bred skaftränna. L- 9. SB- 6,3. ST- 5,8.Ì
Datering-SN.2a
12. Brunnby, Haga. Enkelfynd. K 9tt.
"Flintdolk grð, starkt omhuggen, rombiskt skøft

m¿d sömmar. Funnen i Haga i torwnosse 1847'.

{ Grâ flintdolk av typ III. Omhuggen. L- I2,2.
BB- 2,1. BT: 1. SkL- 6,1. SkB- 2,1. Skr- 1,5.1

Daæring- SNB.2a
13. Brunnby, Himrnelstorp. Depâfynd. K
l455zl-2*. "Två skedformiga skrapor med
rödbrun och grð patina. Funna vid dikning å
Himmelstorp 1849 tiUilØ med tvenne andrafull-
stãndigareexØrplar. 1. 12,1 x 45 x 2.2. - 11,6

x4,8 x2" . Daæring- SN. 3a
14. Brunnby, Krapperup. Enkelfynd. LUHM
4324. "En tjocknackíg flintyxa med utsvöngd
egg, grå, shpadc bredsidor, spðr av slipning pd

smalsidor. Funnen i Krapperups torfmosse".

{ Tjocknackig flintyxa med utsv¿ingd egg, raka

smalsidor, vitgrå, bredsidor slipade, delvis slipa-
de smalsidor. L- t6,2. EB- 6,6. NB- 3,1. NI:
3,3. ST- 3,5.) Datering-SN.2a
15. Jonstorp, Tunneberga. Enkelfynd. HBG
ll4-1907*. "Yxa øv grönsten, upptagen ur en

torfmosse vid Tunnebergø". Datering - Neoli-
tikum? 2a
16. Jonstorp, Bläsinge. Enkelfynd. K ó39.

"Håleggad flintyxa, ljusgrå, slipød. Ena bredsí-
dan völvd, den andra plan. Völvda smalsidar.
Markant hðlslipning. Avrundad egg, sned nacke.

Funnen i Blösínge vid dikning". {Tjocknackig,
4-sidigt slipad, håleggad flintyxa. GrUgråbeige.
L- r3,4. EB- 4,9. NB- 2,8. NË 2,5. ST- 2,9.

HL- 5,4. SV- 10o.) Datering-MNB.2a
17. Viken, "Römossen". Ackumulerade enkel-

fynd? K 203, 252, 254, 417, 677, 748,
855 samt HBG 174t-19. 203. "Tunnackíg

flintym. Grðgul och svart patina.Till sør d¿l sli-
pød. Partier av kritskorpa å båda bredsidor. Ena

smalsidan helt, dcn andra till ltölften ornhuggen,

skarp avrundad egg. Funnen i Römossen 1851.

252. Tunnackig flintyxa med vitgrå och brun pa'
tina. Ndstan hclt slipad, omhuggen eller skndad
nacke. Funnen i Römossen år 1847 i ðkcr. 254.



Tunnackig Ílintyxa svart. Till stor del slipad.
Omsþød egg och nacke. Funnen ð Römossen
1849. 417. Tjocknackig flintyxa, tvöryxa? Grå
och rosa patina. Bredsidarnø och ena smalsídan
nöstan lælt sþadc, den andra lar spðr av sþ-
ning. Rak naggad egg. Plan rektangulör nacke.
Funnen i Rötnossen i en ðk¿r 1851. 677. Hdl-
eggadflintyxa mörkgrð. Bredsidornø helt slþa-
de, den ena völvd dcn andra hålsþad önda upp
till nackkrönet. Smalsidorna spår av sþning,
avrundad egg, nöstan kvadratisk nacke. Funnen
i Römossen 1851. 748. Enkel skgthðlsyxø,
samtliga sídor plan, trubbig egg och avrundad
naclæ, Hålet mitt på yxan Funnen i Römossen i
åker 1849. 855. Sköra gråflöckig. Svagt konlenv
parallellhuggen tandad egg. Funnen i Römos-
sen. 1748-19. Tjocknackig flintyxa, slipød. Rö-
rnossen 1872. 1203. Tunnackig, tunnbladig, 4-
sidigt slipad flintyxa. Grâbrun, krusta på ena
bredsidan. L- 11,3. EB- 4,9. NB- 4,2. NT- 1,4.
ST- 1,9. SV- 2o. 252. Spetsnackig, 4-sidigt sli
pad flintyxa av t)? 3. Eggen omslipad- Beige/bei-
gebrun. L- 12. EB- 6,3. NB- 3,9. NT- 2. S?
2,9. 254. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
omslipad och omhuggen egg och nacke, grâsvart.
Välvda bred- och smalsidor. L- 16,6. EB- 7,5.
NB- 5,4. NT- 2,1. ST- 3. SV- l0o. 4l7.Tjock-
nackig, svagt tv¿ireggad, 4-sidigt slipad flintyxa.
Aven nacken åir slipad. GrVgrårosa. L- 10,1. EB-
5,1. NB- 4. NIT- 2,7. ST- 2,7. SV-go. 677.
Tjocknackig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa.
Endast spår av slipning på smalsidoma. Gråsvart.
L- I0,7. EB- 4,3. NB- 2,6. NT- 2,3. ST- 2,3.
Hl- 7,6. SV- 11o. 748. Enkel skafthålsyxa. Grâ-
grön, eggen vitnad. L- I2,5. BH- 4,6. BT: 3,5.
El- 3,2. NT- 3,5. HD- 2,5. t55. Rakeggad,
grovtandad flintskära med glansspår. Grå. L-
15,4. SB- 3,4. ST- 0,8. 174t-19. Tjocknackig,
4-sidigt slipad, räteggad flintyxa av typ B, välvda
bred- och smalsidor, gråbrun. L- t4,7. EB- 4,7.
NB- 3,5. NT- 2,2. ST: 3,2. SV- 60.) Daæring-
TNB-MNA II, MNB, SN 2A
lt. Väsby, RAÄ 78. Brandsrorp 6:1. 5 m.ö.h.
Åker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1 slþadnn-
nackig flintyxa 20 x 7,5 x 3,2. Skadad nacke,
ndgot vatte npatinerad" . Datering - TNC-MNA

212

II. 4a
19. Väsby, Vâta mossa. Enkelfynd. K 700.
"Dubbeleggad stridsyxa ay grönsten, sørt cyl-
indrískt skalth,ål intill nacken. Funnen í Våta
mosse 1847". { \lrrad dubbeleggad sfridsyxa av
Livö-typ. Grå. L- 11,2. BH- 5,5. TH- 2,4. ET-
3,7. NI- 4,3. HD- 3.Ì Daæring-MNAIV.2a
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1. Välinge
2. Allerum
3. Kattarp
4. Fleninge
5. Helsingborg

Bårslöv
Kvistofta
Fjärestad
Ottarp

11.
t2.
13.
t4.

6. Kropp
7. Våilluv
8. Frillestad
9. Mörarp
10. H?isslunda

20. Atlerum, RAÄ 80. Djuramossa 9:1. 35
m.ö.h. Grusgrop. Fyndplats för noligt depâfynd.
P. "l enkel skafthålsyxa med sþad egg. Enlígt
ttppgift har en flintyxa pðtröffats på samma
plats". Datering - SN. 4a
21. Allerum, RAll 101. Brtida 8:1,2:!4. 35
m.ö.h. Tämligen plan åker. Fyndplats för trolþ
depåfynd. P. "Fyndplatsför nåluirnyxor 18 x4
x 2,5 och 16 x 5 x. 3" . {Oslipade spetsnackiga
flintyxor?) Daæring- TN? 4a
22. Allerum, RAÄ 140. Döshult 1:7. 15 m.ö.
h. Flack N-sluttning. .Âker. Fyndplats för troligt



2r3

depâfynd. P. "Sex tunnackiga slþadc flintyxor
eller fragment av Ílintyxor. De 3 hela yxorna tir
14-16 x 7-75 x 2,5-3. Fragmenten utgörs av 2

eggdzlarT-11 x 6-8 x2,5-3 samt I mittpaní 11 x
7 x 2,5" . { Det troliga depâ$rndet består av de ûe
hela yxoma) Daæring - TNC-MNA II. 4a

23. Allerum, Larröds mosse. Ackumulerade

enkeþnd? HBG l7l3*. "Sbryø, stor, tiock" .

1772*. "skrapa med skaft, liten". lt54*.
"Flintbtiv,frdn Larröds mosse". lE6tt. "I¡-
ämne, funnen i Larröds mosse" . 187 l* , " Åm'

ne till (symbolisk) yxa,funnen i Inrröds mosse" .

Datering - SN. 3a
24. Bårslöv, RAÄ 17. Bârslöv. 50 m.ö.h. V
slänten av höjdrygg N-S) Mul|ord" .Âker, tidiga-

re mosse. Fyndplats för enkelfynd. P. " 1 sløft-

hdlsyxa t2L. Nu bortskönkt". Datering - SN-

4a
25. Bårslöv, RA/i 60. Bårslöv 8:1,l5:2,15:4,
5,'l , I7:2, 4, 6,7 och 8. Ma¡kant förhöjning i
humös lerjord. Âker S och V om tidigare sank-

mark. ca 900 x 600 m. Måttligt med flinø. SÅ-

boplats och fyndområde för depâfynd. P. "Inom

områd¿t tnr Peter Lundgren Bårslöv 17:4, i sek-

letsbörjanupphittat2flintyxor, ca 30 cm L, un-

der enflat sten". Daæring - TNC-MNA II. 3a

26. Bårslöv, Görarp. Ackumulerade enkel-

fynd. " Funna under Kvistoftaðns botten vid an-

löggandet av dammenvid Görarp". HBG 253'
28*. "Yxa av grönsten, rektangulör genomskär-

ning, svøgt konkøva smalsidor 12,3L". HßG
254-2t*. "Hålmejsel øv flinta, delvis slþad.
Sannolikt tillverkad av en tunnackig flintyxa
10,7L" . HBG 255-28*. " Eggdel av månglcan'

tig yxa av blågrön stenat't. Bruten víd skøfthålet

9,9L" .Dafet'tng - TNC-MNA II, MNB? 3b
27. Bårslöv , Bårslöv nr. 17. Depåfynd. SHM
12569. "Stor oslipad nnnackad flintyxa, som

SV. F 19,litenflat, tunnacl<ad slipadflintyxa, I
lancettformig spjutspets af flinta, tömligen tiock

funna tíllsammans vid nedgröfvandet af en stõrre

sten i åkern". { 1. Tunnackig, oslipad flintyxa,
markerade egghöm, svagt v?ilvda smalsidor, egg-

skada, rundad egg och nacke, grå/gråsvarfläckig'

krusø på ena bredsidan. L- 35,8. EB- 8,4. NB-
6,5. NT- 1,8. ST- 4,4. SsB- 2. SV- 4o.2. Tunn-

bladig, tunnackig, 4-sidigt slipad gråbeieelgrã-

brun flintyxa, omslipad egg. L- 12. EB- 5,3.
NB- 3,9. NF 1,1. ST- 2. SsB- 0,8. SV- 9o. 3.

Dolkstav, grâvilvitbeige. L- 15,8. SB- 3,7. ST-

1,6.) Lit Oldeberg 1952:25I. Daæring- TNC-
MNA tr.3b
28. Frillestad, Enkelfynd. LUHM 5910*.
"Tunnacdg slþad flintym gråröd, gråblå, egg

sned och omslipad 24,8 x 8,44,7 x 3,7. Fril-
lestads mosse 1834". Daæring - TNC-MNA tr.
la
29. Helsingborg, Sockerbruket. Enkelfynd.
SHM 1337t:10. "Nr. I0 (40) Skafthålsyxa,

svørt, nörstdende de dubbeleggade, men banen

rundad. Funnen 1889 vid stranden víd plane-

ringsarbete för Helsingborgs sockerbruk på 4
m:s djup". { Dubbeleggad stridsyxa av typ A'2,

sva¡tbrun. L- L7,9. BH- 5,4. TH- 3,6. ET: 6,1.
NT- 5,8. HD- 2,1.Ì Daæring-MNAI-II.3b
30. Helsingborg, Ringstorp (i accessisonska-

talogen Tågahus). Depåfynd. HBG 653'656:
23. "En lalvmånformig skärø 18,4L (652-23).

Slröranhdrstamman tillsammans med 653'23 '
653-26, från ett d¿pðlynd lrdn senneolitisk tid
(Det finns uppgifter om att ytterligøre ett lrag-
ment av en sluira skøll tillröknasfyndcf' . {653:
23. Grl konkav flintskära. L- 16,7. SB- 3,2. ST:

0,8. ó54:23. Grâ konvex flintskära. L't6,9.
SB- 3,8. ST- 1. 655223. Svagt konvex ljusgrå

flintskära. L- 15,1. SB- 3,3. ST- 0,7. 656223.
Rakeggad gåÍjuserâ flintskära. L- 14,1. SB- 3.

ST- 0,7.) Lit. Wibling 1903:314 ff. Daæring -SN.2a
31. Helsingborg, S(ilergatan. Fyndplats en-

kelfynd. HBG 370-26. "Nacledel av tunnackig

flintyxa, slipad 12,3L. Funnen i Södergatan 12

på omkring 2 m:s diup". {Nackdel av 4-sidigt

slþad, tunnackig flintyxa, raka smalsidor, välvda
bredsidor, nacke sekundärt tillhuggen, grâbeige.

L- 12. NB- 5,7. NT- 1,9. SV- 8o.) Datering-
TNC-MNAII.4a
32. Helsingborg, Köpinge li,ueku[a. Depâ-

fynd. HBG 142-144221. "Tre tiocknackiga

bergartsyxor. Depåfynd" . {142 z2l. fJocknackig

bergartsyxa, grågrön, konkava smalsidor, fiubbig
egg.L- 16,4. EB- 6,6. NB- 4,6. NT- 3. ST- 4,1.



SV- 110. 143¿21. Ijocknackig, räteggad berg-
afsyxa, grUgrâbrun, våilvda bred- och smalsidor
L- 16,5. EB- 6. NB- 4,9. NI: 2,9. ST:4,2. SV_
7 

o. 14 4 z2l. Tjocknackig, räteggad bergarrsyxa,
troligen av sandsten. L- 18,7. EB- 6,4. NB- 5,2.
NT- 3,2. ST- 4,5. SV- 4,5o.) Lit. Båâth l9¿5:gl.
Datering-MNB.2a
33. Helsingborg, Råå. Depâfynd. HBG ll:
4*, "Flintdolk, funnen i en grusgraf i Rå tilt-
sarnmans med I andra dylika (1907),,. Datering

- SN. 2a
34. Helsingborg, Miastorp, Raus plantering.
Depâfynd. HBG 85-Eó:2E*. 85. "Tjocknack-
ig yxa, tunn, oslipad av grð flinta 15,4L. 86.
Tjocknackig yxa av vit flinta, tunn, oslipad 14,4
L. Funna i en översandad mosse, sida vid sida.
Søndlagret var vid pass tt2 m, torvlagrei I m
mdktigt". Daæring - MNB? 2 c
35. Helsingborg, Råå. Enkelfynd. HBG 2ll
-37*. " Dolk av grå flinta, smalt btad (skörpt)
tjock spetsovalt skaft 15,9 L. Funnen vid harp-
ning, dr l9l8 2415 vid Råd strand'. Datering -SNB? 2A
3ó. Helsingborg, Stattenavägen. Depåfynd.
HBG 19l-192¿27*. 191. "yxa med utsvdngd
egg øv mörk flinta, genomlysande 10,3 L. lg2.
Yxa med utsv¿ingd egg, gul flinta 10,7 L. Funna
1926 vid iordningsstöllandct av vrigenfrån Stat-
tenavögen till Pålsjö skog". Datering - SN. 2a
37. Helsingborg, Rââ Fiskeltige. Enkelfynd.
K 727. "Enkel sk$thðlsyxa av grönsten. plana
bredsidor och völvda kraftigt utåtbuktad¿ smalsi-
dor, ovrundnd nðgot sned egg, avrundad nacke.
Funnen i en torvmosse nörø Rðftskckige 1849,,.

{ Enkel skafthålsyxa. Grönbrun. L- 20,1. BH- 9.
TH- 4,5. ET- 4,3. NT- 4,5. HD- 2,7.\ Daæring

- SN.2a
38. Hetsingborg(?), Depåfynd. SHM lSlS.
Depâfynd bestående av tvâ kopparflatyxor med
gröngul patina. L- 11 respektive 10,6. B- 3,8. re-
spektive 4,8. Lit. Oldeberg L97 4:48, m. 299. Da-
tering-TNC.la
39. Helsingborg, (Helsingborg-Landskrona).
Enkelfynd. SHM 151t. Kopparyxa, roligen
vâtmarksfynd p.g.a. av den brungröna patinan.
L- 9,7. B- 5,4. Lit. Oldeberg 1974:48, nr. 300.

2t4

Datering- SN. la
40. Håisslunda, RAÄ 16.70 m.ö.h. Fyndplats
för depåfynd.P. "2 speßnøckigaflintyxor. 14 x
6-3 x 2,5 samt 16 x 6-2 x 1,5-2,5'. Daæring-
TNA-B.4a
41. Kattarp, Depâfynd? GAM 2735-36*.
Tvâ bronskantyxor, troligen våûnarksfynd p.g.a.
av föremålens brungröna patina. L- L3,7. B- 4,7
respektive L- 16,1. B- 5,8. Lit. Oldeberg 1974:
58, nr. 379-380. Datering - SN. la
42. Kattarp, Hasslarp. Enkelfynd. SHM
16644 zl0*. Bronskantyxa, troligen våünarks-
fynd p.g.a. av den bruna patinan. L- 9,5. B- 4A.
Lit. Oldeberg 1974:58, nr. 381. Datering - SN.
la
43. Kvistofta, Gantofta. Enkelfynd. LUHM
2002 4 *. Kopparkantyxa fragmentarisk, troligen
vâtmarksfynd p.g.a. av den bruna patinan. L-
6,3. B- 5,7.Lit Oldeberg 1974:61, m.413. Da-
tering - SN. 2a
44. Kvistofta, RAÄ 19. Katslösa 10:9. Fynd-
samling och fyndplats fiir enkelfynd.p. "1 vril-
bevarad tunnackig gul flintyxa 34L. Funnen vår-
en 1985 vid kryssmarkeringen S orn gården på
fotolrnrtan vid djnpplöjning strox intill en löv-
skogsbevãxt mosse" . Datering - TNC-MNA II.
3a
45. Kvistofta, Katslösa nr. 10. Depâffnd?
LUHM 20092-93. " Tvð förarbeten titt flintyx-
or, grovt tillslagna, bruna.92) krusta d banen
93) blågrð, synes la varit utsattför pdverkan øv
eld. Funna i uppodlad torvmosse inom ett omrð-
d¿ av ett tunnland' . {92. Förarbete till toligen
tjocknackig flintyxa med utsvåingd egg, mörkbrun
med viø fläckar, krusø på nacken. L 16,9. EB-
8,7. NB- 5,7. NT- 4,3. ST: 4,3.93. Förarbete
till tjocknackig flintyxa, svartbrun/blâgrå patiner-
ing, krusta på nacken. L- 16,5. EB- 6,7. NB-
4,2. NF 3,3. ST:4. Se även K.461 Daæring-
SN. 3a
46. Kvistofta, Kaßlösanr. 10. Depåfynd, ev-
entuellt ingående i föregâende fynd, K. 45.
LUHM 20095-96. " Tvð ftharbeten titt flintyx-
or, bruna" . { 9 5. Förarbete till tjocknackig flint-
yxa, toligen med utsvängd egg, brun med lrusta
pâ nacken och ena bredsidan. L- 18,8. EB- 2,5.



SB- 8. NB- 4,8. NT- 4,9. ST: 4,9. 96. Föra¡bete

till troligen tjocknackig med utsvängd egg, brun,
krusta på nacken och ena bredsidan. L- 16. EB-

6,7. NB- 4,2. NT- 3,7. ST- 3,7.) Daæring-
SN.3a
47. Kvistofta, Gantofta. Enkelfynd. LUHM
5t72*. "Tunnackig sþadflintyxø 33,2 x 7,3-

5 ,6 x 3,5 . Funnen i ån vid Gantofta. Till största
delen försedd med en röd och svart beläggning".
Daæring- TNC-MNA tr. 2a
48. Kvistofta, Vallåkra. Depåfynd. SHM 13-
378223-24. "Skaftdel till flintdolk och vacker
staira af grå flinta, mycket völ slagna knnter, þå
hvørdera sídan en fördiupning med kritskorpa.

Funna tillsarnmans med skdran - inv.nr. 12875.

Vallålca" . { 2 3. Fragmentarisk flintdolk av typ
III, skaftdel, brun, rombiskt tv¿irsnitt. L- 15. BB-
3. BT- 0,7. SkL- 8. SkB- 1,5. Skr- 2,2.24.
Konkav flintskära, grâsvart. L- 16,5. SB- 4,2.

ST- 1,3. 12875*l Datering-SNB.2a
49. Kvistofta, Vallå{<raån. Enkelfynd. HBG
406*, "Stor yxa øv grönsten, Wptagen ur bott-
nen av Wallåbaån". Datering - TNC-MNA II?
1a
50. Kvistofta, Rydebäck. Enkelfynd. K 360.
"Tjocknackig ljus grö flintyxa. Till ltðlften slþad.
Eggen avrundnd. Sned nacke med rektangulört
ndrsnitt. Funnen i Rydeböck i en lorvmosse år
185 1". { TJocknackig, 4-sidigt slipad, räteggad

flintyxa av typ B. Sned nacke. Omslipad eggdel.

Mtgrâ. L- 17,4. EB- 5,4. NB- 3,9. NT- 2,3. ST-

3,6. SV- 6o.) Daæring - MNB. 2a
5t. Kvistofta, Vallåkra. Ackumulerade enkel-

fynd? K 265, 678. 265. Tunnackig, gråvit

flintymmed gulrödaflöcfur. Ojdmn sned nacke,

skadad eller grovt omhuggen. Omslipøt eggparti

med bred avrundad egg. Funnen i Wallålaa øtf-
mosse ðr 1850. 678. Håleggadflintym, gulröd
och svart. Tíll stor del slipød, samtliga sidor
välvda. Markant hålslipning. Avrundad egg.

Skadat nacþarti. Funnen i Walldkratorlnøsse
1850. {265. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
omslipad egg. Välvda bredsidor, svagt välvda

smalsidor. Gråvitpatinerad. L- 14. EB- 7,8. NB-

6,3. NT- 2,6. ST- 4. SV- 10o. 678. TJocknackig,

4-sidigt slipad, hâleggad flintyxa. Eggen omsli-
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pad. Rödorange/svart. L- 10,3. EB- 5,1. NB-
3,4. Nf- 2. ST- 2,9. HL- 6,7. SV- 11o.) Date-

ring-TNC-MNA tr, MNB. 2a
52. Kvistofta, Wallål¡a. Enkelfynd. K 484.

Tj ocknacki g gråbrun flintyxa. N östan helt s lþa-
dc bredsidor, delvis omhuggna smalsidor med

spår ø slipning. Avrundød egg, tömligen plan
naclrc med oregelbundet fyrsidigt tv¿irsnitt. Fun-
nen i Wallåkra i en torfmosse 1851". {Tjock-
nackig flintyxa av g¡p B. Slipade bredsidor, spår

av slipning pâ smalsidorna. Nacke något sned,

Största bredden c:a 10 cm frân eggen. Grâbrun.
L- 20,2. EB- 4,9. SB- 6. NB- 3,5. NË 2,5. ST-

3,8. SV- 4o. Fyndet har möjligen samband med

K. 51.) Datering-MNB. 2a
53. Kvistofta, RAli 78. Kvistofta 6:18. Det

nu utdikade k¿inet Åhk¿inet. Fyndplats för acku-

mulerade enkelfynd och depåfynd. P. "1 liten
ljusgrð skafthðlsyxa 10,5 x 5,5 x 3, I oslipad

flintmejsel I2,5L.I kärret hør tidígare híttats tre

nnnackiga flintyxof' . SHM 13622212-14*.
"Ttunnackig flintyxa, obetydligt slipød pð ena

bredsidan, d¿n andra oslþad (smalsidorna lull-
stöndigt slipadc), I unnackig flintyxa, nöstan

fulllromligt slipadpd allafyra sidon eggen skad-

ad, 1 tunnackig oslþød, nacken avrundød. Fun-

na tillsatntnars i Alkänet". { 12. Tunnackig, 4-si-

digt slipad flintyxa, eggen bortslagen, nacke om-
huggen, gulgön/gulritd, välvda bred- och smalsi-

dor. L- 22.F,B'- 7,1. NB- 5,3. NT- 1,9. ST: 3,7.

SsB- 1,9. SV- 7o. 13. Spetsnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa av typ 3, grâbeige, raka smalsidor.

L- 18,9. EB- 5,1. NB- 3,8. Nr- 2. ST- 3,9.

SsB- 2,3. l4*.1 Datering - TNC-MNA II,
SN. 4a
54. Kvistofta, Kvistofta by. Depåfynd? SHM
14355{'. "Tvd oslipade tiocknackiga flintyxor
med svag håleggfunna I mfrån hvarandravid
betlackning i mossiord" . Datering - MNB. 2a
55. Kvistofta, "Maglakàry''. Enkelfynd. HBG
2-24. {Nackdel av tunnackig, 4-sidigt slipad
gulbrun/grön flintyxa. L- 14,4. SB- 7,2. NB-
5,9. NT- 2,2. ST- 3,5. SV- 8o.) Datering -
TNC-MNAII.2a
56. Mörarp, RAÄ 17. Hjortshög 2:2. 35 m.ö.

h. NÖ-sluttning i lermark mot ett mindre vatten-



drag. Fyndplats för enkeHynd. P. "l tunnackig
flintyxa 36 x 8 x 4. Helt sþad pd alla sidar. Grð
med gul patina". Daùering - TNC-MNA II. 4a
57. Välluv, RAÄ 7. Välluv 3:62. 50 m.ö.h.
Grund sänka N om, och N sl?inæn av flack fOr-
höjning i sandblandad lermark. ca 130 x 130 m.
SÂ-boplats samt fyndområde för ackumulerade
enkelfynd. P. " I tunnackig ythuggen flintyxa 19
x 8 x 3,5, 1 slipad tjocknackig hðleggadflintyxa
115 x 4,5 x 2,5, 1 slrpød bergartsrnejsel 16,5 x
2,7 x 2,7. Runt tvärsnitt". Datenng - TNC-
MNA II, MNB.3A
58. Välluv, RAli 22. Krokstorp Z:I,pâarp 3:4,
4:9,7:I.50 m.ö.h. Slänter S, Ö och N om utdik-
ad mosse. Lätt humusblandad jord. .Âker. 700 x
250 m. S.Å-boplats samt fyndomrâde för ackumu-
lerade enkelfynd och depâfynd(?). P. Bl.a.:'31
nnnackigaflintyxor varav I ör 33L och I 27L".
{ \1d âterbesök underjanuari mânad 1992 visade
det sig att av samlingens flera hundra stenålders-
redskap, av vilka en majoritet kommer från går-
dens ägor, har endast åtta stycken pålitliga upp-
gifær om fyndplats. Dessa är av ägaren pâtåiffade
under 1900-talets förra hälft i kanten av den nu
utdikade Refsmossen pâ fastigheten Krokstorp
2:1.Trc av föremålen kan möjligen p.g.a. av den
helt lika¡tade patinan och föremålens storlek, h¿ir-

röra från ett depåfynd. Detta gäller de tre nedan
omskrivna tunnackiga oslipade flintyxorna. 1.

Tunnackig, oslipad flintyxa, rödbrun/g¡önbrun.
Egghörn. Våilvda bredsidor och svagt välvda
smalsidor. L- 26. EB- 7,4. NB- 5,9. NT- 2,1.
ST- 3,8. SV- 5o. 2. Tunnackig, oslipad flintyxa,
gulockra/brun. Nacken skadad. Markerade egg-
hörn. Välvda bred- och smalsidor. L- 23,2. EB-
9,1. NB- 6,7. NT- 2,1. ST- 4,2. SV- 4,50.3.
Tunnackig, oslipad flintyxa, gråockra. Välvda
bredsidor och svagt välvda smalsidor. Markerade
egghörn, skadad i eggen. L- n,4. EB- 7,9. NB-
5,9. NT- 2,1. ST- 4,4. SV- 5,5o.4. Flintdolk av
typ I, gulbrun.L- I2,5. BB- 2,3. BT- 0,8. SkL-
4,6. SkB- 2,7. SkT: l. 5. Tunnbladig, gråsvart,
oslipad flintyxa med utsv¿ingd egg. Eggen ska-
dad. L- 12,8. EB- 5,3. NB- 2,5. NT- 1,2. ST:
1,7. SV- 14o. 6. ljocknackig,4-sidigt slipad, grå
flintyxa. L- 16. EB- 5,1. SB- 5,4. NB- 3,3. NI:
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2,5. ST- 3,1. HL- 9,5. SV- 9o.7. Ythuggen grå
pilspets med urnupen bas, (Se Berg & Skaarup
1979:Fig. 347). L- 4,7. BB- 1,9. BT: 0,5.) Da-
tering-TNC-MNA-tr, MNB, SNA. 3a

3. LANDSKRONA KOMMUN

N

1, '10 kn

1. S:t Ibb 5.
2. Glumslöv 6.
3. Håirslöv 7.
4. Såiby 8.

Vadensjö 9. Tofta
Landskrona 10. Saxtorp
Orja 11. Annelöv
Asmundtorp

59. Annelöv, RAÄ 14. Kvärlöv 15:7. 15 m.ö.
h. Svag sfinka, åker. Fyndplats för ackumulerade
enkelfynd. P. ."1 fragmentarisk tunnackig, I
fragmentarisk tjocknackig, I förarbete rötyxa" .

Datering - TNC-MN. 4a
60. Asmundtorp, RAli, 74. Rönneberga l:8.
25 m.ö.h. Sänka, åkermark. Fyndplats für enkel-
fynd. P. " 1 tunnackig ym, förarbete". Datering

-TNC-MNA 
II.4a

61. Asmundtorp, RAÄ 78. Röga Hörstad 4:l-
m. 15 m.ö.h. Svag sänka i sandig åker. Fynd-
plats för enkelfynd. P . " 1 spetsnackig yxa". Da-
æring-TNA-B.4a
62. Asmundtorp, "RdgaHörstadnr.7" . Depb
fynd. LUHM 2830t:l-2. " lförarbae avflin-
ta, spetsovalt, 1 dito. Funna tillsammans vid
dikning í mossjord å arbetare Nordquísts ögotr' .

{ Två förarbeten, troligen till flintskäror. 1. Grå-
grön, ena bredsidan har krust¿. L- 14. SB- 7,8.
ST- 2.2. Grâgrön/svart grâ, L- 12,8. SB- 5,4. ST-
1,3.) Datering-SN. 3b
63. Asmundtorp, Råga-Hörsød. Enkelfynd.



LUHM 28905*. "Nackdel av grönstensyxa

funnen í samband med anlöggningsarbeten av en

ny bro vid Rågø-Hörstad. Enl. uppgilt på ett
djup av 3,15 m undcr ðns nuvarandc b¿idd. 11L' .

Datering-TN-MN? 3b
64. Asmundtorp, 450 m NV om boningshuset

pâ Rönneberga gård. Fyndplats för enkelfynd,
gravþd? LUHM 28412. "8n tunnackig sli'
padflintyxa med slþade smalsidor. Vid plöining

lade man stött på sten och grövtfrarn enfyrsidig
stenbunk¿, ett par neter bred och lðng. Stenarna

var av kullerstens storlek "gråsten". De låg myc-

ket tdtt och völ lagda in mot varandra, men an'
nars syntes ingen re gelbundenhe t. P ackninge ns

översida låg på plogdjup, möktígheten skall ha

närmat sig en meter. Möngdcn sten var sð stor,

att denfylldc mer ön ett håstlass, nôr den kördes

bort. Nör d¿ översta stenskikten tagits bort fann
man en "flöck" med mörkare iord. "På" denna

flöck lðg yxan. Under flöcken kom åter sten".

{ Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, omsþad,
välvda smal- och bredsidor, g¡âvit. L- 17. EB-
7,5. NB- 6. NT- 2,2. ST- 3,6. SsB- 2,5. SV-

7,5o.Ì Daæring-TNC-MNA II. 4c
65. Glumslöv, Glumslöv. Depåfynd. LUHM
5905*-5906. "a) Tunnackig flintyxa, sbpaÃ2?

L x 68. b) Dito, eggen skadad. Fyndomständig-
heter ej klara, üoligen jordfynd" (Rech 1979:

121). Enl. Nielsen rör det sig om "2 slþade tun-

nackiga flintyxor av typ III. Hitøde tillsatnmans"
(1977 :125). { 5 90 6. Tunnackig, 4-sidigt slipad

flintyxa, svartblUrödbrun, svagt välvda, nästan

raka smalsidor, kraftig eggskada, välvda bredsi-

dor L- 23,5.E,B'- 8. NB- 6,5. NT- 2,2. ST- 4,2.

SsB- 2,1. SV- 6o.) Lit. Rydbeck 1918:20 f, Fig.
24.Datenng- TNC-MNA tr. la
66. Glumslöv, Enkelfynd. LUHM 4t34{'.
"Flíntdolklspjutspets grd - gul 17,3 x 4,7. Fun'
nen i en torfmosse" . Datering - SN. la
67. Glumslöv, Enkelfynd. LUHM 26t31.
"Tunnackig flintyxa helt slipad, vit vimad. Fun-

nen í torvmosse i Glumslöf'. { Tunnackig, 4-sid-
igt slipad, omslipad, vitkalcinerad flintyxa. Tunn

nacke, rund¿d egg, välvda bred- och smalsidor.

L- 13. EB- 6,2. NB- 5,1. NT- 2. ST- 3,1. SsB-
1,6. SV- 9o.) Datering-TNC-MNA tr. la
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68. Glumslöv, RAÄ 24. Fyndplats fö¡ acku-
mulerade enkelfynd. P. "En tunnackig sþad
flintym215 x7 x 3 liksorn ettÍlertal stenðld¿rs-

redskap bl.a. flintyxor, vilka lör vøra hittadc i
dcn lðga datsönkan Ö om gården där en bäck
runnit fran" . Datering - TNC-MNA tr. 3a
69. Glumslöv, Depâfynd. GAM 5633-56-
3 5 *. Depåfynd bestående av Í€ n¡nnackiga flint-
yxor vilka påträffades 1911 vid dränering av

mossjord. Fyndplatsen låg wâ och en halv meter
från stranden. A. L- 37,3. ST: 5,8. B. L- 22. ST-

3,6. C. L- 2I,5. ST- 3,8. Måttuppgifter enligt
Rech 1979: 126. Lit. Oldeberg 1952:251. Date-
ring - ïNC-MNA tr. lb
70. Glumslöv, RAil 8. Flack låg lermark mel-
lan låga lerrygga¡. ,{ker. Fyndplats för enkeþnd.
P. "1 tjocknackig slþadflintyxa,liusgrð 185 x
6,5 x 3,5". Daæring-MN. 4a
71. Glumslöv, RAÄ 62 (Ingtu i RAÄ 46). Ov-
ra Glumslöv 37:1. Flack såinka i sedimentmark.
,Âker. Fyndplats för enkelfynd. P."En liten sli-
pad svartgul tjocknackig fl¡ntyxa med utsvöngd
egg 9,5 x 4,5 x 2". Dateñng- SN. 4a
72. Gtumslöv, RAii,64. Nedra Glumslöv 4:4.

Botten av en liten sedimentdal (N-S) mellan rygg-
ar. Åker. Fyndplats för enkelfynd. P."I flintdolk
(ingðr i RAl[ s2)".Drter:rrrg- SN.4a
73. Glumslöv, Glumslövs by. Depâfynd.
SHM f337t226. "Tre lnlfuånformigø sågar $
brun flinta, med något konvex, völ tandad egg.

Funna tillsamrnans under gröfning i Glwnslöfs
by".{L Konvex, govtandad flintskåira, vitbrud
gråorange. L- 19,8. SB- 4,4. ST- 1. 2. Konvex,
govtandad flintskära, grönbrun. L- 17. SB- 4,2.

ST: 0,8. 3. Konvex, grovtandad flintskära, iden-
tisk patina som första skäran. L- t6,4. SB- 4,2.

ST- 1.) Daæring-SN.2a
74. Härslöv, RAli 28. Hilleshög 25:1. Botten
av en sedimentdal (N-S) mellan höjder. Åker.
Fyndplats för enkelfynd.P. "I oslþadflintyxa
16,5 x7 x25". Daæring-MN.4a
75. Härslöv, RAÄ 47. Hildesborg 18:1. 15-20

m.ö.h. Sänka och S+N-sluttning i moränåker.
170 x 130-160 m. S^Â-boplats samt fyndområde
för ackumulerade enkelfynd. LUHM. "I sköra,
I nacþarti nnnackig flintyxn. I nventeringsfy nd



1986' . Daæring- TNC-MNA II, SN. 4a
76. Hårslöv, RAil73. Håirslöv 2:4. Fyndplats
för ackumulerade enkelfynd? P. "Två tjocknack-
igaflintyxor (1 ör slþad), I tunnackig oslþad
flintyxa, 1 fragmentarisk spjutspets, I grovhug-
gen flíntmejsel, I halv skøftltålsyxa. Hittøde pd
gårdens ögor, varav minst ett par yxor lar hittats
i dcn grwda sönkan omedelbart SO om gården" .

{ Endast wâ föremål ur denna fyndsamling kan
knytas till þdplats. Fyndplatsen ?ir belägen i en
rund s?inka, ca20x20 m, belägen omedelba¡r SÖ
om gården pâ en hög backe med utsikt över sun-
det och Darunark. Föremålen pånåiffades vid jord-
bruksarbeæ på 1970-talet. 1. Ijocknackig, 4-si-
digt slipad flintyxa ¿v ryp A/8, grå. Krusø pâ
nacken. L- L2,5. EB- 4,6 NB- 3,4. NT- 2,3. ST-
3,1. SV- 110. 2. Tjocknackig, oslipad flintyxa av
typ A. Rädbrun L- l2,7.EB.- 4,7. NB- 2,7. NI:
1,3. ST- 2,6. SV- 10,50.) Daæring-MNAV-
MNB.4a
77. Härslöv, Pr?istgården. Enkelfynd. SHM
1337t227*. ")lmne tilt dubbeleggad skafthåts-
yxa, skadad, håIet ej pdbörjat 15,3 x 8,8. Fun-
nen i sumpig mark, Prestgården". Daæring-
MNAI-IV 2a
7t. Härslöv, Hilleshög. Enkelfynd. LUHM
14286. "Fragment av bred mejsel gulgrå (Mont

frg.25) sþad 14 x 5-3 x 3. Funnen i Hilleshögs
by, vid Ola Nilssons gård, norr om gðrden pð en
åkcr, sornförut varit mosse, i nörheten önnuvat-
tensjukt". { Nackdel+mittdel till tjocknackig flint-
yxa av typ A/8, slipade bredsidor, spâr av slip-
ning pâ smalsidor, raka smalsidor L- 13,7. EB-
5,1. NB- 3,6. NT- 2,5. ST- 3,1. SV- go.Ì Dare-

ring-MNB.3a
79. Landskrona, RAÄ 18. Marieberg 10 m.ö.
h. Mind¡e sänka i flack sandig mark. Åker. ca 50
x 50 m. Fyndområde för ackumulerade enkel-
fynd. P.".1 hdleggad flintmejsel, I tjocknackig

flínryxa rned atsvöngd egg samt I hoþm av
brons", Datering-MNB-SN, B,Â' 4a
80. Landskrona, Karlslund. Enkelfynd. LM
7166. "Dammen i Karlsund". { Sk?ira av brun
flinta, eggen konvex I- 13. SB- 5,1. ST- 0,9.)
Daæring- SN.3a
tl. S:t Ibb, RAÄ,57. Uranienborg 1:1. 20 m.
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ö.h. Sänka mellan höjder. Fyndplats för enkel-
fynd. LUHM 29475*. "1 fragmentørisk nn-
nackig flintyxa 17L. Inventeringsfynd -86" . Da-
tering- TNC-MNAII. 4a
t2. Saxtorp, Saxtorps mosse. Ackumulerade
enkelfynd? SHM 29It. "I tunnackigflíntym".
(Oldeberg 1952:251). { ljocknackig, runnbladig,
4-sidigt slipad flintyxa, grönbruny'vitgrâ patina,
eggen omslipadL- I2,4. EB- 5,6. NB- 3,1. NT-
1,2. ST- 1,9. SV- 15o. Sammainventa¡ienum-
mer, märkt "Sa,xtorps torvmosse": Skaftdel till
flintdolk av typ V grå, skaft, rombiskt tvärsnitt.
L- 14,2. BB- 4,1. BT- 0,9. SkL- 7. SkB- 3,2.
SkT- 2,4.) Daæring-MNB, SNC. 2a
83. Saxtorp, RAA 39. Saxorp 5:16. 10 m.ö.h.
Utdikad s¿inka. Åker. Câ 200 *10 m ONV-OS-
O). Fyndomrâde för ackumulerade enkelfynd.
P."1 tunnackig omhuggen flintyxa och en del
fornsalrer hittade ø denföne marlcögaren". Date-
ring- TNC-MNA tr.3a
84. Saxtorp, Enkelfynd. HBG 36t-19:07*.
"Mycket stor, sþad flintyxa. Saxtorps by, nära
ðn pô nð meters djup". {Tannackig yxa?} Da-
æring-TNC-MNA tr? 2a
t5. Saxtorp, Saxtorp nr. 28. Depâ$nd.
LUHM 28219 a-c. "a) Tunnackig slþad flint-
yxa ljusgrå. b) Dito, gIå, av bergart. c) Tunnack-
ig bergartsyxa, grâ. Hittåde tillsammans pâ 50
cm:s djup" (Rech 199:120). Funnet enligt acces-
sionskatalogen "vid grövning av en potatßgrav".
{ a. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, grVgrâ-
vit, våilvda bred- och smalsidor, ytterstå eggdelen
omslipad, sned rundad egg, rundad nacke, mar-
kerade egghöm. L- 19,8. EB- 7,9. NB- 6,3. NT-
2,3. ST- 3,8. SsB- 2,2. SY- 70. b. Tunnackig,
slipad bergartsyxa, grönbrun, markerade egg-
hörn, rundad egg, rundad tunn nacke, smal- och
bredsidor välvda. L- 26. EB- 6,8. NB- 5,7. NT-
2,6. ST: 4,8. SsB- 2,4. SV- 5o. c. Tunnackig,
slþad bergartsyxa, grönbrun, egghörn, bred- och
smalsidor välvda, rundad egg, plan nacke L-
26,3. EB- 6,3. NB- 4,7. Nr- 2. ST- 4,3. SsB-
2,4. SV- 3o.) Daæring-TNC-MNA tr. 3b
E7. Saxtorp, "Sottorps sjölcårr". Depâfynd?
SHM 2918. { Fyra ythuggna metlrokar i flinta,
g¡â.) Daæring- SN? 2a



88. Saxtorp, RAÄ 34. Saxtorp 5:62II. 10 m.
ö.h. Sandbacke och sänka. ,{ker ca 110 x 90 m.
Fyndområde för ackumulerade enkelfynd. P.
"Bl.a. 5 tjocknackiga Wr vørøv I frøgmentarísk
och 2 förarbeten, I tjocknackig bredmejsel, I
tunnbladig yxa, I fragmentariskt förarbete till
hðleggadyxa och I knacksten.I omrðdets nona
dcl endastfå øslag ialdtagna". Daæring- MNA
(?), MNB. 3a
89. Säby, Säby mosse. Enkelfynd. LM 22*.
"Yxa utan hdl, 3 7110 twn, grd, ovanlíg form
Sãby Mosse 11,1 x 3,6 x 4. Ofullbordad sk$t-
hålsyxa" . Se även K. 92. Datering - SN. 2a
90. Säby, RAÄ 12. Säby 3:4. Enkelfynd. P.
"En flintdolk. Funnentí mosskiftena i socknens
SO ¿ef'. {Enligt æckning är dolken av typ V.

Ungef?irliga mâtt- L- 18,5. BB- 3,5. SkL- 7,8.

Slß- 3,2.) Datering-SNC. 2a
91. Säby, RAÄ 20. Säbyholm 1:4.5-10 m.ö.h.

Flack sluttning i vid sankmark. Sandig âker, c:a

500 x ,f00 m. SÂ-boplats samt fyndområde för
ackumulerade enkelfynd. P. "1 unnackig sþad
Ílintyxa. Ytkarterøt 1958 efter anmölan av fynd
øv tjocknackig slípad flintyxa (Se ATA 1958:

1772). 1 spjutspets av koppar (SHM 235) med
angiven fyndplats "torfmosse på Söbyholm". I
A[A:s arkiv beskrivs den tjocknackiga yxan som

en tv¡ireggad flintyxa pâträffad " på marþtan i en

swnpí g öng och vid inspektion av fölten påtröffø -

desfleraarteÍaktef'. Lit. Althin 1954:54 f, ATA
1967:0098. Datering - TNC-MNA II, MNB,
nÅ.3a
92. Såiby, Säby mosse. Enkelfynd. LM 7t45:
2. Bronsdolkstav brungrön patina L- 13,1. B-
3,4.Lit. Oldeberg 1974:1.19, nr. 783. {Möjligen
har fyndet samband med K. 89.) Datering-
SN.2a
93. Säby, Säbyholms mosse. Enkelfynd.
LUHM 14t23. "Skafthålsyxa av grönsten".

{Eggdel av mångkantig stridsyxa, chokladbnun

L- L2,6. BH- 4,9. TIr- 3,4. ET- 2,5. TH- 3,4.

HD- 2,2. Fyndet har möjligen samband med K.
91) Datering-TNC.2a
94. Yadensjö, RAÄ 7. Vadensjö 11:1. 45 m.ö.

h. I såinka omedelbart V om SÅ-boplats nr. ?.
Fyndplats fdr enkelfynd. P. "1 tjocknøckigflint-

2t9

yxamed utsvöngd egg". Datering - SN. 4a
95. Örja, RAÄ 22. Örja 19:1. 10 m.ö.h. Sand-
iga förhöjningar runt mindrc sänka. Âker. ca 2t0
x 150 m. SÅ,-boptats samt fyndområde för depâ-

fynd. P? "I sönlcan skall i slutet ø 1930-talet ha
hittats 2 tunnackigaflíntyxor på ca I m:s djup" .

Datering - TNC-MNA II. 3 b
9ó. Örja, Enkelfynd. SHM ß732:2. Brons-
kantyxa med brun mosspatina L 8,8 B- 5,5. Lit.
Oldeberg 1974:142, rc. 972. Datering - SN. la
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1. Stenestad
2. Kågeröd
3. Konga
4. Röstånga
5. Ask
6. Halmstad

7. Sireköpinge 12. Kåills Nöbbe-
8. Tirup löv
9. Svalöv 13. N. Skrävlinge
10. Felestad 14. Norrvidinge
11. Torrlösa 15. Billeberga

97. Ask, RAÄ 40. St. Hjortaräd l:ll,12;20.
Krönparti och slänter av mor?inrygg. .Åke¡ c:a
180 x 130 m. SÅ-boptats samt fyndplats för de-

påfynd? P. "2 tjocknackigøflintyxor 17,5 x 3,5-
6 x 3,5. Slþade sidor" . Daæring- SN. 3a
98. Ask, RAÄ 57. Sonarp. Vât sänka mellan
flacka mortinryggar. .{ker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "1 flintyxa enl. uppgift av jordbruka-



ren" . Datrring - Neolitikum? 4a
99. Konga, Konga prästgârd. Enkelfynd.
SHM 173432147. "Tunnackig Ílintyxa, osli-
pad brun, som Minnen 120. Funnen i en torv-
mosse tilllu;rande Konga pröstgård, belägen i
närheten av den minnesrilea Konga ö. På 1600-
talet var denna ö kringfluten. Mossen består av
slrãrtorv, botten av sandblandad bldtera. Yxan

funnen i sísta lagret torv. Vid eggen dro smalsi-
dorna utsvöngda" . lTunnackig, oslipad gulbrun
flintyxa, raka smalsidor, välvda bredsidor, ut-
svåingd egg, rundad egg och nacke L 22,4.88-
7,8. NB- 5,1. NT- 1,8. ST- 4,2. SsB- 1,9. SV-
9o.) Datering - TNC-MNA tr. 3c
100. Norrvidinge, RAli 23. Norrvidinge 13:
1. 30 m.ö.h. Utdikad s¿inka. Åker. Fyndplats för
enkelfynd. P. " I frøgmentariskt tunnøckigt yx-
förarbete". Daæring- TNC-MNA tr. 4a
101. Norrvidinge, Trä 3:16. RAÄ? Utdikad
sänka? Fyndområde för ackumulerade enkelfynd.
P. { Föremål funna "i mossjord" söder om Braån
vid Gissleberga. 1. Tunnackig, oslipad flintyxa
med krustafläck på eggen, chokladbrun. L- 19,1.

EB- 6,4. NB- 4,7. NT- 2. ST: 4,6. SsB- 2,1. 2.

Eggdel av tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, röd-
brun, oskadad egg, omslipad L- 7,4. EB- 7,5.
ST- 2,8. 3. Eggdel av tunnackig,4-sidigt slipad
flintyxa, guVrödbrun, omslipad egg.L- 6,4. EB-
7,7. ST: 2,6.4.Eggdel av tunnackig,4-sidigt sli-
pad flintyxa, gulbrun. L- 8,6. EB- 6,6. ST- 2,7.

5. Nackdel av tjocknackig stor flintyxa, slipade
bredsidor, gulbrun L- 8,6. SB- 5,3. NB- 5,1.
NT- 3,8. ST: 3,8.) Daæring-TNC-MNA.3a
102. Norrvidinge, RAÄ 34. Tråi 3:60. 25 m.
ö.h. Svag N-sluttning i sandbunden åker. Depâ-
fynd, nu skingrat. P. "2 tunnackigøflintyxor
25-30L respektive 35-40L påtröffadc av förre
markðgaren samtidigt pð samma plats" . Daæring

-TNC-MNA 
tr.4a

103. Norrvidinge, RAÄ 65. Hâsænslöv 19: 1.

30 m.ö.h. Tidigare sankmark, nu åker invid och
NO om bäck. Fyndplats för enkelfynd. P. "1
tunnackig ? 20-3 0L flintyxa, ej besikti gad". Dat€-

ring-TNC-MNA n. 4a
104. Norrvidinge, i Saxân vid Träbro. Fynd-
plats för enkelfynd. LUHM 2t216. " l tunnec-
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kig grönstensyxa, grðgrön". {Tunnackig berg-
a$syxa, svagt välvda bred- och smalsidor, grå-
grön. L- 18,4. EB- 6,8. NB- 5,1. NT- 2,9. ST-
4,2. SsB- 2,7. SV-7o.) Datering-TNC-MNA
II.3a
105. Norrvidinge, RAÄ22. Norrvidinge 13:

1. Fyndplatser för enkelfynd. P."I fragmenta-
risk stridsyxa med utsvöngd egg, 3 fragnenta-
rislra tj ocknackiga yxförarbete n, 2 fragmentaris-
ka slrnfthålsyxor, 1 fragmentarisk flintmejsel, 3
dito tj ocknacki ga Ílintyxor, I fragme ntarisk ym,
1 fragme ntarisk spets nacki g?, 4 fragmentariska
tunnac kiga flintyxor, I frø grne ntarisk tj ockl nn-
nackig ym, 1 sandstensbryne, I förarbete 3-si-
digt till spetsnackigflintyxa, I förarbete till yt-
hugget föremå|, I ythuggen spets, 2 slipade

fragment,9 spån och l frøgmentariskbåtyxa, I
fragmentarisk trindyxa?, 2 fragmentariska tjock-
nackigø flintyxor, I fragmentarisk tunnackig

flintyxa, I fra gmentarisk unnbladi gl tunnøcki g

flintyxø" Fõremðlenfunna på dgorna under de
senaste 15 åren, de flesta i sanlen partier N - NO
- O om gården. { Såikert ñ¡nna i slinkan inom detta
om¡åde och i mossjord är endast följande fyra
föremåI, vilka alla påträffats klart åtskiljda från
varandra.

Fyndplats l. Belägen 600 m OSO om Norrvi-
dinge kyrka samt 200 m V om järnvägen. Tjock-
nackig, 4-sidig slipad, räteggad flintyxa av t)?
B, även nacke slipad, vitorange, avbruten eggdel
i äldre tid med avslagsspårmot nacke som är sned

L- 15,8. EB- 5,9. NB- 4. NT- 2,9. ST- 3,3. Da-
æring-MNB.4a
Fyndplats 2. Belägen 760 m OSO om Norrvi-
dinge kyrka samt 30 m V jåirnvägen. Tjocknackig
flintyxa av typ A, delvis slipade bredsidor, räteg-
gad,lraftigt anv?ind egg, grâ med orange fläckar
L- 15. EB- 5,3. NB- 3,7. NË 2,9. ST- 3,7.Da-
æring-MNAItr-V 4a.
Fyndplats 3. 50 m S om fyndplats 2. Spets-
nackig, oslipad flintyxa av typ 2, rundad sned
egg gålgxâbrunfläckig. L- 14,3. EB- 6,9. NB-
3,6. NT. 2,2. ST- 4. Datering-TNA-8.4a
Fyndplats 4.270 m SSO om fyndplats l. Mi-
niatyrskåira konvex, gulbrun. " Funnen vid böck-
en i mossjort' . L- 6,3. SB- 2,7. ST- 0,8. Daæ-



ring - SN. 4a)
106. Torrtösa, RAÄ 1l2.Vistofta 1:2. Murhus.
Flack våtsänka i åker. Fyndplats för enkelfynd.
P. " 1 skøfthålsyxø, nuförvarad å annan ort". Da-
tering - SN. 4a
107. Torrlösa, RAA 117. Rävatoftal:44.95
m.ö.h. Vâtsvacka i mycket svagl S-sluttande mo-
råinâker. Fyndplats för enkelfynd. P."1 spets-
nackig Ílintyxø, avslagen nackc 6B x 3T slþad
grd". Datet'tne - TNA-8. 4a
10E. Torrlösa, RAÄ 132. Östraby 20:7.70 m.

ö.h. Avsats i N-sluttande mortinrygg (0-V), S om
bäcklopp. Åker. Fyndplats för depâfynd? P. "1

tunnblødig grå slþad Ílintyxa 12 x 3,5-2,7 x
1,5. 1 tjocknackig grå flintyxa med lön völvdø
slipødc bredsidor 17 x 4-6 x 4. Pôtröffade i eller
vid nu igenfylldmörgelgrav" . Datering - MNB.
4a

5. KÅVLINGE KOMMUN

N

r-¡ l0 ku

22t

1 fragmentarisktförarbete till dall¿' . { Endast de
följande fynden kan såikert anses härröra frân
denna fyndplats. Depåfynd (?) bestående av tun-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, recent eggskadad,

svagt välvda smalsidor och välvda bredsidor, grå-
orange. L- 15,2. EB- 7,1. NB- 5,1. NT- 2. S1:
3,1. SsB- 1,7. Tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, omslipad egg, dito patina, omhuggen nacke.
L- t3,2. EB- 7,3. NB- ó,1. NI: 1,ó. ST- 3.

SsB- 1,5. Mittdel av tunnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa, dito patina. L-L0,7. SB- 8,3. ST- 3,1.
Daæring-TNC-MNA II.3a
\ldare: RAÄ 84. Enkelfynd. Mossmark. Bñnd
spånpilspets, C-pil, vitgrâ. L- 10,1. SB- 1,8. ST:-

0,6. Datering - MNB. 4a
lldare har följande föremål i privatsamlingen
(RAJ| 63) uppgifter vilka tyder på våtmarksfynd:
Fyndplats t. 1 km NO om motorvägsrondellen
Ba¡sebåickshamn och Läddeköpinge och 1,6 km
SO om Hofterups kyrka. " invid böck tidvis myc-

ket fuktig mark" . Tjocknackig flinnnejsel, egg-
skadad, slipade bredsidor, rödbrun. L- 10,2. EB-
1,7. SB- 2. NB- 1,7. NT- 1,6. ST- 1,9. Daæring

-MN? 
4A

Fyndplats 2. 4ffi m OSO om gården Stubbvik.
" Funnen vid böcken - trolígen vðtmørksfynd' .

Flintdolk av typ II med förtjockat skaft, mörk-
brun L- 14,1. BB- 2,2.8T- 0,9. Sk-L- 5,8. Sk-
B- 2,I. SkT: 1,5. Datering- SNB. 3a
Fyndplats 3. 310 m SSO om gården Stubb-
vik."Troligen våtmarksynd". Konvex vitbeigepa-
tinerad flintsk¿ira L- 11,5. SB- 4. ST- 0,8. Date-
ring - SN. 3a
Fyndplats 4. 500 m rakt V om Barsebäcks

kyrka. Ackumulerade enkelfynd,, " Fynd ner mot
sönka, troliga våtmar$nd íntill boplats" . ïock-
nackig tjockbladig oslipad flintyxa, gråbrun. L
26,5. EB- 7,3. NB- 4,9. NI. 4,1. ST- 6. Enkel
skafthålsyxa, brun. L- 24,2. BH- 8,8. TI{- 5,6.

ET- 5. NT- 5. HD- 4,1. Datering - MNB-SN.
3a)
ll0. Barsebåck, Depåfynd. LUHM 12622
a-d. "Fyra sågar af grå flinø vacl¡ra ex utom d)
som ?ir skadad i ryggen funna i Barsebäck. Alla
fyra lâgo "i en stapel öfuer hvarandra med flat-
sidan uppåt. Samtliga visa spår av nötning" (Ryd-

1. Hofterup 6. Virke 11. Hög
2. V. Karaby 7. L. Hanie 12. Lödde-
3. Dagstorp 8. Kävlinge köpinge
4. Södervidinge 9. Lackalänga 13. Ba¡sebäck
5. St. Harrie 10. Stävie

109. Barsebäck, RAÄ 81 och 84. Barsebäck

29:1. 0-10 m.ö.h. I sänka och slutfiingar mellan

två höjdryggar. Sandig lerjord. Å,ker ca 300 x
100-150 m (N-S). Fyndplatser för troligt depâ-
fynd, enkelfynd samt ackumulerade enkelfynd.
P. { Tillhör fyndsamling RAÄ 63} " I skaft till
dolk 12,5 L. Rombiskt med gjutsömmør. I lan-
cettformig dolk 12,5L. 4 fragmentariska tun-
nackiga yxor. 1 tjocknackig hålsþad yxa I 0,5L.
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beck 1918:39, Fig. 86). { a. Lätt konvex flintskåi-
ra, gråbeigevit L- 19. SB- 4,5. ST- 0,9. b. Svagt
konvex flintskära gråbrunlbeige L- 19,5. SB-
4,5. ST- 0,8. c. Svagt konvex flintskåira, mörk-
brun med ena kanten gråbeige/grön L- 16,6. SB-
3,9. ST- 0,8. d. Rakeggad flintskära, fdrg som

B. L- 17,1. SB- 3,2. ST- 0,8.) Daæring-SN.
1c
111. Barsebäck, Enkelfynd. LUHM 15007.
" En slípad yxa, grågul, tunnackig? omslipød
egg. Hittad djupt i jordcn med nacköndan (ddr
den största skörvan ör slagen) under en sten".
{ Omhuggen och omslþad tunnackig, zl-sidigt sli-
pad flintyxa, grå,/brungrön. Våilvda smal- och
bredsidor L- 14,5. EB- 6,3. NB- 5,8. NT- 2,9.
ST- 3,5. SV.6o.) Daæring-TNC-MNAII. lc
ll2. Barsebäck, "Barseböcksharnn ni. 35".
Enkelfynd. P. "En sköra med rak egg, brun
14,5 x 3,4 x 1. Funnen vid harvning av åker,
somförut varit mosse" . Datering ---: SN. 3a
113. Barsebäck, Barseböcknr. 6, Søndhem.
Depå,fyn{. LUHM 25564t*-b. "Slutet fynd
av nh sþbtøndade spetsar. a) grôgrönbrun med
urnupning 6,6 x 3,5. b) spets rned urnupning
gjort vid plöjning i ögorna till B nr. 6, Sandhem,

SO om Storegård. Fyndplatsen 100 m norr om

böcken som avgrönsar Barseböckfrån Lödde-
köpinge omkring 150 m vöster om östra grönsen
samt omkring 300 m från gården. Dåföremålen
plöjdes upp blevo de liggønde bredvidvarand-
ra". {¡*. b. Sâgtandad spjutspets, olivgrön. L-
11,9. SB- 2,8. ST- 1.) Daæring- SN.4b
114. Barsebäck, Salwik. Ackumulerade enkel-

fynd. LUHM 25254-56. "Gården Saltvik å
ett område om ca 20 kvm i mossjord.25254. En
tjocknøckig Ílintyxa med utsvöngd egg, slipade
bredsidor, e g gen av s lage n, gråbrun. 25255. Ett

förarbete till spjutspets, ljusgrð, spetsen avsla-
gen. 25256. En spånpilspets med tånge, gulgrå.

{25254. Tjocknackig flintyxa med utsvåingd
egg, med slipade bredsidor, eggen ¡ir avslagen,
brun. L- 9,4. EB- 4,3. NB- 3,1. NT- 2,1. ST-

2,1. SV- l0o. 25255. Fragmentarisk flintdolk,
bestående av skafæt samt halva bladet, grå/mörk-
brun, krusta på skaftbasen. L- 10,3. BB- 4,1.
BT- 1,2. SkL- 6,9. SkB- 3,3. SkB-1,9. 25256.

Spånpilspea av typ A) Datering - MNB, SNB-
C.3a
115. Barsebäck, Enkelfynd. LUHM 5961.
"Tjocknackig flintyxa, mörkgrô kalcinerad, blå-
grdflinø, sfuade bredsidar. Funnen í lafvet vid
utloppet af Lydded". { Tocknackig, grâblâ flin-
tyxa av typ AlB, bredsidor slipade, sned nacke.

L- 20. EB- 5,9. NB- 3,8. NI: 2,4. ST:- 3,2. SV-
8,5o.) Daæring-MNB?2a
116. Barsebäck, Ba¡sebäcks mosse. Ackumu-
lerade fynd? "Skelett och flintkniv i ørv pâ gyttja.

Återbegravt" (Liljegren 1975:128). Daæring -Neolitikum? 2b
117. Barsebick, Sandhcm nr. 3, Lundökra-
Enkelfynd. LUHM 27981. Bronskantyxa, to-
ligen vârnarksfynd p.g.a. av den bruna patinan.

L- 11,8. B- 4,9. Lit. Oldeberg 1974:7, n. 27.

Datering- SN.3a
118. Dagstorp, Dagstorpnr. 2. Enkelfynd.
LUHM 20050r'. " En oslþadtunnackig svart-
grd - ljusgråÍlintyxa 28,7 x 85-65 x 5. Funnen
i bottnen av ett 1,5 m djupt dike (vid dettasför-
djupning), strax under ligger ett lager lealkgyttja,
under rnossjorden, en!. uppgift av statsgeolog
Munthe. Den vitgrð belöggningen på ena sidan
hårrör möjligen från kalkgyttjan. Diket går på
grdnsen mellan Nr.2 och nr. 5" . Datering - TN-
C-MNA tr.3c
119. Dagstorp, Dagstorynr. 13. Mosskifte.
Enkelfynd. LUHM 18134. " En eggdel av tun-
nackig flintym". { Eggdel av tunnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa, våilvda bred- och smalsidor, brot-
tet gammalt, rundad egg, parallella sidokanter. L-
8,4. EB- 7,5. SB- 7,8. ST: 3,1.) Datering-
TNC-MNAII.3a
120. Dagstorp, Dagstorp nr. ó. Mosskifte. En-

kelfynd. LUHM ltl29." En tunn yxa, delvis
slpd' . { Tunnbladig, bredeggad, tväreggad flint-
yxa, slipade bredsidor, gfå/mörkgrå, L- l6,L
EB- 5,9. NB- 3,5. NT- 1,4. ST- 1,9. SV- 10'.)
Datering - SN? 3a
l2l. Dagstorp, Dagstorpnr. 3. Mosskifte. En-
kelfynd. LUHM ltl23{'. " En skåra vitgrå
12,2 x 3 5" . Daæring- SN. 3a
122. Dagstorp, Dagstorp nr. 5. Dagstorps
mosse. Enkelfynd. LUHM 16---r'. "Griflint-
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yxa med utsvöngd egg, uttunnad nacke 20,6 x
6,8-3 x 35 ST". Datering-SN. 3a
123. Dagstorp, Dagstorps mosse. Enkelfynd.

LUHM ll42l. "Bred rötmeisel, gråbrun rned

slþadebredsidor, utsvöngd egg. 18 x 6,4-3,2 x
3,2. Funnen í Dagstorps mosse". {Mörkbrun
tjocknackig flintyxa med utsvängd egg, slipade

bredsidor, räteggad L- 17,8. EB- 6,4. NB- 3,6.
NT- 3. ST- 3,1. SV- 10,5o. Se även K. 131) Da-

tering - SN. 2a
124. Dagstorp, Dagstorps mosse. Enkelfynd.

LUHM 607. "Flintyxa gråbrun, helt sþad,
eggen omslipad 14 x 6,7 x 4. Funnen i Dags-

torps mosse". { Omhuggen och omsþad, noli-
gen tunnackig flintyxa, 4-sidigt slipad, eggska-

dad, välvda smal- och bredsidor L- 13,8. EB-

6,4. NB- 6. NT- 2,8. ST- 4,1. Se även K. 131')

Daæring- TNC-MNA tr. 2a
125: Dagstorp, Dagstorps mosse. Depâfynd.

SHM 14253. "En tunnackig flintyxa med ben-

skaft, en tjocknackig flintyxa med liknande
skaft, funna tillsammans i Dagstorps mosse".

{ Tocknackig, tunnbladig, w¿ireggad, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, raka smalsidor, skadad i nacke och

recent skadad i eggen, gulbrun. Yxan är insatt i
ett benskaft av ?ilgtibia. L- 9,8. EB- 4. NB- 2,9.

NT- 1,4. ST- 1,8. SV- 7,5o. Skaftet har en l?ingd

av ca32crn En troligen tjocknackig,4-sidigt sli-
pad flintyxa, brun med beiga fläckar, omhuggen i
nacken, egghörna splitûad, nacke rakt avslagen

L- 14. EB- 6,1. NB- 4,4. NT- 2,1 ST- 3,3. Ben-

skaftet har en låingd av ca 38 cm. Se även K.
13U Lit. Olausson 19832:34. Datering-MNB.
2a
126. Dagstorp Dagstorps ägor. Enkelfynd.
SHM 3317:21. Märku "I en torfmoss¿". {En
tunnackig bergartsyxa, raka smalsidor räteggad,

grâbrun. L- 2I. EB- 6,8. NB- 5. NT- 3,4. ST-

4,5. SsB- 1,8. SV-7o.) Datering-TNC-MNA-
Ii,2a
127. Dtgstotp " Dagstorps mosse". Enkelfynd.

SHM 7577:341. { Tunnackig w?ireggad berg-

artsyxa, gråsvart L- t5,2. EB- 5. SB- 5,9. NB-

3,8. NT- 1,4. ST: 2,7. SV- 50. Se även K. 131)

Datering-TNC-MNAtr? 2a
l2t. Dagsto rp " Dagstorps mosse". Enkelfynd.

SHM 1453:456. { Tunnbladig, 1¡¡¡¿çkig, del-
vis slipad flintyxa med utsv¿ingd egg. Imitation av

kopparflatyxa. Rak nacke, svagt rundad egg med

egghörn, gulorange/orangebrun L- 11,2. BB-
5,4. NB- 3,4. NI- 1,3. ST- 1,5. Se även K.
131) Daæring-TNC.2a
129. Dagstotp "Dagstorps torfmosse". Enkel-

fynd. SHM 2918. {fjocknackig, oslipad,rät-
eggad flintyxa av typ B, krusø på ena bredsidan

och nacke, rak nacke och rundad egg, gÛgrã-
grön, raka smalsidor, välvda bredsidor L- 22,9.

EB- 7,2. NB- 4,9. NT- 2,8. ST: 4,5. SV- 70. Se

även K. 131) Daæring- MNB. 2a
130. Dagstorp "Dagstorps torfrnåse". Enkel-

fynd. SHM 2918. {Enkel skafthâlsyxa, grå-

svart L- 20,6. BH- 6,6. TI{- 5,4. ET- 5,1. HD-
2,4. Se även K. 131) Datering- SN.2a
131. Dagstorp, Depâfynd. SHM 12608.
" Bronsdolkstav funnen i Dagstorps mosse år
1892 pô ca 12 (!?) m:s djup tillsammans med en

yxa och en ørmring. De sistnåmnda ei tillvaratag'
ta" . {Fyndethar möjligen samband med fynd nr.

123-125 samt 127-130.) Lit. Montelius 1917:

824, Oldeberg 1952.211, Oldeberg 1974:21,w.
115. Datering - SN. 2a
132. Dagstorp, Huvndstorp nr. 3. Marieberg'

Depâfynd, funnet vid harvning' LUHM 18600

a-b. "a) Tjocknackig flintyxa med svag hålegg'

oslipad. Nacke kvadratisk, brun. b) Tiocknackig

flintyxa med svag hålegg, oslipad- Nacke kvadra-

tisk, brungrå. Bägge yxor är avsmalnande mot

nacken. Yxorna hittades med 10 m:s avstånd från

va¡andravid harvning" (Rech 1979:120). Det lik-
artade utseendet gör, enligt Rech, det troligt att

det rör sig om ett depåfynd. {a. Tiocknackig,

svagt håleggad, oslipad flintyxa, brun. L- 15,8.

EB- 6,1. NB- 3,4. NI: 2,9. ST- 3,1. SV- 130. b.

Tjocknackig, oslipad flintyxa med tendens till hål-

egg, brun/gråfläckig. L 17,1. EB- 6,4. NB- 3,4.

NË 2,9. ST: 3,2. SV- 13".) Lit. Rydbeck 1918:

29 Fig. 47 . Daæing - MNB 3a
133. Hofterup, RAÄ 7. Hofterup 4:1. 0 m.ö.

h. I utdikad sankmark. Torv. Åker. Fyndplats för
ackumulerade enkelfynd. P. "l lancettformad

dolk, rombiskt skaft, I tångepilspets, triangulör-
bögge hittade inorn en yta av I lcvm. Fyndet på-



tröffades 100 m V om SÅboplats 14" . Datering

- MNB, SNA.4A
134. Hofterup, Hofterups mosse. Ackumule-
rade enkelfynd? SHM 13378:33-34. "Tunn

fyrsidig yxa øf grå flinta, bredsidorna välslþadc,
smalsídorna ofullstöndigt sþadc. I dolk af grå

flinta med nðsidigt föste, tömligen bredt och
tunnt blad. Funnen som nr.33". { 3 3. Tunnbla-
dig, tjocknackig flintyxa, slipade bnedsidor, spår
av slipning pâ ena smalsidan, krusta pâ nacken,
grâblâ, tväreggad L- 12,1. EB- 4,6. NB- 2,9.
NT- 1,3. ST: 1,5. SV- 11o.34. Flintdolk av typ
VI, vitgrUgtr^L- I3,7. BB- 3,3. BT- 0,9. SkL-
6. SkB-1,8. SkT- 0,9. Se även K. 135.) Dare-
ring-MNB, BÅ per.l.2a
135. Hofterup, Hofterups mosse. Enkelfynd.
MF 2637. "Tjocknackig tvöryxa av gråflinta,
s lip ad me d sv a g hål s lþ ning, skadnd. " H ofterup s
mosse". { Spetsnackig eller tjocknackig, håleggad
4-sidigt slipad flintyxa, ljusgrUgråsvaf, L- 12,6.

EB- 4,7. NB- 2,8. NT- 2,3. ST- 2,3. HL- 9,1.
Fyndet har möjligen samband med K. 134.) Da-
æring-M\AV.2a !

136. Hofterup, Hultarp. Enkelfynd. LUHM
4639. "Tjocknackig gulgrå flintyxa ofullst. sli-
pad. Funnen i Hultarp í torvmosse". { Tjocknac-
kig, 4-sidigt slipad, håteggad flintyxa, grâbeige.

L- 14. EB- 4,4. NB- 2,6. NT- 2,1. ST- 2,7.HL-
2,4.1 Daæring- MNB. 2a
137. Hög, RAÄ 5. Hög 18:1. SV-V-sluuning
mot utdikad bäck och såinka i sandjord, sand-
backar och bitvis moränlerâker. Ca 450 x 100 m.
S.{-boplats och fyndområde ftir ackumulerade en-

kelfynd. P. " Inom ett d¿lomrdde (A) lnr mark-
dgaren påtröffat I fragmentarisk tunnackig yxø,
I förarbete tjocknackig flintyxa med utsvöngd
e gg, 1 fragrnentarisk tjocknackig, 2 tjocknackiga

flintyxor, 1 tjocknackig med hålslip". { Redska-
pen tillhör nu den nye markägaren, vilken ej vill
visa dem) Datering - TNC-MM-SN. 4a
138. IJ.öç, Högs pröstgårds mark,. Depåfynd.
LUHM 23072 a-d. " Slutetfynd påtrriffat ej
långtfrån Kövlingeån och blott någrafå hundra
meter från Höjsmöllegönggriften, bestående av 4
rötmejslar: ø) gulbrun-gråfldckig helt slipad b)
Dito färg, osþad c) Ditolörg, eggen sþad, an-
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nars svøga sþspðr pð bred- och smalsidor d)
grdgulfldckig, helt slipad" . { a. Tjocknackig, 4-
sidigt slipad flintmejsel, våilvda smal- och bredsi
dor, gulbrury'grön,. L- 24,9. EB- 2,2. SB- 2,9.
NB- 2,3. NF 1,8. ST: 2,4. b. ljocknackig osli-
pad flintmejsel, gulbrun/grön. L- 18,9. EB- 1,3.

SB- 2,2. NB- 1,6. NÊ 1,6. ST- 2,3. c.'Iljock-
nackig flintmejsel, endast eggdelen slipad, gul-
grön/grâgrön. L- I7,3. EB- I,2. SB- 2,2. NB-
1,9. NI- 1,8. ST: 2,2. il.ljocknackig 4-sidigt
slipad flintmejsel, även nacke är slipad, gulgrön.
L- 14,5. EB- 1,5. SB- 2,2. NB- l,g. Nr- 1,7.
ST- 2.Ì Lit. Ebbesen 1981:20:anm. 6, Fig. 10.

Datering- TNC-SN. 3a
139, Hö9, "Högs torfmosse". Enkelfynd.
LUHM 3t30. " Sköra grd konkavll<onvex egg.
Funnen i Högs torfmosse". { Halvmânformig ¡-
huggen, konkav skära, blâgrå.L- 15,2. SB- 3,6.
ST- 0,9.) Daæring - SN. 2a
140. Hög, Enkelfynd. KML 113t5*. Brons-
kantyxa, froligen våtmarksfynd p.g.a. av den
bruna patinan. L- 7,4. B- 4,6. Lit. Oldeberg
1,97 4:50, ¡r. 321. Daæring - SN. la
141. Kävlinge, RAÄ 16. Hildas minne. 25 m.
ö.h. I utdikat bäcklopp och på svaga sluttningar
ner mot sÍinka. Leråker. Ca 220 x 100-130 m.
Kåivlinge 6n-628. Fyndsamling och fyndområde
för ackumulerade enkelfynd. P. " De flesta av
följandeförenål hnr hittøts lnr; 3 Íörarbeten tun-
nackigaÍlintyxor, I dito bergartsyxa, I fragmen-
tarisk tunnackig flintyxa, 12 tjocknackiga flínt-
yxor varav 3 tned utsvöngda eggar ( I ör slipad),
3 hålsþade, I av bergart med rilvloarn (påbörjat
sknfthål? ), I fragmentarisk tjocknackig bergarts-
yxa, 1 spetsnackig flintyxa, I tunnbladig Ílìnt-
yxa, 3 skffihålsyxor, I förarbeæ dito,4 ythagg-
nøflintdolkør (1 hel),2 ythuggnø slairor. I tiln-
gepilspets GKK". { Säkert funna i sänkan är en-
dast; 1. Enkel skafthålsyxa, grâsvartspräcHig, av

skiktad bergart. L- 18,2. BH- 7,1. TH- 3,8. ET:
4. NI- 3,3. HD- 2,4.2.Er/rrel skafthâlsyxa, grâ-
brun rubbig egg.L- 14,5. BH- 7,7.TH- 6,5.
ET- 5,4. NT- 5,1. 3. Enkel skafthålsyxa av typ
Hagebyhöga, gåbrun. L- I4,9. BH- 5,3. TH-
3,3. ET-'4,3. NT- 3,2. HD- 2,2. Osäkra fynd
frân såinkan är - här ?ir det färg och patina som



gör det roligt; 4. Tjocknackig bergartsyxa med

skâlgrop, gtâbrun, raka smalsidor. L- 13,1. EB-
4,8. SB- 5,2. NB- 3,9. NT- 3,1. ST: 3,3. 5.

Tjocknackig, oslipad flintyxa mcd utsvängd egg,

grâorangepatinerad. L- L4,5. EB- 5,8. NB- 2,9.
NT- 2,7. ST- 2,7.6. locknackig, slipad flintyxa
med utsvängd egg, chokladbrun, delvis slipad,
slipspår på smalsidornas eggdel. SV- 16o. 7.
Ijocknackig, oslipad, tv?ireggad flintyxa, förarbe-

te till håleggad, vitbeigepatinerad. L- t5,2,EB-
4,5, NB- 3,1, NT- 2,1, ST- 2,7.1 Datering-
MNB-SN.3a
142. Kåivlinge, RAÄ 20. Kävlinge 633. Ama-

lieborg. 25 m.ö.h. Utdikad sänka i lerâker. Ca
140 x 100 m: Fyndområde för ackumulerade en-
kelfynd samt depåfynd. P. "2 tioclcnackigaberg-

artsyxor, 3 förarbeten till tjocknackiga flintyxor,
2 tunnbladigaflintyxor, I nackdel till sknfthåls-
yxa, I tjocknackig flintyxa med utsv¿ingd egg, I
fragmentørisk nnnackig Ílintyxa, I flathuggen
sköra, 1 flathuggen flintdolk, 3 förarbeten till
flathuggna pilspetsar, 2 fragmentariska flintdol'
l<ar, 2 tdngepilspetsar GKK, I fragmentarisk
smalmejsel". { I våtsänkan ha¡ säkert hitøts; 1.

Tunnbladig flintyxa, brunguVsvardläckig, 4-sid-
igt slipad. L- 12,2. EB- 5. NB- 3,5. NT- 1,2.

ST: 1,7. 2. Tunnbladig, 4-sidigt slipad flintyxa,
något konvexa långsidor, identisk paana. L- t2.
EB- 4,2. NB- 3,5. NT- 1,1. ST- 1,5. 3. TJock-

nackig, håleggad flintyxa, oslipad gålgâvit. l-
13,1. EB- 5,2. NB- 3,4. NT- 2,5. ST- 2,7.Föl-
jande fem föremål kommer enligt upphitaren no-
ligen från samma fyndområde och ha¡ eventuellt
ingâtt i ett depåfynd. Samtliga har identisk patina;

4. Tljocknackig flintyxa med utsvängd egg, slipa-
de bredsidor, gulbrun/rödfläckig. L- 12,6. EB'
6,2. NB- 3,1. NF 2,3. ST- 2,6. 5. Svagt konkav

flintskära, gulbrun/rödfläckig. L- 13,3. SB- 4,4.

ST- 0,9. 6. Spjutspets, dito patina. L- 12,3. SB-

3,3. ST- 0,6. 7. Ythuggen pilspets, dito patina.

L- 7,8. SB- 2,7. ST- 0,8. 8. N¿ckdel till tjock-
nackig, 4-sidigt slipad flintmejsel, dito patina. L-
5,8. SB- 1,9. NT- 1,7.) Datering-MNB-SN.
3a
143. Kävlinge, Strax söder om iörnvögssta-
tion pd grönsen mellan Sydsvenska Bankens
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tomt och Bryggeritomten, ett par meter lrån 8a-
tan. Fyndplats för enkelfynd. LUHM 25367 .

" En slaira grôalûig. Hittadcs på ett djup av 1,3 m

under marþtan pd grönsen mellan mosse och

sand, tillsammans med en möngd djurben ov oxe
eller luist. Ingerföljden beskrevs sðlunda: Myllø
30 cm, mosse 100 cm, sand 40 cm, på dc undcr-
sta 10 ctn stark inblandníng av klappersten".

{Rakeggad flintskära, gråblå/gråvit. L- 20. SB-

4,5. ST- 1.) Datering-SN.4c
144. Kävlinge, Kävlinge mosse. Enkelfynd.
LUHM 4613. "Tunnbladig tjocknackig gulvit

flintyxa, ofuilstöndigt slipad. Funnen i Kieflin-
ge mosse". { Tunnbladig, 4-sidigt slipad flintyxa,
vitgrå. L- 10,5. EB- 3,6. NB- 2,1. NT- 1,3. ST:
1,5.) Daæring-MNB.2a
145. Kävlinge, Enkelfynd. LUHM 19594*.
Bronskantyxa, pâträffad vid grävning till en
brunn, brun patina. L- 12. B- 4,5. Lil Oldeberg
197 4:63, nr. 429. Daæring - SN. la
146. Lackalänga, Lackalönganr. 8. Depâ-

fynd? LUHM 576, 5t7. Två tunnackiga osli-
pade flintyxor. Enligt Rech är fyndomständighe-
terna obekanta @yndet är gjort redan 1832) men

anser dock att det ¿ir ett säkert depåfynd. Troligen
marldynd" (1979:123). { Tvâ oslipade, tunnacki-
ga flintyxor av typ III-VI. 57ó. Gulbrun, kalk-
lcusta på båda bredsidor L- 23,8. EB- 6,6. NB-
6,2. NÊ 1,9. ST: 3,5. SsB- 2. SV- 3o. 5t7.
Mörkbrun, kalkkrusta på ena bnedsidan L- I9,7.
EB- 6,9. NB- 6. NT- 1,5. ST- 2,7. SsB- 1,3.

SV- 4,5o.) Lit. Rydbeck l9l8:21, Fig.27, Niel-
sen 1977: 131. Daæring - TNC-MNA II. 3a
147. Lrcktlänga, Depâfynd. LUHM 12862
a-b. "Två sâgar af flinta, funna tillhopa âr 1893

vid dikning i Lackalänga socken. Båda äro st¿rkt

blanknötta. Yttre habitus likartad" (Rydbeck

1918:38, Fig. 80). Enligl sockenarkivet funnø
vid gropning. { Två halvmânformiga skäror. a.

Gulbrun, konvex-råiteggad. L- 18. SB- 4. ST-

0,9. b. Grâsvart med gula fläckar, govtandad.
konvex L- 17,2. SB- 3,8. ST: 0,8.) Daæring-
SN. la
148. Lackalänga, Lacknlönganr. 1. 300 m
nordvöst omgdrden nr. I Lackalönga ladugårds'
mørk.Dep$ynd. LUHM 26472 a-f*. "Slutet



fynd, bestðende av 2 grönstensyxor, funna orn-
kring 300 mNV om gdrden nr. I iLackalönga,
samt omkring I meter eller något mera därom 3
flintspðnor och I flintskdrva. Fyndet påtrdffades
vid gropning. På fyndstöllet ldgo tre stenar av
mansbördas storlek. Pdvardera sidan av den ens
stenen, som var kluven, låg en yxø. Fyndet låg
omkring 60 crn djupt och jorden pð platsen var
svart. I forna dagar lade just dår gðtt en liten
böck, som nu genom gropen öndrat lopp. a) tun-
nackig med smala tydliga smalsídor b) över-
gångstyp spets-ltunn med antydan till smalsidor
c) 14,1 x 3 x 1,4 d) 8,5 x 2,3 x 0,7 e) 12,3 x 2
x I,9 f) 4 x 4,2 x 0,7. {a. Tvåireggad, tunnackig
bergartsyxa, eggslipad omslipad. Grâgrön, kon-
kava smalsidor L- 2I,5. EB- 6,1. NB- 4,1. NI-
2,5. ST- 4,6.b. Tunnackig eller en spetsirackig
bergartsyxa, grâgrön L- 13,6.EB- 5,2. NB- 3,6.
NT- 2,2. ST- 3. c- f*.) Datering-TNC? 4c
149. Lackalånga, Lackalåinga torvmosse. En-
keHynd. LUHM 1227t. " En nöstan klotrund
sten med en rönna, sönkcsten? klubba? { Ägdor-
mad klubba/sänke med smal skaftränna L- 7,4.
SB- ó,2. ST- 6.) Daæring- SN.2a
150. Lackalänga, " På grönsen tillvalllùrd'.
Depåfynd. SHM 14t5 l. "En stor platt slípsten
av kvartsit med nå slipytor 4l x 20,5, En osli-
pad, tunnaclrød yxa av opakflinta med spetsovøl
genomskörning, banen smal, eggen rund. Fun-
nenvid gröfning.Yxan - liggandc på slipstenen.

{ Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 1, gråbrun.
L- 21,8. EB- 7 . NB- 4. NT- 2,4. ST- 4,ó.) Daf€-
ring-TNA-B.2a
151. L. Harrie, Storegdratdrr. Enkelfynd.
LUHM 5t33. "Tunnackig slipad flintyxa.
Funnen i Storegårø Körr den 20 juni 1836'.
{ Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, omslipad
egg, skadad nacke, grâblUvitgrå, eggen sned,
svagt välvda smal- och bredsidor. L- 16,8. EB-
7,2. NB- 6,1. NT- 1,6. ST- 2,9. SsB- 1,7. SV-
5o.) Datering-TNC-MNA tr. 3a
152. L. Harrie, RAÄ 15. L. Hanie 19:1.30
m.ö.h. Igenfylld âravin, tidigare biflöde till Kåiv-
lingeån. Fyndplats för enkelfynd. P. "1 flint-
yJea, ej besiktigad".Yxans pløcering troligen se-
kundrir då ravinen ör utfylld med material uti-
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från? . Daæt'ng - Neolitikum? 4 a
153. L. Harrie, Wi Zt. L. Hanie 5:?. 35 m.
ö".h. Utdikad sänka, bäcklopp. Leråker. Fynd-
plats för enkelfynd. LUHM 29589*. "Slþat
fragment. Inventeringsfynd vid besiktning" . Da-
tering- Neolitikum. 4a
154. L. Harrie, Enkelfynd. LUHM 14225.
" En tannackig oslþadflintyxa, gulbrun-grå 25 5
x 8 ,3 -5 2 x 4. Funnen i en rnosse" . { Tunnackig,
oslipad flintyxa, rundad egg och nacke, gulbnun
med grågröna inslag, raka smalsidor, välvda
bredsidor. L- 24,7. EB- 7,9. NB- 5,8. NT- 2,1.
ST- 4,2. SsB- 2. SV- 7'.Ì Datering - TNC-
MNAtr.la
155. L. Harrie, L. Hanie 1,6:4.lkanten av en
våtsvacka mellan kyrkan i L. Hanie och gamla
j?irnvägen. Fyndplats för depåfynd. P. {Fyndet
pânåiffades i slutet av 1970-talet i samband med
stenplockning. 1. Tjocknackig, brun flintyxa av
typ B, ena bredsidan delvis slipad. Kraftiga porö-
salrust¿bildningar. L- 20,1. EB- 6,7. NB- 3,9.
NT- 2,3. ST- 3,9. SV- 8o. 2. Tjocknackig, osli-
pad flintyxa av typ B, gråbrun. Fossilrik flinta
med flera krustreringar. L- 19,1. EB- 5,6. NB-
3,6. l{F 1,5. ST- 3,1. SV- 8o.} Datering-
MNB.4a
156. Löddeköpinge, RAÄ 25. Löddeköpinge
92:I. 5-ß m.ö.h. Höjdrygg, en högre och en
lägre, samt dåiremellan liggande NV-sluttning. ca
900 x 430 m. SÂ-boplats samt fyndområden för
depåfynd och enkelfynd. P. "Inom omrddet
(trddgårdsvången, mellan vången och N Körce-
vången) har hittats 6 st flintskiror, därav 4 st
uppe på backen i S och I enligt uppgift hittad i
mossjord i trödgðrdsvången, sannolikt i boplat-
sens NV del". Datenng- SN. 3a, 4a
157. Löddeköpinge, RAÄ 55. Löddeköpinge
24:lA. Lâgt liggande delvis sank mark. Betes-
mark. Fyndplats för ackumulerade enkelfynd?
P. " 1 trindyø, 1 parallelllwggen flintspets" . Daæ-
ring - Ertebölle?, SN. 4a
158. Löddeköpinge, Depåfynd. LUHM
20345-46*. "Avlðng vacker skedskrapa grå-
svart. Funnen tillhopa med en liknande sked-
skrapa, gråsvart. 10,5 x 35". {45. Skedformig
skrapa, blâsvart L- 16,4. SB- 5,5. ST- 1,9.)



Daæring- SN. la
159. Löddeköpinge, Enkelfynd. LUHM
4164. "Grönstensyxa svartgrå. Funnen í en

mosse vid löddeköpinge". { Tväreggad bergarts-

yxa, möjligen spetsnackig bergartsyxa med anty-
dan till smalsidor, eggslipad, grönsvaf. L- 14,7.

EB- 5,3. NB- 2,4. NT- 2,4. Sf:4.) Daæring-
TNA-B.la
160. St. Harrie, RAÄ 24. St. Hanie 5:22 och
8:1-II. Sänka i åkermark ca 90 x 20 m. Fyndom-
râde för ackumulerade enkelfynd samt troligt de-

pâfynd. P. "l tjocknackig med utsvöngd egg.
Kvadratisk nackc, I förarbete tiocknackig med

utsvöngd egg, omhuggen med spðr av slþning I
tunnackig omslipad yxa". { 1. Tunnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa, brunorange, svagl välvda
smalsidor, våilvda bredsidor. L- 16,8. EB- 7,5.

NB- 5,4. NT- 1,8. S? 2,8. SsB- 1,7. 2. !ock-
nackig flintyxa med utsvängd egg, slipspår pâ

bredsidoma, erâgön/edblâpatinerad. L- 11. EB-
5. NB- 2,2. NT- 2.ST-2.3.ljocknackigflint-
yxa med delvis usvåingd egg, chokladbrun, slipa-

de bredsidor, kvadratisk nacke, oslipat nacþarti.
L- 9,5. EB- 4,3. NB- 2,5. NI: 2,3. ST- 2,3.)

Daæring - TNC-MNA II, SN. 4a
161. St. Harrie, RAÄ 41. St. Hanie 24:2.30
m.ö.h. Förr sänka, nu utdikade partier lring Våil-

lebäcken. Mossjord. Fyndområde för ackumule-
rade enkelfynd.P. " I området lnr denföne mar-
kägaren hittat "flera" flintyxar, "nðgra" ythuggna

spetsar samt I enkcl skafthålsyxa, bara den sist-

nùnnde kunde besiktigøs". {Fyndomrâde för 1.

Enkel skafthâlsyxa, skadad i eggen, gråbrun. L-
11,8. BH- 6,3. TH- 6. HD- 2,7.2.1iocknackig
bergartsyxa, tendens till smalsidor, gråbrun. L-
13,4. EB- 6,5. NB- 4,2. NT- 3,1. ST- 4. Vidårc

en ca 15 cm lång "fin" flintyxa nu förvarad pâ

annan ort.) Datering - MN-SN. 3a
162. St. Harrie, St.Harrie nr. 5. Enkelfynd.
LUHM 1.6832. " Gånggriftsyxa grd slþad, eg-

gen avslagen. Funnenvid dikning" . { Tjocknack-

ig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, grVgrl-
grön, omhuggen, nackdel+mittdel. L- 9,5. EB-

3,8. NB- 2,8. NT- 2,3. S? 2,5. HL- 5,4. SV-

12,5".1 Datering - MNB. 3a
163. St. Harrie, RAÄ 19. St. Hanie 4:6.30
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m.ö.h. I utdikad sankhâla. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "En sk$thålsym". {Enligten teckning
har yxan måtten: L- 11,7. BH- 6. HD-2.) DaÞ-
ring - SN. 4a
164. Stävie, Stävie nr. 10. Ackumulerade en-
kelfynd? samt depâfynd? LUHM 16575-78.
1657 5. En tjocknackig grð flíntyxa, 4-sidigt sli-
pad, eggen bortslagen, likasd sþningen d ena
smalsidan. Funnen jãmte dc tre följande nwn-
merna ð Stövie nr. 10: 76. Sköra, grd.77 . Díø
med ena spetsen borta.78. Spjutspets eller dolk
av brunflinta, avbruten í skøftöndan {1ó575.
Tjocknackig, fragmentarisk flintyxa av typ AÆ,
nacke+mittdel, 3-sidigt. slipad, slipspâr pâ ena

bredsidan, gråbrun. I- I0,4. SB- 5. NB- 3. NI:
2,7. ST- 2,9. SV- 16". -7 6. Halvmånformig skä-

ra, mörkgrUgrön, rak egg. L- 8. SB- 3,5. ST-

0,8. -77. Avlång skära, mörkgrilgrön, ena spet-
sen avbruten, konvex egg, grovt tillhuggen L-
11,8. SB- 3,2. ST- 0,8. -78. Spjutspets röd-
brun, avbruten i basen, förtjockad bas. L- 11,5.

SB- 2,1. ST: 0,9.) Datering-MNB?, SN.3a
165. Stävie, RAÄ 28. Stiivie 18:1. Fyndomrâ-
de för ackumulerade enkelfynd. P. "I fiinnackig
oslþad flintyxa, I fragrnentarisk spjutspets. An-
tos vara hittadc i "mossmarkßn" SV om gdrdcn".

Datering - TNC-MNA II, SN. 3a
166. Ståvie, Enkelfynd. LUHM 25361.
Kopparkantyxa, toligen vâtrnarksfynd p.g.a. den

bruna patinan.L- t2 B- 5,3. Lit. Oldeberg 1974:

119, nr.777.Datenng- SN. la
167. Stävie, Lantbrukare Nils Perssons ägor.
Enkelfynd. LUHM 25536. " Iunruckigflint-
yxa, övergångsþrm, eggen rundad, slipad å
smalsidorna och bredsidorna, grðgul, knll:krusta
åbanen. Funrcnpå2 alnars djup" . { Spetsnackig

flinryxa av W 2, grâguVgrågrön. 4-sidigt slipad,

krusa pâ nacken, raka smalsidor. L- 12,8. EB- 6.
NB- 3,2. NI: 2,2. ST- 2,8.) Daæring-TNA-
B.3b
l6t. Stävie, Stävie mosse. Enkelfynd. LUHM
11446. " En tjocknackig slipad flintyxa med ut-
svöngd ¿99". { Tocknackig, grågul flintyxa med

nâgot utsv¿ingd egg, tv¡ireggad, omhuggen, del-
vis slipade bredsidor. L- 1L,9. EB- 5,6. NB- 3,2.
NT- 2,3. ST: 2,6. SV- 14".) Datering - SN. 2a



1ó9. Stävie, RAÄ 3. Stävie 4:1. Flack sandig
höjdrygg (NÖ-SV). LUHM. Neolitiskt hagn-
adssystem omfatt¿nde ca 7-8 hektar. Fyndomrâde
för ackumulerade enkelþd. Anläggningen består

av ett 250 m långt system av diken vilka i nord-
sydlig riktning avgränsar en sandig höjdrygg.
Dikena variera¡ mellan 3 och 40 m i längd och 0,4
till 1 m i djup. Majoriteten fynd framkom i etr
fåtal av dessa anläggningar. De flesta fynden kan i
likhet med danska parallella fynd ûolkas som ritu-
ellt nedlagda. Bland fynden måirks 26 tjocknacki-
ga flintyxor och 9 ntejslar. Dock finns inte ett
enda intakt exemplar. Mått øgna pâ sex av )D(oma
indikerar förekomsten av bâde A- och B-yxor.
Vidare påträffades 15 spånpilspetsar och 20 cy-
lindriska spånblock (Larsson 1982:65 ff). Ett in-
tressant inslag var även Snden av te ugnsliknan-
de anl?iggningar vars keramikinnehåll av Larsson
tolkats som resultaten av medveten destuktion av
keramik genom br?inning (L. Larsson 1989a:
150). Sammantaget har anlåiggningen fynd vilka
både kan hänföras till trattb¿igarkulturen MNA V-
fas och till gropkeramisk kultur. Enligt uttolkaren
kan det röra sig om en hopsmältning mellan dessa

bägge kulturer (L. Larsson 1984a:I2). Lit. Mad-
sen 1988:318 f. Datering- MNA V. 4c
170. Södervidinge, RAÄ 30. Sädervidinge
LL:t.25 m.ö.h. I kanten av och i utdikad mosse.
Fyndplats för enkelfynd. LUHM 2948t*. "1

tj o c knac ki g fli ntyxa. I nv e nteri n g s -fy nd ôr I 9 86.
IngaÍlintavslag i nårheten. Pð ögorna lar hittøts

flintyxor, dessa ör nu försvunna". {Enligten
teckning ?ir yxan försedd med utsvängd egg. L-
7,1. EB- 4. NB- 2,5. NT- 1,2.) Daæring-SN.
4a
l7l. Södervidinge, Södervidinge nr. 10. De-
pâfynd. SHM 12609*. "8n rund börnstens-
pörla,flat. di.ameter 1,7 x 0,8. Funnen vid tdck-
dikning, ca I m djupt jömte 10 andra d¿lvis an-

frätta dito, vilkø sålts till en judc". Datering -sN.3b
172. Södervidinge, SOdervidinge fÌilad. Depå-
fynd. LUHM 19000 a-d. "4 flintsågar, relativt
små, funna tillsammans på Söderhvidinge f?ilad

vid en stor sten. Sâgarna äro medelmåttigt uúiir-
da, nästan utan sâgtänder och förete spår af nöt-
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ning. Yttre habitus likartåd" @ydbeck 1918:40:
Fig. 88). { Fyra halvmânformiga flintskliror. a.
Rakeggad, grâvit. L- 10,8. sB- 3,4. ST- 0,9. b.
Svagt konvex egg, grâsvart. L- 10,6. SB- 2,7.
ST. 1,1. c. Svagt konkav egg, grâvit. L- 10,7.
SB- 2,8. ST: 0,8. d. Svagt konvex egg, svartgrâ.
L l2,l. SB- 4,1. ST. 0,9.) Datering-SN.2b
173¿ Södervidinge, Allarps mosse. Enkel-
fynd. LUHM 19176*. " En skära, brun och
grdsvart. 17,7 x 5,1". Se även K. 175. Datering

- SN. 2a
174, Södervidinge, Allarp. Enkelfynd.
LUHM 109f9. Kopparflatyxa, troligen ett vât-
marksfynd p.g.a. den bruna patinan. L- 8,7. B-
3,8. Se även K. l75.Lit Oldeberg L974:Il9,w.
785. Daæring- SN.2a
175. Södervidinge, Allarp nr. 2. Depåfynd.
SHM 13378:31. "Depâfynd - 1 tunnackig flint-
yxa j?imte en nu förkommen yxa" (Oldeberg
1952:249). Enl. katalog "funnen jemte en annan
af samma storlek". { Tunnackig, oslipad flintyxa,
nåistan raka smalsidor. Våilvda bredsidor, bnunvi-
olett, rundad egg och tunn rundad nacke. L-
34,ó. EB- 9,2. NB- 6,5. NI- 1,9. ST- 4,1. SsB-
1,8. SV- 30. Fyndet har möjligen samband med
K. 173-17 4.1 Daæring - TNC-MNA tr. 3a
176. Virke, Jörelsborg. Virlæ nr.3. Enkelfynd.
LUHM 264;57. " En spasnackig slipadftintyxa
med sned egg brunrödgul. Funnen i sankt lig-
gønde ôker vid jordbruksarbete, ca 300 m NO
omborgen" . { Spetsnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa av typ 2, dock försedd med wå mycket smala
smalsidor, rödguVbrunröd. L- 17,5. EB- 5,8.
NB- 3,3. NT: 1,7. ST- 3,5.) Daæring-TNA-
B.3a
177. Virke, RAÄ 6. Virketorp 7:1. 35 m.ö.h.
Såinka. Fyndplats för enkelfynd. P. "1 flintyxø,
1 del av flintyxa - ej återfunnø vid besök". Daæ-
ring-Neolitikum? 3a
178. V. Karaby, RAli,96. Urdikad större sän-

ka. Ka¡lslund. Fyndomrâde för ackumulerade en-
kelfynd samt fyndplats enkelfynd. Ca. 300 x 500
m. Huvuddelen av föremålen har dock hittats
inom ett omrâde av 100 x 100 m beläget ca 300 m
ONO om gården Karlslund och söder om RAÄ-
markeringen på ekonomiska kartan. P. Följande
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föremål har av markägaren hittats här: { 1. Nack-

del av tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, grã-

grönmelerad, oslipad nackdel, svagt våilvda smal-

sidor och bredsidor. L- 13,8. NB- 5,2. NT- 2.

ST- 3,5. SsB- 1,9. 2. Nackdel av tunnackig, 4-

sidigt slipad, svartgrå flintyxa. L- 7,9. NB- 5,4.

NT- 2. 3.ljocknackig flintyxa av typ B, slipade

bredsidor, konvex långsida, gråbrun, krusta på

nacken. L- 14. EB- 4,5. SB- 5,7. NB- 4,1. NI:
3,3. ST- 3,8. 4. locknackig flintyxa av typ B,
slipade brcdsidor, nacke avslagen, konvex långsi-

da, brunsvart.L- 12,1. EB- 5,3. NB- 4,9. NI-
2,6. ST- 3,3. 5. Iiocknackig flintyxa av typ B,

delvis sþade bredsidor, konvex långsida, grå-

brun. L- 13,2. BB- 3,8. SB- 5. NB- 3,2. NF
2,4. ST- 3,5. 6. Tiocknackig, oslipad flintvxa av

typ B, konvex lângsida, gråbrun. L- 14,5. EB-

4,5. SB- 5. NB- 3,5. NT- 2,3. ST- 3,5.7.
locknackig flintyxa av typ A, slipade bredsidor,

konvex långsida, räteggail, mörkbrun L- I4,9.

BB- 5,2. NB- 2,8. NT- 2,5. ST:2,7. SV- 11. 8.

ljocknackig, oslipad, hâleggad flintyxa, krusta
pâ ena bredsidan, konvex lângsida, grårödbrun.

L- t4,9. EB- 5. SB- 5,2. NB- 3,8. NT- 2. ST-

3,6. 9. ljocknackig flintyxa av typ A, delvis sli-
pade bred- och smalsidor, gråbrun/grâsvart, kraf-

tigt skadad egg. L- 15,3. EB- 4,8. NB- 2,9. NT-

2,3. ST- 3,2. SV- 9. 10. Nackdel av tjocknackig
flintyxa av tlp B, grUorange, använd som knack-

sten, konvex långsida, delvis slipade bredsidor.

L- 9,5. EB- 4. NB- 3,2. NT- 2,1. ST- 3,3. 11.

TJocknackig, oslipad, håleggad flintyxa, krusta
pâ ena bredsidan, gålgrårödbrun. L- 12,2. EB-
4,8. NB- 3,3. NT- 2,3. ST- 3,1.12. 'Iiocknack-

ig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa, även nacken

är slipad, omslipad egg, gråmelerad. L 8,5. EB-

4,6. NB- 3,2. NT- 2,2. ST- 2,5. L3. Eggdel till
tjocknackig flintyxa, slþade bredsidor, nött egg.

L- 4,6. EB- 6. ST- 2,3. 14. locknackig flintyxa,
omhuggen, slipade bredsidor, gulbrun. L- 9,L,

EB- 3,7. NB- 2,2. NT- 1,6. ST- 2,5. 15. Tunn-

bladig, tjocknackig, omhuggen flintyxa, gâvit.
L- 8,7. EB- 4,2. NB- 2,8. NT- 1,2. ST- 1,5. 16.

Förarbete, troligen av tjocknackig flintyxa med

utsvängd egg, rödbrun/ gulbrun med krusø pâ

bägge bredsidor. L- I5,2. EB- 6,9. NB- 4,5. NT-

3,2. ST- 4,2. 17. Föra¡bete till tjocknackig flint-
yxa med utsvängd egg, gråbrun/grâbeige. L- 11.

EB- 6,2. NB- 4,1. NT- 2,7. ST- 2,7. 18.'Ijock-
nackig, oslipad flintyxa, troligen förarbete till en

hâleggad yxa, rödbrun/gråbrun. L- 15,1. EB-
5,4. NB- 2,7. NT- 2,1. ST. 3,1. 19. TJocknackig

flintyxa med utsvängd, egg, slipade bredsidor,
gråsvarVgrâbrun. L- 13,4. EB- 6. NB- 3,7. NT-
2,7. ST: 2,7. 20. Tjocknackig, oslipad flintyxa
med utsvängd egg, gulbrun. L- 10,8. EB- 6. NB-
2,5. NI- 2,5. ST: 2,6.21. Flintspânkniv, ythug-
gen. L- 11,8. SB- 3,3. ST: 1,2.22. Skaftdel till
flintdolk av typ II, krusta pâ skaft, gråsvart. L-
8,5. BB- 4. SkL- 6,3. SkB- 2,7. SkT- 1,2.23.
Skaftdel till flintdolk av typ II, vitorangepatine-
rad. L- 9,1. BB- 2,7.8T- 0,8. SkL- 4,1. Slû-
2. SkT- 0,9.2/+. Förarbete till spjutspets, mörk-
brun. L- 11,8. SB- 5,5. ST:1,4.25. Förarbete
till flintskära, fragmentarisk, gulorange, konvex
egg.L- 9,1. Ursprunglig L- 15. SB- 4,4. ST:

I,7.26. Skaftdel och halva bladet till flintdolk. L-
11,4. BB- 2,2. BT- 0,7. SkL- 6,2. SkB- 2,3.
SkT: 1,2. Datering- TNC-SNB. 3a
Fyndplats för enkelfynd i utdikad s?inka. 250 m
OSO om gården Karlslund. Tjocknackig, hâleg-

gad,4-sidigt slipad flintyxa, gulbrun, L- 13. EB-

4,9. NB- 3,4. NT- 2,5. ST- 2,8.) Daæring-
MNB.4a
l7g. V. Karaby, Ålstorp by, nåira Saxtorp j?im-

vägsstation. Depåfynd? SHM 13378229. "En

fyrsidig oslipad yxa av brun flinta, tunn ut'
svöngd egg Il ,3 x 5 ,88. Funna tillsanrnøns i en

av fyra stenar sammansatt kista". { SHM-numret

upptår ûe tjocknackiga flintyxor. 29:1. Tljock-

nackig, oslipad flintyxa med utsv¿ingd egg, brun/
rödbrun, egg laaftigt använd, raka smalsidor, rät-

eggad. l- L5,9. EB- 6,2. NB- 3,3. NT- 2,9. ST-

2,9. SV- 12". 29 22. locknackig, oslipad flintyxa
med utsvängd egg, brury'gulbrun, raka smalsidor,
lrusta pâ nacken, råiteggad. L- 13,6. EB- 6,2.

NB- 3. NT- 2,3. ST- 2,6. SV- 17o.29:3.'Iiock-
nackig, tunnbladig, oslipad flintyxa med ut-
svängd egg, gulbrun, raka smalsidor L- 11,2.

EB- 5,7. NB- 2,5. NT: 1,5. ST- 1,6 .SV- 22'.)
Datering- SN.2b
180. V. Karaby, RAÄ 22. V Karaby 5:18,



5:I9.2O m.ö.h. Svag V-sluttning sandjord. ,{ker.
Depâfynd. LUHM 17132 a-c. "Inomögorna
till gðrden lar enl. Lunds Dagblad 112 1911 pð-
träffats ett depðfyndbeståendc av 3 stflíntyxor.
Framkom på ll2 m:s djttp vid grävning påV Ka-
røby nr. 11" . "Tre tjocknackiga flintyxor med ut-
sv?ingd egg, funna i en sandgraf "alldeles tillhopa
pâ omlring en half meærs djup" i V Karleby. Den
längsta yxan a) har kvadratisk bane b) har nâgot
mera rektangulåir (i eggriktningen) bane och c)
mycket smal med rektangullir (vinkelr¿itt mot
eggen) bane. Yttre habitus likart¿d" (Rydbeck
1918:33 f, Fig. 60). { Tre tjocknackiga, bredeg-
gade flintyxor. a. Oslipad, mörkbrun. L- 14,1.
EB- 6,3. NB- 2,4. NT- 2,6. ST- 2,6. SV- 1go. b.
Oslipad, rödbrun/gulbrun. L- 11,3. EB- 5,7.
NB- 3. NT- 2,1. ST- 2,1. SV- 17o. c. Oslipad,
mörkbrun. L- 8,4. EB- 3,1. NB- 1,4. NT- 1,ó.
ST- 1,6. SV- 15o.) Datering - SN. 3b
181. V. Karaby, Depâfynd. LUHM 9218-
9220, 9222. "4 sågar af flinta, ganska väl gior-
da, enligt pâskrift (af en och samna hand) funna i
"Karaby" (V Karleby). Enär alla redskapen k?in-
neteeknas af samma egendomliga flammiga, röd-
grâhvitviolettå fÌirgton och åifuen f.ö. likna hva-
randrq så måste man antaga, att de tillhöra ett slu-
tet fynd. Samtliga förete spår af nötning, mest
den groftandade nr. 9220" (Rydbeck 1918:
40, Fig. 90). {9218. Rakeggad, beigebrun flint-
skära, fintandad. L- 18,3. SB- 4,4. ST- l.
9219*. L 16,2.9220. Raffionvex, govtåndad
flintskära, beigebrun. L- 16,4. SB- 3,2. ST- 0,8.
9222. Konvex, fintandad flintskära, beigebrun.
L- 16. SB- 3,6. ST- 0,6.) Datering-SN.la
182. V. Karaby, V Karaby (Karleby) mosse.
Ackumulerade enkelfynd? LUHM 15955,
18114, l9l7s*, 20054. 15955. Endolkgrð
med nåsidigt skaft. 181 14. Spjutspets grdbrun.'
t9I75*. En skira brun, ena öndan svart 105 x
3,8. 22054. Svagt hålslipadflintyxa, gul, egg-
skadnd. {f 5955. Flintdolk av typ VI, gråbrun-
grön, L- 19. BB- 3,3. BT- 0,7. SkL- ó. SkB-
2,1. SkT- 1,1. 18114. Fragmentariskflintdolk,
grönbrun, spets avbruten liksom skaft, bladet
omhugget, smalare än skaftet. L- 11,8. BB- 1,9.
BT- 0,7. SkL- 3,5. SkB- 2. SkT- 0,9. 22054.
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Tjocknackig, troligen hâleggad flinryxa, eggen
avslagen, gulbrun, slipade bredsidor, L- 11,4,
sB- 4,6. NB- 2,9. NT- 2,1. ST- 2,6. SV- 12,50.
Se även K. 184.) Daæring - MNB-SN, BÁ.
pr.l.2a
It3. V. Karaby, V. Karaby torvmosse. Enkel-
fynd. LUHM 11252. " En tunnackíg oslipad
gul och grönflinfyrø". { Tunnackig, oslipad flint-
yxa, gulbrun/gröngrå, raka smalsidor, välvda
bredsidor, tunn nacke, rundad egg. l- 18,3. EB-
7,4. NB- 6,4. NÊ 1,9. ST- 3,1. SsB- 2,3. SV-
4,5o. Se även K. 184) Datering-TNC-MNA
II.2t
184. V. Karaby, V Karaby mosse. Enkelfynd.
LUHM 5353. "Knaclesten klotformíg. Funnen
i Karaby mosse pil bottnen". { Klodormig, mörk-
brun knacksten B- 7,1. T- 6,8. Fyndet har möjli-
gen samband med K 182 och 183.) Daæring-
Neolitikum? 2b
1t5. V. Karaby, Ålstorps mosse. Enkelfynd.
LUHM 1320. { Tjocknackig, rÍiteggad, omhug-
gen flintyxa av typ A, bredsidor slipade, egg och
nacke omhuggna, gråbrun.L- 12. EB- 5,8. NB-
¿ ? \n: ? 5 ST- ? t SV- 1? 5ol Iìetarinc 

-MNAItr-IV.2a
186. V. Karaby, Håkanstorp nr.4. Depåfynd?
MHM 19040. Bronskantyxa, ûoligen ett vât-
marksfynd p.g.a. den brungröna patinan. L-
19,8. B- 8,3. LUHM 19040. Bronskanryxa,
troligen ett vâtrnarksfynd p.g.a. den brungröna
patinan. L- 19,8. B- 8,2. Oldeberg uppger felak-
tigt att yxan ffin LUHM skulle vara funnen i V.
Kanrps socken. Likheterna i färg och mått (t.o.m.

samma inv.nr.!) samt fyndplatsen - de har sam-
ma fastighetsbeteckning - gör det högst sanno-
likt att de hänör frân ett och samma depåfynd.
Däremot är det helt klart att det inte rör sig om en
fdrv?ixling av samma föremâl (se Oldeberg 1974:
135 f, nr. 899 och 916). Datering - SN. 3a
187. V. Karaby, Enkelfynd. KML 12560.
Bronskantyxa, påtåiffad i en torvmosse i V. Ka-
raby. Grön patina. L- t3,4.8- 4,2. Lit. Oldeberg
1974:135, nr. 903. Datering - SN. la
ltt. V. Karaby, RAÄ 16. Ålstorp 10 m.ö.h.
Mosse. Fyndplats för ackumulerade enkelfynd
samt människoben. LUHM, LLJZ,M. "I juni



mdnad 1941 pðtrà'ffades skelettd¿lar vid torvupp-
tagning i en mosse på Ålstorp nr. l. Den 6 iuni
besökte und¿rtecknad fyndplatsen. D et konstate -

rades att skclettdclør påtröffats pð te platser i
mossen" Fyndplats I var belögen cø 60 m frðn
mossens kant. Hör had¿ en samlíng skelettdelar
upptagits ur torven. På ett ca I kvm. stort omrð-
dcframpreparerades ettflertal ben in sin liggan-
de utan ordning i ndrheten av en klumpsten.

Bland benen mörks Írøgment øv kraniutn, undcr-
köke,2 överarmsben, kotor, höftben m.m., allt
av människa och tillluirande samma índivid som

de tídigare upptagna benen. Bland deframprepa-
rerade benen lågo õven tvenne skulderblad av
större djur sarnt flera mindre djurben. Benen ld-
go pð 70 cm: s djup i tomen, som på denna nivå
var genomdragen av horisontella, tunna sand-

skikt. Förekomsten av dcnna visar, øtt luir ndgon
tid stått öppet vatten och d¿tta torde vara anled-
ningen till att d¿larna av månniskoskplettet lågo i
oordning. Den diide, av kraniefragmenten att dti-
ma en äldre man, har tydligen nedlagts i en vat-
tensamling i mossen och kvarhållits i sitt löge av
en klurnpsten Af,A Dm. 76511942. Datering -
Neolitikum? 4c
ft9. V. Karaby, RAÄ 54. Håkantorp 2:ll
Skogsborg. 15 m.ö.h. I såinka intill och Ö om
bäck. Sandåker. Fyndplats för enkelfynd.P. "I
tunnackig flintyxa. Titlhör RAA nr. -12". { Tun-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, svagt välvda
smalsidor och bredsidor, egghörn, rundad osli-
pad nacke, gulbrury'svardläckig, oanvlind egg. L-
30,5. EB- 7,1. NB- 6,1. NT- 1,6. ST- 3,5. SsB-

1,3.) Datering - TNC-MNA tr. 4a
190. V. Karaby, RA/i, 55. Håkantorp 2:11.
Skogsborg 25 m.ö.h. Svag NV-sluttning mot
bäck (Utdikad sankmarÐ sandjord. Åker och be-

tesmark. Ca 170 x 80 m. Ingår i RAÄ 52: Fynd-
område för ackumulerade enkelfynd. P. "Två

fragmentariska sfufthålsyxor, I skafthôlsyxa
med omborrat hål (eggdel av stridsym?) { Säl<ra

fynd från detta område åir; 1. Eggdel av enkel
skafthålsyxa, grågrön. L- 11,2. BH- 6,8. TH-
4,6. ET- 5,4. NT- 3,9. HD- 2,3. 2. Nacldrag-
ment av omslipad, tunnackig, 4sidigt slipad flint-
yxa, våilvda bred- och smalsidor, g¡âbrun. L-
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13,2. SB- 7,1. NB- 5,3. NT- 1,8. ST- 3,2.3.
Fragmentarisk eggdel av tunnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, grâgul, våilvda bred- och smalsidor
L- 8,7. BB- 7,9.4. Ijocknackig, håleggad flint-
yxa,4-sidigt slipad, även nacke är slipad, grã.L-
l2,l.EB- 5,3. NB- 3,5. NÊ 2,6. ST- 2,6.1 Da-
tering - TNC-MNB-SN. 3a
l9l; V. Karaby, V Karaby 2:7. Fyndplats för
enkelfynd. P. Ingâr i RAÄ tr. 52. { Fyndet gjor-
des 120 m Ö om gården 2:22ien " sötùø" .Tjock-
nackig oslipad flintyxa av t)? B, gråbrun, sned

nacke (Brogå¡d+yp) krusta pâ nacken L- 21,3.
EB- 6. SB- 6,3. NB- 4,2. NT: 2,8. ST- 3,9.)
Datering- MNB. 4a
192. Y. Karaby, RAj\72rc. V Karaby 23:1.
20 m.ö.h. Utdikad sankmark. Torv. ,{kermark.
Fyndplatser för ackumulerade enkelfynd? P.
"En lðrbensformad slipsten med 4 facetter, I
tjocknackig yxa med utsvöngd egg" U 2. Lâr-
bensformad slipsten av grâ kvartsit med fyra fa-
oetær. L- 30. SB- 10,5. ST: 10. Funnen âr 1965.

73. locknackig flintyxa med utsvängd egg, sli-
pade bredsidor, grâ./grâsvartfläckig. Funnen âr
1962.L- 11,9. EB- 6,5. NB- 2,8. NT- 2,3. ST-

2,4.1 Lit. Hansson et. al. 1988:220. Datering -MNB-SN. 4a, 4a
193. V. Karaby, (Vdstrø.Karleby). Depåfynd.
LUHM 19137 a-b. "a) Nåirmast spetsnackig
flintyxa, oslipad, spetsovalt tvärsnitt (Vierviø-
typ), ljusgrâ. b) Dito mörkgrå". (Rech 1979:
120). {a. Tunnbladig, spetsnackig, oslipad flint-
yxa, 2-sidig av Viervitz-typ. grUeråblå, krusta på
ena bredsidan. L- 10,1. EB- 4,6. NB- 3,1. NT!
1,1. ST- 1,5. b. Tunnbladig, spetsnackig, osli-
pad flintyxa, 2-sidig av Vienitz-typ.l- 9,2. EB-
4,3. NB- 3,1. NI: 1,5. ST- I,7.1 Lit. Rydbeck
191.8:24, Fig. 38. Datering - TNB-C. la
194. V. Karaby, Karlslund. Depåfynd.
LUHM 19435. "Flintdolk med rombiskt fyr-
sömmadt skaft, funnen jämte en liknande â

Karlslund. Dolken är vârdslöst tillslagen afbruten

tvåirs öfver det breda bladet 18,8L" (Rydbeck
1918:36). {Flintdolk av typ III, 4-sidigt skaft,
avbruten pâ mitten av bladet vid krusta, rödbrun.
L- 18,8. B-B- 4,9. BT- 1,1. SkL- 8. SkB- 2,6.
SkT- 2,3.) Datering - SNB. 2a
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195. Billinge, Depåfynd. SHM 14182:17-
19. "Två lalvrnånformiga sôgar af gråfldckig
flinta med något konvexa eggar, bögge osþade.
En dolk $ gråfläckig flinta med bredt, spetsigt
blad och tvört tångeliknandc sløft. Funnen till-
satnmans med de två sågarna". { 17. Svagt kon-
vex flintskfua, svartgrå./grâ senonflinta. L- L6,7.
SB- 4,2. ST- 0,8. lt. Svagtkonvex flinrskära,
svartgrå senonflinta. L- L6,7. SB- 4,2. ST- 0,8.
19. Flintdolk av typ II, gråsvarlbeigefläckig. L
19,1. BB- 4,4.8T- 0,7. SkT- 0,6.) Datering-
SNB. la
196. Billinge, Depâfynd. SHM 141t2:20-
21. "Tvð tjocknacleade oslipade flintyxor af
grôbrunflinta med utsvöngda eggar, bögge med
tydliga smalsidor. Funna tillsammans". {20.
Tljocknackig, tväreggad, oslipad flintyxa med ut-
svåingd egg, beige/grâsvart. L- 15,1. EB- 6,9.
NB- 2,8. NT- 2,6. ST- 2,6. 21.ljocknackig, o-
slipad, ritteggad flintyxa med utsvängd egg, grå-

9. örtofa 16. Gârdsstånga
10. V. Sallerup 17. Holmby
11. Eslöv 18. Hurva
12. Borlunda 19. Hammarlun-
13.0. Süö da
14. Skarhult 20. Högseröd
15. Skeglinge 21. Harlösa
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beige/grå. L- 13,5. EB- 5,9. NB- 2,7. NT- 2,5.
ST- 2,5.1 Datering-SN. la
197. Billinge, "Nona Hultseryd'. Depåfynd.
LUHM 17 427a-b. "1. slipad tunnackig flintyxa
typ IL Hittades tillsammans med en liknande yxa
vid plöjning i mossmark nära ett vattendrag"
(Nielsen 1977:122). Enligt Rydbeck pâträffat
"vid plöjning på en åkerlapp om ll2 elle¡ U4
tunnland i mossjord invid en bäck. Först hittades
vid plöjningen den ena yxan och därpâ, sedan
man vänt, den andra vid efter vad man kunde fin-
na samma plats. Terrängen, hvari de pâEäffades,
utgiordes af mossjord, helt n¿ira en bäck. YtHe
habitus ganska likartad" (1918:18, Fig. 20). {a.
Tunnackig, slipad flintyxa av typ II, brun/grå-
brun. L- 24,6. EB- 6,5. NB- 4,7. NT- 1,4. S?
2,9. SsB- 1,6. SV- 4o. b*. L- I8,7. EB- 7. NB-
4,8. ST- 3,2. (MâttuppgifærefterNielsen 197))
Daæring-TNC-MNAtr 2a
198. Billinge, RAÄ 20. Bögerup, Hagatorp.
SÖ om boningshus. S-sluttande moränrygg.
Fyndomrâde för depâfynd? P. "3 spetsnøckiga
ymr I 1-11 5 x 5 x 3-3,5. Grd-gråbruna. En yxa
ör skadad(wslagen ruck¿). Slípade" . Daæring-
TNA-B.3a
199. Borlunda, RAÄ 8. Borlunda 7:1. 50 m.
ö.h. Mindre svacka i lermark (0-Ð.Åker. Fynd-
plats för enkelfynd. P. "l tunnackíg flíntyxa 18
x 8 x 35, egg saknas. April 1986". Daæring-
TNC-MNAII.4a
200. Eslöv, Depâfynd. SHM 21092119-20.
"Två oslipade spetsnackiga flintyxor typ 2. Hitø-
des tillsammans i en torvmosse". (Nielsen 1977:
l2I>. t3lg. Spetsnackig, oslipad flintyxa av ryp
2, specialiserad eggbehandling, grå. L 18,3. EB-
6. NB- 2,8. NT- 1,9. ST- 4,2. 320. Spetsnack-
ig, oslipad flintyxa av typ 2, gr:â.L- 16,5. EB-
6,3. NB- 3. NI- 2,2. ST- 3,6.) Lit. Hernek
1985:37. Datering - TNA-B. la
201. Eslöv, Trollsjön. Enkelfynd. EM 43*.
"Tunnackig flíntyxa av gulbrun flínta med rek-
tøngulört tvörsnitt, skadad e g g, linj eþrmad nac-
Iæ, svagt välvda bredsidor, bredsidornas ytter-
konturer rølrn divergerande, srnalsídornas ytter-
konturer konvexø konvergerande. Bred- och
smalsídar sþadc,på smølsídor sarnt nøckc spâr

Billinge
Reslöv
0. rarauy
V. Srrö
Trollenäs



av øvspaltning. 20 x 7,2-5 Eb + Nb. Trollsiön,
Eslöv 19 LC'. Daæring - TNC-MNA tr. 3a
202. Eslöv, Grydby Fälad. Depåfynd? EM
585-St7*. 585. "Tunnøckig flintyxø gul, Nac-

ke saknas helt, rektanguldrt ndrsnitt. Konvex
e g g. Bredsidorrus ytterkonturer raka divergeran -

de, smalsidornas ytterkonturer konv exa kanver -

gerande. Helt slþad. Spår øv øvspaltningar.
13,7 x 7,2" . 586. "Tunnackig flintym, brungul.
Plønt rektanguldrt tvörsnitt, svagt konvex helt
slødad egg, linjeformad nacke, bredsidornas yt-
terkonturer raka divergerande, smalsidornas yt -

terlronturer konvexa konvergerande. Ena bredsi -

dan och ena smalsidan delvis slipade. 14,5 x 7,7

-3,5" . 587. "Tunnackíg flintyxa beige. Trubbigt

ovalt Ndrsnitt, konvex egg, linieformød nacke.

Bredsidorna svagt völvda, bredsidornas' ytter -

konturer raka divergerande, smalsidornas ytter -

konturer konvexa konvergerande. Helt slipat
eggparti, bred- och srnalsidor slipade med spår

avavspaltningar. 14,8 x 6,4-5,1". Datering-
TNC-MNA II. 2a
203. Gårdsstånga, Hviderups gård. Depâ-
fynd. LUHM 19622 a-f. "Sex smâ flintsâgar

n¿¡stan ut¿n sâgtänder, funna år 1914 vid dikes-
gråifning pâ omlring 30 cm:s djup â Hviderups
gård. Alla sex redskapen "stodo pâ ända i rad.

Sâgarna äro ovanligt små, medelmåttigt uförda,
såirskilt Ð som endast består af en i kanterna groft
tillslagen, halfmånformig flintskåirfva. Blanknöt-

tå. Ytûe habitus likartad" (Rydbeck 1918:40, Fig.

92). Enligt sockenarkivet åir fyndet g¡ortpâ.enU2
m:s djup. { Sex flintskåiror. a. Grågröty'vitgrön,
svagt konvex egg. L- 8,8. SB- 3,9. ST- 0,7. b.

Grågrön/gråSul med krusta, nästan rak egg. L-
8,9. SB- 3,3. ST- 0,7. c. Grâsvart, krusta på ena

sidan, konkav egg.L- 8,3. (ursprunglig L ca 9,1)

SB- 2,8. ST- 0,8. d. Grönbrun, svagt konvex
egg. L- 8,1. SB- 2,8. ST- 0,9. e. Grågrön/grâ,
rak egg. L- 7,1. SB- 2,4. ST- 0,8. f. Grön/svart-
grâ, oregelbunden konvex egg, ej ythuggen. L-
7,1. SB- 3,2. ST- 0,8.Ì Datering-SN.3c
204. Gårdsstånga, Viderup. Enkelfynd.
LUHM 2393E. " En fördigarbetat ömne tíll
skafthålsyxø utan skafthåL. Grönsten. Funnen I
m djupt i dike'. {Enkel skafthålsyxa utan hâI,
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något böjd i längdriktningen L- 23,7. BH- 7,'t.
TH- 6,3. Ël- 6,7.1 Datering- SN.2a
205. Hammarlunda, RAÄ 81. Utteröd 1:4, 1:

7. tl0-l20 m.ö;h. Våtäng intill bäck. Fyndplats
fär enkelfynd. P. { Spetsnackig flintyxa av typ 1,

slipad, eggen fragmentarisk, beige. L- 12. EB-
5,5. NB- 3,3. NT- 2,3. ST- 2,8.) Daæring-
TNA-B.4b
206. Hammarlunda, Löberöd. Enkelfynd.
LUHM 10878. " En spetsnackig f'lintyxa gul,

med kullriga bredsidor och svagt antydda smal-
sidon eggen omslipad. Funnen 4 alnar djupt i
jordenvid Löberöd'. { Spetsnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa av typ 3, smala smalsidor, gulbrun.

L- 15,2. EB- 6,1. NB- 3,2. NT- 2. ST- 3,5.)
Datering- TNB-C. 2a
207. Harlösa, Harlösa fälad. Ackumulerade
enkelfynd? LUHM 1E327 â-b*."1 liæn slipad
tunnackig flintyxa och en vanlig omslipad skaft-

hålsyxa af grönsten funna tillsammans, jämte en

liknande skafthâlsyxa, vid dikning â Harlösa fä-
lad. Att alla tre föremålen legat i hvarandras när-
het tyckes fiamgâ af den karakteristiska rödgrâ
fürgton, som kåinnetecknar såväl flintyxan L 14,2

som skafthålsyxan L 12,2. p.g.a. de båda bevara-
de redskapens olika ålder måste man antaga, an-

tingen att flintyxan af en tillfåillighet kommit i de

bâda skafthålsyxornas närhet, ett antågande som
förefaller mest sannolikt, eller att en människa
från hällkisttiden tillfälligt pântiffat den då omo-

derna flintyxan och därpå offrat densamma jåimte

de bâda skafthâlsyxorna" (Rydbeck 1918:41,
Fig. 95). { a. Tunnbladig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, rödgrâ. Spår av slipning på smalsidorna, L-
14,1. EB- 4,5. NB- 3,3. NT: 1,3. ST- 1,7. SV-
7o. b{'.} Datering-MNB (?), SN.2a
208. Harlösa, RAÄ 31. Harlösa L9:23.35 m.

ö.h. Inom ett område av 100 x 100 m. Fyndom-
råde för ackumulerade enkelfynd. P. "l tunnac-

kig flintyxa ljusockra 16,5 x 7 x 3. Nacke och

egg något slrndnde, I flintmejsel ockralbrun 14 x
1,5 x 1,5 slipødz bredsidor, 1 flintmejsel grå 15

x 2,5 x 2,5 slipad egg. I områdets norra del ör
nu anlagt en damm. Området har tidigøre varit
sankf' . Daæring - TNC-MN. 3a
209. Holmby, Tengelsös nr. 3. Enkelfynd.



LUHM 1t349. " En dolk med tånge, ndsidig.
Funnenvid dikning å sidldnd åker tömligen djupt
ned i jorden". { Flintdolk av typ VI, krusta pâ
skaftbasen, grâ. L- 18,4. BB- 4,6. BT- 1,1. SkL-
6. SkB- 2,7. SkT- 1,3.) Daæring-ÄBÅper. I.
3a
210. Högseröd, RAÄ 12 och 13. Högseröd
11:11. 115 m.ö.h. Fyndplats för depâfynd. P.
"1 hel och 1 fragmenturtsk sþad nnnackigflint-
yxø, 1 tunnbladig flintyxa, I osþad tunnackig

flintyxa (förkommen). Yxorna hittade i ett sam-
manhang ca 150 mN om gården (Se RAÅ 131'.
{ Endast en flintyxa kunde âterfinnas vid âterbe-

sök. Föremâlet utgörs av en tunnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa, gråviVsvartgrå. Våilvda bredsidor
och svagt våilvdaltaka smalsidor. Eggen är omsli-
pad. L- 12,8. EB- 6,3. NB- 5,2. NT- 2. ST- 3.

SV- 8,5o. Denna är funnen tillsammans med tre
andra flintyxor fu 1933 elTer 1934 av uppgiftsläm-
narens fader, då denne plöjde upp jord kring en
betstack för att hölja densamma med jord. Fynd-
platsen åir belägen på nordsluttning av en backe.
Matjordsskiktet är här ca 30 cm tjoclc med under-
liggande alv. Inga flinförekomster har iakttagits
av markägaren på fyndplatsen. Platsen var bevåixt
vid både detta och RAÄ:s besök.) Datering -TNC-MNAII.4a
211. Remmarlöv, Depåfynd. LUHM 5866,
586E, 5E71. "a) Tunnackig flintyxa, slipad,
ljus/mörkbrun. b) Dito, grårödbrun. c) Dito, grå/
rödbrun. Pâtr¿iffat 1848. Fyndomständigheter ej
klinda, dock med säkerhet depåfynd (marldynd?)
(Rech 1979:120). Enl. Rydbeck bör de 'tillhöra
ett slutet fynd hvilket framgår med säkerhet dels
af den i hög grad pâfallande likheten dem emel-
lan, dels af den analoga påskriften och numrer-
ingen "1,2,3 Remmarlöf 1848" (1918:17, Fig.
19). { Tre tunnackiga, slipade flintyxor av q? Itr.
5866. 4-sidigt slipad, rödbrun/gråröd. L- 31.
EB- 7,3. NB- 4,7. NT- 1,4. ST- 3,4. SsB- 2.

SV- 5o. 5868. 4-sidigt slipad, ljusgrå/rödbrun L-
34,5. EB- 7,5. NB- 5,5. NT- 1,5. ST- 3,3. SsB-
1,5. SV- 3,5o. 5871. 4 sidigt slipad, recent egg-
skada, grUrödbrun, L- 37,4. EB- 7,9. NB- 6.

NT- 1,5. ST- 3,5. SsB- 1,6. SV- 3,5o.1 Lit. Niel-
sen 1977:125,w.72. Datering - TNC-MNA tr.
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la
212. Remmarlõv, RAÄ 6. Remmarlöv 4:1.55
m.ö.h. Flackt parti, nåirmast svacka i leråker.
Fyndplats för depâfynd? P. "1 tjocknackigflint-
ym, dclvß slþade bredsidor, ljusockra 13,5 x 5
x 2,5, 1 dito vitgrð 12 x 5 x 2,5 sþade bredsi-
dor".Datering - MN. 4a
213. Reslöv, RAÁ, 29. Reslöv 42:l IIl. 40 m.
ö.h. S?inka (NO-SV) i lermark. Utdikad sank-
mark. Åker. ca 100 x 70-30 m. Fyndområde för
ackumulerade enkelfynd. P. "1 tunnackig helt
slipad flintyxa, egg skadad 31,5 x I x 35, I
tunnbladig ym - vitgulbrun 11 x 5 x 2, slípad
egg, 1 tunnackig flintym grðockra 15 x 7 x 2,5,
nacke kraftigt skadad, I fragmentarisk fli ntyxa,
eggdcl - vdf". Datering - TNC-MNB. 3a
214. Reslöv, RAÄ 37. Sibbarp 2:3.40 m.ö.h.
Krön av höjdrygg i leråker. V delen av höjdryg-
gen bortschaktad i samband med sandtäkt. Fynd-
plats för depâfynd? P. "l tunnachig ljusbrun sli-
pad Ílintyxa 30 x 7 x 3, I tunnackig bergartsyxa
13 x 7,5 x 35". Daæring-TNC-MNAtr.4a
215. Reslöv, RAÄ 43. Reslöv 3:1. 35 m.ö.h.
Fvn<lnlats för enkelfund. P- "l tincknncþio flínt-

- -- ----'-J ---- - '

yxa med utsvdngd egg, brungrð. Sþad egg.
Funnen på ca I m:s djup vid grövning". { Enligt
upphittaren låg yxan i något mörkare jord -"fläck" - än den omgivande sterila undergrun-
den. ljocknackig flintyxa med utsvåingd egg, sli-
pade bredsidor L- 13,1- EB- 6,7- NB- 3- Nf-
2,6- ST- 2,6.) Daæring - SN. 4b
216. Reslöv, RAÄ 46. Reslöv 3:1. Fuktig såin-

ka invid Saxâns översvämningsområde. Fynd-
plats för enkelfynd. P. { Tunnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, vitbeigeftiwioletg nästan raka smal-
sidor, välvda bredsidor, rundad oslipad nacke,
rundad egg med egghörn. L- 34,3. EB- 9,1. SB-
9,5. NB- ó,5. NT- 1,8. ST: 4,1. SsB- 2,6. P^
gfudens ägor har även hittats artefakær vilka roli-
gen ?ir våtmarksfynd p.g.a. av den bruna och vit-
blâ patinan; ljocknackig oslipad flintyxa av typ
B, sned nacke, krusta, chokladbrun. L- I7,9.
EB- 5. SB- 5,8. NB- 3,9. NT- 2. ST- 3,7. SV-
7o. Konvex, vitblåpatinerad flintskära. L- 18,5.

SB- 4,1. S? 1,1.1 Datering - TNC-MNAII,
MNB-SN.4a,2a



217. Reslöv, Reslövs mosse. Enkelfynd.
LUHM 10959. " En yxa av grönsten, starkt
vittrad' . { Enkel skafthâlsyxa, gulgrönbrun. L-
11,7. BH- 5,1. TH- 3,5. ET- 3,9. NI: 3,3. HD-
2,3.1 DaæÅng-SN.2a
218. Reslöv, RAli 17120. Reslöv 7:2.35 m.ö.

h. Större sänka i lerâker. Fyndplatser för enkel-
fynd. P. "1 fragmentariskflintym bruwnelerad
eggdel, slþad, I slipat fragment". {RAÄ 17.

Eggdel till tunnackig flintyxa, slipade bredsidor,

gulbrun. L- 5,6. EB- 7,7. ST- 2,1. Datering -TNC-MNA II. 4a RAÄ 20. Eggdel till tjock-
nackig, hâleggad, 4-sidigt slipad flintyxaL- 5,3.

EB- 4,7. ST- 2,21. Daæring-MNB.4a
219. Reslöv, RAÄ 27. Reslöv 27:3. 40 m.ö.h.
Mindre såinka i lerâker. Utdikad sankmark. Fynd-
plats för enkelfynd. P. "I tunnackig flintyxa
brunlockra med "vita ögon" Helt slipad". {Twr-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, rundad egg och

nacke, rädbrun med vita fläckar. L- 2I,5. ÊB- 7.

NB- 5,6. NT- 1,8. ST: 3,4. SsB- 1,5.) Daæring

-TNC-MNA 
tr.4a

220. Reslöv, RAii 28. Reslöv 421ln. Mindre
såinka i leråker. Utdikad sankmark. Fyndplats för
enkelfynd. P. " I nnnbladig flintyxa, mörkoclcra
13 x 4 x 1,5. Slipad. Daæring- MNB. 4a
221. Stehag? Enkelfynd. MF 2501*. "Yx-
hammare av sten,funnenvid drönering på 3 foß
djup i myllan på en dker, belägen till vönster om

vögen melløn Rönneholm och Billerne (Billin-
ge?) den 22 november 1900. 16,5 x 7,5. Å. mid-
ten af fram- och baksidan en diup ränna, å mid-
tenutför sknfthålet starkt utsvöngdi spetsar, eg-

gen starkt utsvöngd i halfmônform, nacken rund,

knoppform". { Av beslrrivningen att döma rör det
sig om en mångkantig stridsyxa.) Datering-
TNC.3b
222. Stehag. Rönneholm. Ackumulerade en-

kelfynd? SHM 139242803-t04*. 803. Kniv
av Ílinta. Funnen vid Rönneholm. Vid fördiup-
ning av Rönne åför Ringssjöns sdnkning.804.
Spjutspets av flinta, funnen som föregående.
{803. Flathuggen dolk. 804. Flathuggen dolk,
Forssander typ DVI. Fynduppgifter av Arne Sjö-

ström. Fynden kan möjligen ha samband med K.
223 och224.I Datenng- SN.2a
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223, Stehag, Rönne å. Ackumulerade enkel-
fynd? SHM 13924:805-807. 805. Spjutspets
av flinta, bredast vid spjutöndan, funnen vid
Rönneholms Ííske vid fördjupning av Rönne å

för Ringsjön:s sönkning. 806. Dolk av flinta,
nåsidigt skaft, bredast ytterst vid handtaget och

sedan jdrnnt avsmalnønde ändafrarn till spetsen.

Funnen som föregðende. 807. Pilspets med tån-
ge. Funnen somföregðende. {805. Flathuggen

dolk/spjutspets. t06. Flathuggen dolk av typ ry
ellerV 807. Nu förkommen. Fynduppgifter från
Arne Sjöström. Se även K. 222.| Datering -SNC. 2a

224. Stehag, Hasslebro. Enkelfynd. SHM
13924 :tOt. " Yxa av flínta, utøn smalsidor, sli-
pad, øtsmalnande från eggen uppåt. Banen spet-

sig, egg rund, funnen vid Hasslebro, vid för-
djupning av Rönne åför Ringssjöns sdnkning".
{t0E. Spetsnackig flintyxa av typ 1. Fyndupp-
gift från Arne Sjösnöm. Se även K.222.1 Daæ-

ring-TNA-B.2a
225. Stehag, Enkeþnd. SHM 13924:Ell.
"Yxa av grönsten, tresidig, med endnst en smal-
sida, avsmalnande frdn eggen uppåt, slipad.
Funnen vid Ageröds ftske vid fördjupning av
Rönne å för Ringssjöns sönkning". {Håleggad
bergartsyxa. Fynduppgift frân Arne Sjöström)
Datering - Mi\8. 2a
226. Stehtg, RAÄ 40. Stehag 2:35 65 m.ö.h.

Bäck i svag SSÖ-sluttning, hage och betesmark.
Fyndplats för enkelfynd. STE.S."1 flintyxa,
funnen i bäckenför 10 år sedan". Datering -Neolitikum? 4a
227. Stehag, Björkeröd. Enkelfynd. MF 346.
"Slþsten av kvartsít, gråhvit,liknar 351 men lar
8 slipytor. Funnen vid dikning i Björkeröd 1862

vid Ringsjön". { Lårbensformad slipsten, brun
medsjuslipfacetter. L-28,5. B- 8. T- 6,9.) Da-

tering-MNB.2a
228, V. Sallerup, RAli ,$4. Kastberga l:7.95
m.ö.h. Mind¡e svacka i lerâker. Fyndplats för en-
kelfynd. LUHM 29722*. "1 slipatfragment
eggdcl. Inventeringslynd 86". Daæring - Neoli-
tikum.4a
229. V. Strö, RAli 36. Strö (Österby). Mindre
svacka mellan lâga mor?inryggar. Åker. Fynd-



plats för enkelfynd. P. "1 flintyxa 21,5 x 4,5-6
x 4 , Yttöckande bearbetad, mot nøcken svagt av -
smalnande. Sned naclæ. Ttnnøckig? ". { Enligt en

teckning är yxan en oslipad, tunnackig flintyxa.)
Datering-TNC-MNA tr.4a
230. Örtofta, RAÄ 12. Bernstorp 2:3. 35 m.ö.
h. Utdikad bäck. Fyndområde för ackumulerade

enkelfynd. P. "I sönknn harmarkågørenfunnit
34 flintyxor samt I doffirarbete (ej besiktiga-
de)". tRA/i-markeringen åir fel uþrickadpâ eko-
nomiska kaÍan. Fyndomrâdet ligger 100 m VSV
om RAÄ:s inprickning. Fynden har påraffats vid
jordbruksarbeten under 1970-talet. 1.. Tunnackig,
4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och smalsi-

dor, eggen omslipad, sned avhuggen nacke, oan-
vänd egg, chokladbrun. L- 13,8. EB- 7,2. NB-
6,3. NT- 2,7. ST- 3,2. SsB- 1,9. 2. Tunnackig,
4-sidigt slipad flintyxa, v?ilvda bred- och smalsi-
dor, eggen omslipad, grâblåmelerad. L- 12,7.

EB- 7,1. NB- 5,5. NT- 2,3. ST- 2,9. SsB- 2.

Tjocknackig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa,
grönbrun. L- 15,6. EB- 4,7. NB- 2,7. NT- 2,1.
ST- 2,9. HL- 5,5. Spjutspets av flinùa, gulbrun.
L- 10,3. SB- 2,5. ST- 0,9.) Datering-TNC-
MNA II, MNB, SN.3A
231. Örtofta, RAÄ 13. Bernstorp 3:3 35 m.ö.
h. Svag sänka vid foten av lâng SSO-sluttning, N
lätt förhöjning. c:a 180 x 70 m (Ö-Ð.Fyndplats
för enkelfynd. P. 'Markågaren lwr hårfunnít
flera flintyxor bl.a: I stor tunnackig flintyxa 43
2". { Endast den tunnackiga flintyxan är funnen
här. Flintyxan påtråiffades vid djupplöjning år
1967. Fyndplatsen ¿ir en svag försänkning i ett ut-
dikat bäcklopp som tidigare haft förbindelse med
fyndplats RAÄ 12 (K. 230). Inga flinøvslag eller
andra boplatsindikationer kunde iaktøgas vid be-

siktring av fyndplatsen och dess närmiljö. Reste-

rande flintyxor i samlingen kan inte fyndplatsbe-
st¿inìmas. Enkelfyndet utgörs av en tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, svartbrun, välvda bred- och
smalsidor, rundad egg och nacke. L- 37,4. EB-
7,3. NB- 5,8. NT- 1,2. ST- 3,3. SsB- 1,6.) Da-
tering - TNC-MNA II. 4a
232. 'ör!'nfta, RAÄ 30. Ortofta 21:1.20 m.ö.h.

Svag sänka i flack sandig årker. Sandjord. Fynd-
plats för enkelfynd. LUHM 29610*. "1 frag-
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mentarísk nnnackig flintyxa. I nventeringsfynd".
Daæring-TNC-MNA lt 4a 

..
233. O. Karaby, RAA 11. O. Karaby 6:6. 80
m.ö.h. Flackt parti, närmast svacka i lermark.
Åker. ca 100 x 70 m. Fyndområde för ackumule-
rade enkelfynd. P. ".1 spetsnackig Ílintyxa grð
nåsidig, 1 fragmentarisk flintyxa grð, I frag-
mentarßkt bryne av sandsten, I dito. Funna vid
dröneringsarbete". { 1. Spetsnackig, oslipad flint-
yxa av typ 1, gråbrun. L- 16,2. EB- 5,5. NB-
2,9. NI- 1,9. ST- 3,9. 2. Mittdel till tunnackig,
4-sidigf slipad flintyxa, vilvitorange. L- 6,2. SB-
7,3. ST: 3. 3. Eggdel till tjocknackig,4-sidigt sli-
pad, håleggad flintyxa, haftiga bruksspår på egg.

Mtbeigebrun. L- 8,8. EB- 5,8. ST- 3,4. Slipsten
av kva¡tsit, fragmentarisk.l- 6,L B- 3,8. T- 2,3.

5. Mortelstötsliknande sandsten, ljusbrun. L-
11,5. B- 4,8. ST: 3,7.) Daæring-TNA,TNC-
MNA tr, MNB.3A

7. HÖÖR KOMMUN

N
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1. N. Rörum
2. Hallaröd
3. Munkarp

4. Tjörnarp 6. Bosjökloster
5. Höör 7. Gudmundtorp

234, Bosjökloster, Fogdarp. Ackumulerade
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enkelfynd? LUHM 15960a*-c. " Enspeßrnc-

kig rödgrdøktig flintyxa. Eggen skadad. 16,2 x
6,7 x 3,1. Hittades i siön. Såld till nuseet a'v en

jude. b) I hålslipad tvöryxa av grðflammigflin-
ta. Eggen starkt skadad. c) I hålslipadmeisel av

ljusgul flinta. Samma fyndort som föregående
och ocleså såld till museet av en jude. { a.*. b.

ljocknackig, tunnbladig, håleggad flintyxa, spår

av slipning på smalsidorna, slipade bredsidor, eg-

gen skadad, gråbeigeþrågul . L- 10,4. EB- 4,4.

NB- 3,1. NT- 1,6. ST- 1,9. HL- 2,4. c.4-sidigt
slipad, svagt hâleggad flintrnejsel, gâgul. L- 8,5.

EB- 2. SB- 2,3. NB- 2. NT-1,3. ST- 1,6. HL-
2,4.1 Daænng-MNB.2a
235. Bosjökloster, Klinta, Ringsjön. Enkel-
fynd. LUHM 19043{'. " En sknfthålsyxa, grå

12 x 5,8 x 5. Funnen 50 m från Pråmhuset, nå-

gra meter ut i vattnef' . Datering - SN. 4a
236. Bosjökloster, Lillö. Enkelfynd. SHM
139242t13. "Yxa av grönsten med skafthå|,

den ena bredsidan platt, den andra kullrig. Eg-

gen något skadad. Funnen i Lillö pð den torrlag-
dastanden" . { Enligt uppgift av Arne Sjöström åir

yxan en enkel skafthålsyxa.) Datering - SN. 3a
237. Bosjökloster, Fogdarp vid Ringsjön.
Enkelfynd. SHM 139242817 . " Bred hðlmeisel

av f'linta, slípad på alla fyra sidorna. Avsmal-

nande frðn eggen uppåt Ovanligt diup hålsløg-
ning. Egg och bane saknas. Funnen vid Fogdarp

på stranden efter stinkningen av Ringsiön" ' {En-
ligt uppgift frân Ame Sjösröm utgörs fyndet av

en tjocknackig, håleggad flintyxa) Daæring

-MNB.3a238. Bosjökloster, Ringsjöbron. Enkelfynd.

SHM 14265:180. " Dolk avflinta,völ ørbetad,

lik Mont Atl,fíg. 56, dock svdller handtaget ei ut

i öndan L222 mm, B 42 mm,funnen av arbetar-
ne vid grdfning af kanalen vid Ringsjöbron, dcn

stod upprött i sanden på I fots dittp".{Enligt
uppgift av Ame Sjösnöm lâg platsen dåir kanalen

grävdes under vattenytan innan sjösänkningen)
Datering- SNB. 3a
239. Gudmundtorp, RAÄ 12. Jordboen 1:1.

95 m.ö.h. Flack åkermark samt omedelbart N om

bäckfåra. Enkelfynd. P. "En osþad tunnøckig

flintyxa 16,5 x 7 x 3". Datering-TNC-MNA

II. 3a
240. Gudmundtorp, RAÄ 23. Brostorp 4:7.
15 m S om boningshus. ,Aker. Fyndplats för en-

kelfynd. P. "l tunnackig völ slipadflintym 36 x
7 x 1-32. Funnen i samband med jordbruksar-
bete".Datet'tng - TNC-MNA tr. 4a
241. Gudmundtorp, Krâkarp. Enkelfynd.
LUHM 11737. "En delvis sþadmeisel. Fun-
nen i en mosse" . { Tjocknackig flintnejsel, delvis

slipade bredsidor, spfu av slipning pâ smalsidor,

mörkgrå, L- 20,7. EB- 1,7. SB- 2. NB- 1,5. NT-

2. ST: 2,1.) Daæring-MNB?2a
242, Gudmundtorp, RAÄ 10. Kråkarp 1:5.

80 m.ö.h. Flackt höjdparti samt invid numera i-
fylld bäckfâra. Fyndplats för enkelfynd. P. "En

tunnackig oslipad flintyxa 15 ,3 x 6 x 2,7" . Da-

æring-TNC-MNA tr.4a
243. ll;ùlaröd, RAÄ 36. S Hultarp 3:23.80
m.ö.h. Svagt SO-sluttande moränhöjd. Åker. C:a

100 x 70 m. SÅ-boplats samt fyndområde fär en-

kelfynd. P. "l tunnackig slipadflintyxa (brtind)

vars egg och nacke dr skadnde. 14,6 x 7,6 x
2,6".Daænng - TNC-MNA tr. 3a
244. Hoör, Holma mosse. Enkelfynd. LUHM
212t7. " En slipød håleggad mörkgråf\intym" .

{ Tjocknackig, håleggad, oslipad flintyxa, gâröd/
gråbrun. L- I4,4. EB- 5,8. NB- 3,1. NI- 2,1.

ST- 3,2. SV- 13'. Se ?iven K. 250.Ì Daæring-
MNB.2a
245. Höör, RAÄ 153. Sjunnerup 2:6. Sänka i
svagt Sv-sluttande mor?inmark. F.d. åker. Fynd-
plats för enkelfynd. P. "l tunnackig flintyxa
med sned egg 12,5 x 5-6 x 2,5. Mörkgrå sli-
pad' .Daæt'ng - TNC-MNA tr. 4a
246. IlLöör,RAÄ 103. Ekastiga l:7. 95 m.ö.h.
Våtsänka mellan gusryggil (Ö-Ð.Åker. Ca 80 x
80 m. Fyndområde för ackumulerade enkelfynd.

P. "1 tunnackig brun slipadflintyxa, I stenkhtb'
ba grå med runtom löpandc skaftrönna.Tvörsnitt
ovølt, 1 skafthålsyxa gråbrun, skaftluûlet osym'

metrßkt placerat. Konßkt". { Omrâdet var vid be-

söket i vall men åir enligt Íigaren tidvis mycket
sankt. Inga boplatsspår i form av flintavslag kun-

de iakttagas i nåirheten. 1. Tunnackig,4-sidig sli-
pad flintyxa, välvda bred- och smalsidor. Eggen

omhuggen. Gulbrun. L- 26,8. EB- 6,7. SB- 6,9.



NB- 5,4. NT- 1,8. ST: 3,8. 2. Enkel skafthåls-
yxa, grå. Hålet asymmetiskt placerat. Vittad un-
dersida. L- 14,8. BH- 7,1. TH- 4,2. ET- 4,6.
NT- 3,1. IlD- 2,3-2,7. 3. Stenklubba med runt-
omgâende ränna, grâ. L- I1,2. SB- 4,9 .ST- 5,8.
Rännans B- 1,5. Djup - 0,5.1 Datering-TNC-
MNA U, SN.4A
247. Itöör, RAÄ 136. Lillasäre 3:2. g0-g5 m.
ö.h. Avsats av S-sluttande morlinrygg. Hagmark,
f.d. åker, och vâtsvacka S därom. Ca 100 x 25
m. Fyndområde för ackumulerade enkelfynd. P.
" I områdets N dcl har vid odling hittats: 3 flint-
yxor,2 tunnackiga slipade grdbruna flintyxor,
skadade eggar 12-25 x 6-7 x 3-3,5, I hðleggad

fragrne ntaris k flintyxa brungrå s lipad, øvbruten
6B x 37, 1 dalk, parallellhuggen, brun søkngr
greppdel 3B x 17. Dessa kommer frdnkönet i
omrðdets S def'. Datering - TNC-MNA II,
MNB, SN.3A
248. Munkarp, Henninge nr 4. Depâfynd,.
LUHM 20831 a-d. "a) locknackig flinryxa
med hålegg, delvis slipad. Eggen splittrad. Grå.
b) TJocknackig flintyxa, oslipad, mörkbrun. c)
Liten tunnbladig flintyxa, bredsidorna slipade.
Gulvit. d) Eggdel av en oslipad flintyxa, gulbrun.
Hittade vid plöjning" (Rech 1979:119). Enligt
sockenarkivet är yxorna "funna tillsamrnans vid
plöjning". { a. Tjocknackig, wäreggad flinryxa,
rödbrun, slipade bredsidor vid egg. L- 16,7. EB-
4,6. NB- 3,6. NT- 1,4. ST- 2,3. SV- 5o. b.) Egg-

SV- 6,50. c. Tjocknackig, tunnbladig flintyxa, be-
igebrun/gråbrun med lÍusra, slipade bredsidor,
något utsvängd egg. L- 10,6. EB- 4,8. NB- 2,7.
NT- 1,5. ST- 1,7. SV- 15o. d.ljocknackig, hål-
eggad, 4-sidigt slipad grâ flintyxa, eggen kraftigt
skadad. L- 15,8. EB- 5,3. NB- 3,2. NT- 2,5.
ST- 3,1. HL- 3,8. SV- 9,5o.Ì Datering - SN.
3a
249. Munkarp, 0. Nyrup.Enkelfynd. HBG
t5l-46*. "Dolk av flinta, föste med fyrsidigt
tvörsnitt. Funnen 1932 vid nyodling på sank-
¡nark, ca 200 m från gården Ô Nyrup". Daæring
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- SNB. 3a
250. N. Rörum, Holma mosse. Enkelfynd.
LUHM 20287. " I Slipad mörkgrå håleggad
flintym" . { Tjocknackig, 4-sidigt slipad, håleggad
flintyxa, brun/grâsvartbrun. L- 13,8. EB- 4,2.
NB- 2,5. NF 2. ST- 2,3. HL- 4,7. SV- go. Fyn-
det har möjligen samband med K. 244.1 Datudrrr1

-MNB.2a251. N. Rörum, Sænestad Skubberup. Enkel-
fynd. LUHM 27461. Kopparyxa, troligen vât-
marksfynd p.g.a. den bruna patinan. L- 11,4. B-
5,5. Lit. Oldeberg 1974:83, nr. 545. Datering -TNC.2a

S. HÖRBY KOMMUN
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del av tjocknackig, wäreggad flintyxa, egghörn,
tendens till utsv?ingd egg, ena bredsidan slipad å:ä'Jl,"t'
vid egg, orange/orangebrun, spår av slipning pâ ã: 

-fíú'by

ena smalsidans eggdel. L-7,9. EB- 5,6. ST- 3.

4. lispinge
5. Svensköp
6. O. Sallerup

7. Västersad
8. Östraby
9. Lângaröd

252. Fulltofta, Fyndplats för enkelfynd. P.
"En tunnackig flintyxa funnen i mossmark vid
Blossahusen". { Föremålet förvaras i Lyby sock-
en, RAÄ 54.) Datering-TNC-MNAtr.4a
253. Hörby, "d ägorna till Sven Thorssons
hemman i Hörby". Depåfynd. LUHM lt42l.
a-9. "a) Tunnackig flintyxa, mot nacken starkt
avsmalnande, slipad. 20,8L. b) Tunnackig flint-
yxa, nacken avslagen, slipad. 14,9L. c) Tunnac-
kig flintyxa, stårkt avsmalnande, delvis slipad.
12,7L. d) Tunnackig flintyxa, starkt avsmalnan-
de, omslipad därefær omhuggen. 13,5L. e) Egg-



del av cn stor tunnackig flintyxa, sþad. 10,6L.

f) Tunnackig flintyxa, eggen delvis avslagen, sli-
pad. 10,7L. g) Bergartsyxa, slipad. 9,8L. Totalt
sknll det har rört sig om 12 yxor. Hittåde 1874 i
en âkerunderen stenhäll. (Rech 1979:119). Enl.
Nielsen 1977:123, Fig. 34: "sju slipade tunnacki-
ga flintyxor av typ I och II, två yxor av bergart
med subrektangul?irt tvärsnitt, en slipad wâsidig
tunnbladig flintyxa av typ al. Funna vid bortta-
gandet av en stor sten". Enl. sockenarkivet;'fun-
tøs av arbetare, under en stenluill, som borttogs,
I0 st yxor av flinta eller annan sten (Tvenne, en

av flinta och en av basalt behöll Sven Thorsson)

Av dessa 10 ör 7 bevarade". { Sju slipade, tun-
nackiga flintyxor av typ I och [I. a. 4-sidigt sli-
pad. Gulbrun med svarta inslag. L- 20,9. EB-
6,8. NB- 4,2. NT- 2. ST- 3,4. SsB- 1,8. SV-

10o. b. 4-sidigt slipad, nacken avslagen. Grâbrun
gulbrun. L- t4,7. EB- 5,5. ST: 3,2. SsB- 1,5.

SV- <2o. c. Omhuggen och omslipad, tunnackig
flintyxa, gulbrun och svart, mot nacken ståtkt av-

smalnande (möjligen spetsnackig flintyxa av typ
3). L- r2,5. EB- 6,2. NB- 3,8. NT- 2,1. ST:

3,2. SsB- 2,3. SV- 16,5o. d. Tvåsidig, tunnbla-
dig flintyxa, sþade bredsidor, gulbrun/svart. L-
10,5. EB- 5,2. NB- 4. NT- 1. ST- 2. SV- 90. e.

Tunnackig, 4-sidigt slipad, omslipad därefter om-

slagen flintyxa, avsmalnande mot nacken, gul-
brun/brun. L- 13,5. EB- 6. NB- 4,5. NT- 1,9.

ST- 3. SsB- 1,9. SV- 10o. f. Eggdel av 4-sidigt
slipad, tunnackig flintyxa, grönbrun. L- 10,5.

EB- 6,6. SB- 6,9. ST- 2,5. SsB- 1,7. SV- 0o. g.
Bergartsyxa med slipat eggpari. L- 14,8. EB-

5,9. NB- 4,4. ST- 3,8. SV- 12'.) Lit. Rydbeck

1918: 18 f, Firg. 22. Datering - TNC. 3 b
254. Hörby, Ousbyholm. Enkelfynd. LUHM
15010. "En håleggad gulflintyxa. Omslþad.
Hittad i ytan av sumpmark" . { Spetsnackig, hål-
eggad, 4-sidigt slipad flintyxa, eggskadad, mörk-

brun/gulbrun med svarta fläckar. L- 11,1. EB-
4,7. NB- 3,5. NT. 2,5. ST: 2,9. I{L- 5,1.) Da-

æring-MNAV.2a
255. Lyby. Lyby mosse. Depâfynd? SHM
139242374-375*. "Yxa av grönsten med pd-
börjat skafthdl. Har blivit avbruten tvörs över
slrnfthålet, vanlig lorn. (374) Ym av grönsten
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med påbörjat hðl i banöndan. Banen skadad.
Tydliga smalsidor. Funnen som föregående".
{ 3 7 4. Fragmentarisk enkel skafthâlsyxa. 3 7 5 *.

fiirkommen. Uppgift av Arne Sjöström. Se även

K. 257.| Datering- SN. 2a
256. Lyby,RAÄ 3. Sädertou 7:13 IV och 19:

2. Offerkälla nedanför Södertou backe. Fynd-
plats för ackumulerade enkelfynd. P? Några år
efte¡ det första våirldskriget hittådes stora mäng-

der mynt vid rensning av en en källa på ovan-
nämnda fastighet. Platsen var kåind och använd

som offerkälla âtminstone sen 1700-talet. Vid
upprensningen framkom i ett lager under det
myndörande skiktet ett stoft antal neolitiska sten-

och flintyxor. En uppgift anger antalet till ca 80
stycken (Wedin t96l:21,f, 1966:2I). Även om
antalet yxor är överdrivet, kanske bör antalet hal-
veras, mâste kåillan ha innehållit ett av de största
skandinaviska fynden av neolitiska yxor från våt-
ma¡k. Yxorna såldes nâgra år efter upptäckæn för
5 kronor och skingrades. Det finns dock uppgif-
ter pâ att fynden helt eller delvis stannat kvar i
trakten, men de har ännu inte kunnat uppspåras.

Under augusti 1991 provundersöktes två platser

av förf. Den fyndplats vilken ulpekats av ortsbe-
folkningen hade inget med ett k?illsprâng att göra

utan visade sig istlillet vara platsen för en större, i
modern tid nedgrävd sten. Ca 400 m i sydvästlig
riktning frân föregående plats finns en källa och

båick kallad "Killebäcken" belagd på 1700-tals

kartor. Denna källa kulverterades pâ 1970-talet,
men kåillsprånget pâtrliffades âter vid en provun-
dersökning. Dock konstaterades att odlingen och

kulverteringen förstört alla spår av förhistorisk
verksamhet. Ej hellerkunde den tidigare båickfå-
ran spåras. Lit. Karsæn 1991, Sjöström 1993:35

ff. Daæring - Neolitikum. 4a
257. Lyby, Lyby mosse. Enkelfynd. SHM
1340924. "En tunnackig flintyxa". {En spets-

nackig, 4sidigt slþad fiintyxa av typ 3, omslipad
egg, gråbeige. L- 12,4. EB- 5,4. NB- 3,7. NT-
2. ST: 3.) I mossen skall även en tjocknackig
flintyxa ha hittats. Eventuellt har denna senare

saÍrma inv. nr. Fyndet har möjligen samband

med K. 255. Lit. Oldeberg 1952:252. Datering

- TNB-C. 2a



25E. Lyby, Söderto 2:11. Fyndplats förenkel-
fynd. P. Pånäffat 1980 vid betgallring i en ca 30
x 30 m stor tidvis vattenfylld sänka. {ljock-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa med ursvängd
egg, även nacken är slipad, gulbrun. L- 10,1.
EB- 4,5. NB- 2,4. NT- 2. ST: 2,2.) Datering-
SN.4a
259. Lyby, Lyby nr. 8. Enkelfynd. LUHM
29725*. "En spetsnackig flintyxa, spetsoval
genomskörning, gul 16,9 x 6,8. Funnen vid
"gropning" d 314 m:s djup" ,DaterJing- TNA-B.
3b
260. Lângaröd, Lânga mosse. Enkelfynd. MF
4278. "Tjocknackig rötyxa af grðhvitflinta, sli-
pad. Funnen i Långa mosse, vìdtorfngning på I
112 m:s djup" . I ljocknackig, 4-sidigt slipad, rät-
eggad flintyxa av typ A, ljusgrUgrâvir. L- 14,8.
EB- 4,7. NB- 2,9. NT- 1,7. ST- 2,7. SV- 10..)
Daæring-MNA V-MNB. 2a
261. Långaröd, Enkelfynd. MF 4314*.
"Slipsten, ntistan rund 22 5L. Funnen i en mos-
se i Lðngaröd". Daûering - MNB? La
262. Lângaröd, Väggarums torfmosse. Enkel-
fynd. LUHM 25493. "Tjocknackig flintyxa,
sfuad, hålslipaQ, eggskndad, vitgrd. { ljoclnack-
ig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa, mörkgrU
gtâbrun, ena egghörnan avslagen, krusta pâ nac-
ken, välvda smal- och bredsidor. L- 20. EB- 6,3.
NB- 4,2. NT- 3. ST- 3,5. SV- 8o.) Datering-
MNB.2a
263. Lângaröd, Enkelfynd. MF 4277. "Båt-

formig yxhammare av sten med skalthôlet å mid-
ten å en något upplüjd ring håromkring. Funnen
i en mosse vid torftagning i Långaröds socken.
Satt vid söljarens inlu)p av yxøn å en ù)rr sdsom
låsvred. Långaröds mosse" . Enl. Oldeberg rör
det sig om en stridsyxa av ryp Bf E.l (1952:
223). {Snidsyxa av typ E:1 med bortslagen hög
holk, konkava smalsidor vid egg, ej nackknopp,
svartgrön. L- 14,2. BH- 5,2. TH- 3,1. ET- 2,1.
NI- 2,1. HD- 1,8.) Daæring-MNB. la
264. Västerstad, Brönslövs mosse. Enkel-
fynd. SHM 14182:3l. "Spjutspetsaf gråbrun

flinta med afrundad spets och nå afslagna korta
lullingar. Funnen i Brönslövs mosse vid Aske-
röds station". { Dolkstav av flinta, grflgråbeige
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L- 16,1. SB- 4,9. ST- 1,3. Med samma fyndort
ãven l4lE2:30. Grovtandad spjutspets, frag-
ment¿risk, grã.L- 12,7. SB- 3,5. ST- 0,8.) Da-
tering - TNC, SN. 2a
265. Västerstad, Ögersby m 1. Depåfynd. P.
'2 oslipade tunnackiga flintyxor" (Wyszomirski
1978:7, Fig. 3). Daæring - TNC-MNA II. 3a
266. Västerstad, RAÄ 34. Västerstad Högâs
1 : I 3. Fyndplats för depåfyn d. P. "Två tunnacki-
ga flintyxor funna tillsammans på Högås l:13
cirka 100 m NNV om gården". Datering -TNC-MNAII.3a
267. Äspinge, RAÄ 33. östra kanten av Srars
mosse, 400-500 m N om E66:an. Mosse. Enkel-
fynd, P. "Tjocknackig håleggad slþad gråflint-
ym 11,5 x 2,5-4,5 x 2 5. Funnen vid tomtäkt pd
1940talet". Daæring- MNB. 3a
268. Åspinge, Ö. Äsp¡nge. Enkelfynd. SHM
14265¿lT6L Kopparflaryxa, rroligen en våt-
marksfynd p.g.a. den bruna patinan. L- 10,7. B-
5. Lit. Oldeberg 1974:149, nr. 1028. Datering -TNC.2a
269. Östraby, RAÄ 20. Orås 1:8, 5:16. 115
m. ö.h. Södra foten av flack moränrygg, norr om
vâtsvacka. Åker. 10 m V om NNV-SSô stengåir-
desgård. Fyndplats frir enkelfynd,. P. "l tun-
nackig slipadflintyxa. Funnen 1983". {Fyndet
giordes 6 maj 1983 i samband med stenplockning
vid mosskanten i södra delen av Orås 4:7 (be-
nämnd "Pilan") i kanten av Anneröds mosse.
Platsen ?ir belägen 200 m frân Store mosse. Mos-
sen har utnyttjats för torvtäkt. De provbormingar
som gjordes i samband med besöket visade på ett
20 cm tjockt höghumifierat rorvskikt och ett tjockt
lager av glacial'lera. På fyndplatsen finns ett 40
cm docktjordlager med underliggande sand. Inga
flinøvslag i närheten kunde iakttagas vid besikt-
ningstillfället. Fyndet består av en tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, brunmelerad/oclcrafläckig.
Markerade egghörn. Våilvda bred- och smalsidor.
L- 32. EB- 6,8. NB- 4,6. NT- 1,5. ST- 3,2. SV-
5,5o.) Daæring - TNC-MNA tr. 4a
270. Östraby, RAÄ 33. Östraby 2:7A.125 m.
ö.h. Flack såinka i kuperad moränmark nä¡a våt-
mark. Betesmark: Fyndplats för enkelfynd. P.
"I tunnackig slipad flintyxa 15 x 6-8 x 2,5".
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{ Yxan påntiffades i samband med sænplockning.

,Akem va¡ vid besöket i vall. Matjordstäcket åir pâ

platsen ca 30 cm tjockt. Tunnackig, 4-sidigt sli-

pad flintyxa, våilvda bred- och smalsidor, Krusta-

bildning i ena bredsidan. Eggskada, gtâvit. L-
14,7. EB- 7,5. NB- 6,4. NT- 2,2. ST- 3,1. SV-

15o.Ì Datering - TNC-MNA tr' 4a

271. Östraby, RAÄ 73. Sniberup 2:2.115 m.

ö.h. S foten av flack moråinrygg, N om ålopp.

Åker. Utdikad våtmark. Fyndplats för enkelfynd.

P. "1 mejsel av grå skffir, slipad 7 x 2,5 x 1" .

Datering - Neolitikum. 4a
272. OsJrtby, Oderup. Depåfynd. P. '? tun-

nackiga flintyxot'' (Wyszomirski 1 97 8:7). Date-

rins-TNC-MNA tr.3a
ní. Ô. Sallerup, RAÄ 33. Grantorp 1:8. 155

m.ö.h. Flack åker. Förr mycket sankt. Fyndplats

för enkelfynd. P. "1 spetsnackig flintyxa teck-

ning. Hittød vid potatisplockning". { Enligt en

teckning åir yxan av typ 1 med ungef?irliga mâtt;

L- ll,4.EB. 4,9. NB- 2,8. NÎ 1,8. ST- 2'5.)

Daæring- TNÄ-8. 4a

9. LUNDS KOMMUN

274. Bonderup, RAÄ 21. Bonderup 6:13. De-

påfynd? P. "2 spetsnackiga flintyxor, oslípade,

funna på gördens tigor" .,DateÅng - TNA-B- 2a

275. Bonderup, RAA 7. Önneslöv 12:5.65 m'

ö.h. På platsen gröda vid inv 1987. Fyndplats för

depåfynd? P. "Fyndplatsför 3 flintyxor enligt

RAl{:s inventering 1970. Fynden giorda av går'
dens förre ögare. Nu förkomna". Datenng -
Neolitikum.4a
276. Dalby, Depåfynd. LUHM 1A524'25'
"a) Tunnackig flintyxa, motnacken starkt avsmal-

nande,ljusgrâ. b) Dito, eggen skadad,ljusgrâ. O-

kända fyndomståindigheter, men med stor sanno-

likhet ett depåfynd (Rech 1979:123, även Ryd-

beck 1918:12, Fig' 12.)' Enl. Nielsen omfattar

fyndet "2 slipade och sekundÍirt tillhuggna spets-

nackiga flintyxor av typ 2.Ingauppgifær om fyn-

domständigheter. Tekniskt likartade" (1977 :l2L).

{ - 2 4. Spetsnackig, 4-sidigt sþad flintyxa av typ

3, omslipad, en smalsida åir välvd, den andra rak,

sned egg, gråvilgrâ, eggskada. L- 12,6. EB- 6,1

N

r-¡10 k¡

8. Lund
9. St. Råby
10. Hardeberga
11. S. Sandby
12. Dalby
13. Håillestad
14. Revinge

15. Silvâ{aa
16. Vomb
17. Bonderup
18. Gödelöv
19. Veber(¡d
20. Genarp
2l.Lyngby

NB- 3,5. NT- 1,7. ST: 3. -25. Spetsnackig,4-si-

digt slipad flintyxa av typ 3, våilvda smalsidor,

omslipad, sned egg, grUmörkgrå. L- 13,2. EB'
5,7. NB- 3. Nf- 1,9. ST- 3.) Lit. Hernek 1985:

37. Daæring TNB-C. la
277. Dalby, RAli. 2. Dalby 60:2. 25 m.ö.h.

Svag försåinkning i flack lerâker. Fyndplats för

ackumulerade enkeþnd? P." 1 flintyxa och I
flintskära? Nuborßkinkta". Datering - SN. 4a

278. Genarp, Häckeberga. Enkelfynd. MF
3670. "Tvtiryxø, spetsnackad, gråbrun, eggen

snedsliten, nacken rundt slipad. Funnen i bott-

nøn (N en btick i Höckeberga". { Smal prickhug-

gen, eggslipad, spetsnackig bergartsyxa, grå-

grönsvart. L- 23. EB- 4,2. SB- 4,4. NB- 2'5.

NÞ 2,5. ST- 4,8.Ì Datering-TN. la
279. Genarp, Håickebergasjön. Enkelfynd.

LUHM 23932." Dubbeleggad stridsyxa, vitt-

tú'. {Dabbeleggad stridsyxa av typ B2' gtL-

bnun med vita fläckar. L' 9,9. BH- 3,6. TH- 2,6.

Vl- 4,3. NT- 5,5.Ì Daæring-MNA tr. 2a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. Hoby
Stångby
N. Nöbbelöv
Vallkärra
Håstad
Odarslöv
Igelösa



2t0. Genarp, Häckeberga. Enkelfynd. LUHM
4E67. " Flintdalk mörkgrå fyrsidigt skaft. Fun-
nen i Häckeberga mosse" . { Flintdolk av ryp III,
grâsvart, fyrsidigt skaft. L- 22,6. BB- 3,1. BT:
0,8. SkL- 11,7. SkB- 2. SkT- 2.) Daæring-
SNB.2a
2t1. Genarp, Häckeberga. Enkelfynd. LUHM
2867 6z 13. " En tjocknackig sþad flintym, grå -
brun funnen vid torvtdkt" . { Tjocknackig flintyxa
av typ A, bredsidor slipad, grönbrun. L- 10,6.
EB- 4,9. NB- 3,4. NT- 2,5. ST: 2,9. SV- 120.)
Datering-MNAItr-tV la
282. Genatp, Häckeberga. Enkelfynd. LUHM
23557. " En lúlslþad bldgråflintyxa, med kalk-
krusta. Funnen i Bramstorp mosse 1,5 m djupf' .

{ljocknackig, håleggad flintyxa, blågrå med
svarta fläckar, krusta pâ bägge bredsidor, eggsli-
pad, slipad pâ smalsidorna vid eggen. L- I7,7.
EB- 5,7. NB- 3,1. NT- 2,3. ST: 2,6. SV_ 110.)
Daæring-MNB.2b
283. Gödelöv, RAÄ 28. Björnstorp 1:1. Depâ-
fynd? P. "2 tunnackigaflintyxor,vørav I tir 35
I ". Datering - TNC-MNA tr. 3a
284. Hardeberga, RAÄ 33. Hardeberga l:1,
Hardeberga Säteri. Fyndplats för enkelfynd.
LUHM 26885. "En tjocknackig ftintym med
utsvöngd egg, slþade bredsidor. Funnen vid
brunnsgrövning på 0,8 m:s djup strax utanför
gården". {Iocknackig flintyxa av typ A med
krusta på nacken, mörkbrun, lûaftigt anvtind egg,
slipade bredsidor. L- 12,5. EB- 5,5. NB- 3,6.
Nï: 2,5. ST- 3,3. SV- 11o.1 Daæring-MNA
trI-IV. 4a
285. Hardeberga, RAÄ 36. Sjöstorp 7:2.
Sjön "Plíran". Fyndplats för enkelfynd. LUHM
14226. "En spetsnackig flintyxa, grå. Slþød
endast vid eggen (Mont fîg. 13). Funnen enligt
uppgift í d¿n lillø sjön Pliran vid Billebjer i Har-
deberga, helt nöra standen pd ungeftir I fots vat-
ten. Bottnen uppgavs pð stöllet vara stenbun-
den". {Spetsnackig flintyxa av typ 1, ena bredsi-
dan slipad, grâ/gråblå. L- 13,1. EB- 3,2. NB-
2,1. NT- 1,4. ST: 1,7.1 Datering - TNA-8.
4b
286. Håstad, RAÄ 13. Fladevadsmöllan 2:1.
15-20 m.ö.h. Svaga N-sluttningar och platâer

U:2

mot K¿ivlingeån, sand och lerjordar. Åker ca 170-
350 x 200-350 m (Ö-Ð. Fyndomrâde för enkel-
fynd. P. " 1 tunnackig yxa 26L". DateÅng - TN-
C-MNA tr.3a
2t7. Hlstad, RAÄ 6. Håstad 15:1. Sankhåla.
Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. P. ',1

förarbete tunnackig Blandcbjerg". { Stor oslipad,
tjocknackig flintyxa av typ B, rundad egg, röd-
orangebrun med mjölkblå patihafläck. L- 2g.EB-
6,4. NB- 4. NI- 2,8. ST- 4. SV- 5o. Troligen
från samma omrâde är: LUHM 2514G. Frag-
mentarisk flintdolk, skaftdel trekantigt, gulbrun.
L- 9,3. BB- 1,9. BT- 0,9. skl.- 7,6. SkB_ 2,1.
Sk-1 1,1.) Datering - MNB, SNC. 4a
2Et. Håstad, Hdstad torvmosse. Enkelfynd.
LUHM 4656. "Ett instrunent af rödaktig sten
eller marmor, funnen å Håstad torfmosse,,.
{ Tunnackig grönst€nsyxa med ändknopp. knita-
tion av kontinent¿la kopparyxor. Rundoval nac-
ke, brun. L- 16,3. SB- 3,5. ST: 4,4. BT- 4,4.
NF 2,8.) Lit. Ebbesen 1982:16 ff. Daæring-
TNC. la
289. Hällestad, Hällestad. Depåfynd. LUHM
17506 a-b. "a) Smal tunnackig flintyxa, slipad,
ljusgrå. b) Dito, men betydligr smalare, eggen
skadad, eråblâ- Hittade vid plöjning" (Rech 1979:
t23). {a. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av
typ I, ljusgrâ, välvda smal- och bredsidor, tunn
nacke. L- 28,8. EB- 6,5. NB- 4,2. NT- 1,6. ST-
3,6. SsB- 1,7. SV- 6o. b. Dito, grå med svarta in-
slag, eggen splittrad, starkt avsmalnande, kalk-
lcusta pâ ena bredsidan. L- 26,6. EB- 6,6. NB-
3,9. NI- 2. ST- 3,1. SsB- 1,6. SV- Zo.) Lit.
Rydbeck 1918:16, Fig. 16, Nielsen 1977:122.
Datering-TNC-MNA IL la
290. Hällestad, Mâryd. Enkelfynd. LUHM
15547*. " En skafthålsyxa utan skalthðI men
med en inhuggen runtomgående röff'lø. Bane
eggfornig, eggen skadad 13,3 x 6,3-4,3 x 3,6.
Funnen i ett dike víd rörgropning" .Datenng_
MNA.2a
291. Lund, Bredgatan 2. Enkelfynd. LUHM
14341. " En eggdcl øv bdtyxa. Funnen 1903 pd
mellan 3 och 4 m:s djtrp". { Eggdel av stidsyxa
av typ C:1?, ej gjutsöm, ej holk, grågrön. L-
11,4. BH- 4,7. TH- 3,2. ET- 3,6.) Daæring-
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MNB/À,Iedeltid(?). 4b
292, Lund.0. Torn."Sfri¿natorn". Lunds Lant-
församling. Enkelfynd. LUHM 26832. "b,
tunnackig flintyxa. Helt slipad, grågul 14,5 x
5 ,6 x 3,5 . Funnen vid brunnsgrövning" . { Spets-

nackig, 4-sidigf slipad flintyxa av typ 3, svagt

välvda smalsidor, gråbrun med svart nacke. L-
14,6. EB- 5,f. l{B- 3,8. NT- 2. ST: 3,4.} Dat€-

ring - TNB-C. 3a
293. Lrunil, Botaniska institutionen. Fyndplas

för enkelfynd. LUHM 184t7. "Grönstens-

yxa, med utsvdngd, men trasig egg, funnen vid
brytning av sten, SV frðn nyø botaniska institu-

tionens sydvåstra hörn, ei lðngt från epidemßka

sjukhusets plank, ett litet srycke innanför den

btivande gatulinien, undcr några stora stenar

nere i leran,pð ca 314 m:s diup; leranvar orörd.

Möjligen under gamla vøllen" . { En tjocknackig

bergartsyxa, raka smalsidor. Bred trubbig egg'

mörkgtön,. L- 13,6. EB- 6. NB- 5,2. NT- 3,1.

ST- 4,2.) Daæring-MNB? 4b
294. Lund, Smörþckan. Depåfynd. LUHM
2t326zl-7. " Slutet fynd antrdffat vid Utsödcs-

bolagets försöksgdrd, Smörlyckan. Lupd. l*.
Flinryxa, tiocknackig med utsvöngd egg, delvis

stþadebredsidor, gulbrun 8,2 x 4,3 x 2,8.2*.
Eggdel av tiocknackig slþad flintyxa, gulbrun

8,7 x 5,5 x 3. 3* . Flintmeisel, nackdel, oslipad,

gulbrun 6,8 x 1,8 x 1,7. 4. Triangulörpilspe*

med tônge, tillverkad av slipat fragment 92 x 2

x 0,6, brunröd. 5*. Slipatfragment, gråbrun

5,9 x 1,9 x 0,8. 6*. Spånskrapa, gulbrun 5 x
2,3 x 0,7. 7*. Spånslcrapa, gulbrun 8,5 x 2,1 x
0,7 . 14. Spånpilspets, tillverkad av ett slipat

yxfragment) Datering - MNB/SN. 3a

295. Lund? Enkelfynd. LUHM 5059. "Yxa

med skaftrönna 12 x 6,5 x 4,5 (Se SvN Nor-

disk. Urtnv. pI II:26) Funnen i en torvmosse

nära Lund". { Svartgrönt klubbhuvud med skaft-

råinna. L- 12,1. B- 5,8. T- 3,2. EB- 6,5. NË
4,7.) Daæring- SN. la
296. Land, Depåfynd. LUHM 15015 a'c.
"3 sågar af grâviolett flinta, funna tillsammans vid

täckdikning nâgot öfver en half meter djupt sFax

nor om Lund (Mellan monumentet och skjutba-

nan, något sydost om förbindelselinjen). Samtliga

?iro medelmâttigt giorda och visa tydliga spår af
nötning" (Rydbeck 1918:39). {Tre grovtandade

flintsk¿iror a. Konvex egg, grâbrun med svarta

inslag. L- 13,1. SB- 2,8 .ST- 1. b. Konvex egg'

gålg¡âbrun, blåvit patina på ena sidan. L- 15'2.

SB- 2,9. ST: 1. c. Rakeggad, gråröd/grâbrun. L-
18,4. SB- 3,8. ST: 1,1.) Daæring-SN.2a
297. Land, Grävningsfynd. Bredgaøn 14. En-

kelfynd. LUHM 15977i. "Dolk, gulbrun med

ovanligt kort skaft. Funnen i en brunn på 4 m:s

djup". {Fragmentarisk flintdolk av typ II (skaftet

fragmentariskt). L- 10,8. BB- 2,3. BT- 0,9. SkL-

3,3. SkB- 1,9. SkT: 1,6.) Daæring - SNB/

Medeltid(?). ab
29t. Lund, Gyllenkroks allé. Enkelfynd.
LUHM 15938. "Dolk øv blågul (bladet) och

svartbrun (skaftet) flinta med i genomskörning

toadratiskt skaft och smalt, triangulärt blad.
Funnen vid kloakgrövning i Gyllenkrokska allén

dtir denna möter Vallpromenaden (dôr kloak-

brunnen beftnner sig), på ca 4 m:s diW" . {Crnv
huggen flintdolk av typ III med fyrkantigt skaft,
skaftet svart, bladet grâvitbeige. L'20. BB- 2'3.

B? 1,1. SkL- 10,1. skB- 2. skr- 2,1.) Daæ-

ring - SNBÂr{edeltid(?). 4b
299. Lyngby, Hlissleberga. Depåfynd. LU'
HM ll27 4*. "1 slipad tunnackig flintyxa typ Itr
hittades tillsammans med 6 likartadg yxor"
(Nielsen 1977:125 nr. 76). Enl. Rydbeck påtåif-

fades fyndet "vid odling af en sank, utdikad äng

vid Hessleberga afLyngby socken 1858. Yxan är

slþad ljusgrâ flinta, af en lângsmal kullrig typ - L
4A,6 x 6,8 x 4, de nästan plana smalsidorna är

1,8 breda" (1918:17). Daæring-TNC-MNA tr.

2a
300. Lyngby, Lyngby nr l3.Enkelfynd. SHM
1572. Bronskantyxa, foligen ett våtmarksfynd

p.g.a. den brungröna, vittrade patinan. Lit. Otde-

bergt974:71,nr.474. Datering - SN. 3a

301. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. En-

kelfynd. LUHM 27166. "Yxa, sløgen av egg-

delen av en slþad tunnackíg flintyxa, gråbrun.

Funnen i Nöbbelövs mosse 4 a' 5 m öster om

kønalen vid mitten av ströcl(an mellan ålærn och

diket som töper inåt (österut) i mossen". { Lien
slipad flintyxa, tillverkad av en eggdel, troligen
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frân tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, triangu- Fyndplats för enkelfynd. LUHM 27143. .I
llir, endast en smalsida, slipade bnedsidor. L- 7,s. tunnbladig flintyxa, eggen skadad, slþad, grå_
EB- 5. NB- 2,5. NT- 1,6. sr: r,B. Fyndet har grönguL-rour*i^to rid eggrr. Funnen vid di
möjligen samband med K. 302-314, 316-317 kesgrövning i N. Nöbbelövs mosse, mellan Gö-
[Tt 320J Datering - TNC-MNA tr. 3a ran Anderssons och Erik Kristerssons ägor, i302. N. Nöbbelöv, Nona Nöbbelövs mosse. vöstra kanten av rnossen, ca 35 m nedanför vö-
Ackumulerade enkelfynd? LUHM 27136, g€n, som begrönsør mossen ðt vöster, yxan låg
27 359, 27 169. '36- " En tiocknackig flintym, wtder torveni'. { Tunnackig, tunnblartig, grågröry'
oslþad, eggen omslagen, gråbrungut 14 x 5 x 3. gråsvart flintyxa, slipade bädsidor, níräpe 

"nuFunnen i Nils Rasmussons storø torvtökt ett godt bredsidan, eggskadad. L- 10,4. EB- 4,g. NB_
stycke undcr maþtan. -59. En naclcdel av osli- 3,g. NI: t,s. sr- l,g. sv- go. se även K. 301.Ì
n_ad fhnaxa med spetsoval genomskörning, grå Datering- TNC-MNA rI. 3b
7 x 5,5 x 3,2. -69. Tunnbladigflintym, nacken 307. Ñ. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. En_
avslagen, ena smalsidan omslagen, gulbrun. kelfynd. LUHM 27903. " En tunnackig oslip-
Funnen pö ca 70 cm:s .djup vid torvgrövning" . ad flintyxa, brungul med brunröda ftãckar,,.{27136. Nacke och mittdel av tjocknackig, gsli- l tunnaõng, ouipäa flinryxa, rödbruimed vita
pad flintyxa av typ A, grâbrun. L- 13,g. 3g-.4,6. fläckar, raka smalsidor, rydliga egghörn, svagt
NB- 2'7. NT- 2. ST- 3. SV- I3o.27359. Nackdel rundad nacke, rundad 

"gg, 
uuLy.tifter fossil i

av spetsnackig, oslipad flintyxa av t)? 1, gâvit ena bredsidan. L- 20,g. EB- ¡,i. Ns- 5,9. NT:
med krusta. L- 6,9. sB- 5,3. NB- 3,9. NT- 2,3. 2,2. sr- 4. ssB- 2,9. sv- 12o. se även K. 301.)
sr- 3. 27169. Flinryxa, tillverkad av 4-sidigt sl! Daæring - TNC-MNA-II. 2a
q1t, gnnbladig flintyxa, eggdel, gulröd. L- 7,3. 30s. ñ. Nöbbetöv, N. Nöbbelövj mosse. En_
EB- 3,4. NB- 3. NT- 1,1. sr:1,2. seävenK. kelfynd. LUHM 27372.,,Eneggdelavtan-
301'Ì Daæring - TNA-B, MNA IY MNB. 3 b nackig flinryxa, bredsidorna slipade, gråbrun. I
303. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. En- nyodling" .{ Eggdel av runnackig flinryia, slipade
kelfynd. LUHM 273t0. " En nackdel av tiock- bredsidór, rpâ;; süpning pa-smusiaorna vid
nøckig d bredsidorna sþad flintyxa, gråbru\ egg, raka smalsidor, blågrön. L- 6,5. EB- 6,4.
Funnen i nyodling d Görqry Anderssons ögor, o sB- 6,7. sr- 3,1. se även K. 301.) Daæring_
om jrirnvägen { Iocknackig, fragmentarisk flint- TNC-MNA II. 2a
yxa, nacke och mittdel, krusta pâ nacken, grll- 309. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. Ac-
svarlgråbrun, kraftigt upphuggen, bredsidor sli- kumulerade enkelfynd? LUHM 4gll, 5g40
l1d": juugt hâleggad. L- tr,2. sB- 4,2. NB- 2i374. 4s51. Egþd¿t øv skafthålsyxamedpå_
2,9. NT- 2,1. ST: 2,6. SV- 70. Se även K. 301.) börjat skafthðl. 5ü0. Stipad tunooing pintyro.
Daæring - MNB. 3a 2ß74. Eggdet av sþad nnnøckig ¡tfityxa, grd_
304. N. Nöbbetöv, N. Nöbbelövs mosse. En- brun. {4iSL Eggdel av enkel staruråtsyxa, e¡
kelfynd. LUHM 27403*. " En mellandel av spfu av skafttrål i Uiotter, anrydan till nytt hãT, gra-
tiocknackig flintyxa med utsvöngd egg, bredsi- grön. L- 10. BH- 4,g. TH- 3. ET_ 3,ó. Np 3,3.
dorna sþadc, gråbrun 7 x 4,7 x 3. Funnen i den HD- 2,3.5t40. Tunnackig, 4-sidigt slþad flint_
södra delen' ' Se åiven K. 301. Datering - SN. yxa, rödbrury'grönblâ, krusã pâ naãt en. t-- tZ,Z.3a EB_ 7,2. NB_-5,9. NT- 2,2. ST: 3,g. SsB_ 2,4.
305' N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. En- SV- 6o. 27 37 4. Fragment av tunnackig, 4-sidigt
kelfynd' LUHM 27404* " En tiocknackig slipad flintyxa, mittdel, svagr v¿ilvda smalsidor,
fragmenteradflintyxa, brun, ofullsttindig slipaã grâgrtin. sb- z. sr- 2,4. ssB_ 2. se även K.
6,3 x 25 x 2,2. Funnen i östa delen". se även 301.) Datering-TNC-MNA II, sN. 2a
5: 301. Datering - MN. 3a 310. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. Ac-306. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. kumuleradeenkelfynd?LUHM 27377, 27g--
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*. 27377. "En eggdel av tunnackig slþad grå

flintyxa. Funnen vãster om knnalen. n9'-*. Ett

fragrnent av tunnackig flintyxa, brun, slipade

bredsidor 6,5 x 4,5 x 2,5. {27377. Eggþag-

ment av tunnackig,4-sidigt slipad flintyxa, grå-

blâ. EB-7,3. Se även K. 301) Daæring-TNC-
MNAII.3a
311. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. De-
påfynd. LUHM 27235*. " En skära, grå något

konkav egg 9,9 x 3,1 x 0,8. Funnen å nyodlad

backe i Nöbbelövs mosse tillsamrnans med en

yxa och i nörheten låg ett skaft tíll en dalk" . {Se
även K. 301.Ì Daæring- SN.2a
312. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse.

Ackumulerade enkelfynd? LUHM 12030,
27226. 12030. Slaira gul. n226*. I sköra,

ljusgrå 13,8 x 5,2 x 1,9. 112030. Gulbrudg¡ön
halvmânformig flintsktira, konvex egg. L- 16,4.

SB- 3,7. ST- 0,8. Se även K. 301.) Datering-
SN. 2a
313. N. Nöbbelöv, N. Nöbbelövs mosse. Ac-
kumulerade enkelfynd? LUHM 27227*. "En

skåra grd 10,8 x 3,9 x 1,4. Funnen d nyodling,

ca 30 m N om kønalen. LUHM 27429*. En

slrãra föstedel, grå 6,7 x 4 ,2 x I ,7" . { Se även K.
301.Ì Datering - SN. 3a
314. N. Nöbbelöv. EnkelfYnd. LUHM
27076. "En tiocknackig flintyxa, svagt hålslí-
pad, brun. Funnen i kanten av en mosse".

{ Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
gulbrun, svagt v?ilvda smalsidor vilka åir slipade

vid eggen. L- I3,7. EB- 4,9. NB- 3,5. NT- 2,8.

ST- 3,4. IJL- 7,3. SV- 9o Se även K. 301.)

Daæring-MNB.2a
315. N. Nöbbelöv, Kragarp. Enkelfynd.
LUHM 23208. " En tunnackig slþadflintyxø,
gråvit. Funnen i dike' . { Tunnackig flintyxa, sli-

pade bredsidor, spår av slipning på smalsidor
som åir svagt välvda, sned egg, grå. L- 19,5. EB-

6,5. NB- 5,3. NT- 1,7. ST- 3,3. SsB- 2,6. SV-

2o.) Daæring - TNC-MNA tr. 2a

316. N. Nöbbelöv, "I Rasmussons torwnos-
se". Enkelfynd. LUHM 27114. "Entunnackig

flintyxa, slþad, brun, slagen mitt av". { Tunnac-

kig,4-sidigt slipad flintyxa, rundad egg och nac-

ke, välvda smalsidor och bredsidor, rtidbrun. L-

22,4.F,B.- 7,7. NB- 6,1. NT- 2,3. ST- 3,5. SsB-

1,9. SV- 4,5o. Se även K. 301.) Daæring-
TNC-MNA II. 3a
317. N. Nöbbelöv, Nöbbelövs mosse. Acku-
mulerade enkelfynd? LUHM 4019, 27903.
40t9. Dolkblad mörkgrå. 27903. En tunnackig

oslipad flintyxø ð ena bredsidnn ett ca I cm

djttpt,2 cm långt ltðl brungul. {4019. Liæn tunn
flintdolk av typ V med tunt skafr L- 14,3. BB- 3.

BT:0,5. SkL 5,6. SkT- 0,7. 27903. Tunnackig,

oslipad flintyxa, rödbrun, krusta på ena bredsi-

dan, raka smalsidor, rundad egg, tunn svagt run-
dad nacke, egghörn. L- 20,7. EB- 81. NB- 5,8.

Nf- 2. ST: 4,2. SsB- 2,3. SV- 8o. Se även K.
301.) Datering - TNC-MNA tr, SNC. 2a
3lt. N. Nöbbelöv, Enkelfynd. LUHM
23163. " En tunna,ck¡g oslipad gulbrunÍlíntyxø
egg något skadad 26,9 x I x 3,6. Funnen vid
dikning 1908". ,fTunnackig, oslipad flintyxa,
gråorange, rundad egg och nacke, egghörn, våilv-

da bred- och smalsidor. L- 35,2. EB- 8,3. NB-
ó,5. NI. 1,8. ST- 4. SsB- 2,1.) Datering-
TNC-MNAII.la
3r9. N. Nöbbelöv, RAli.9. N. Nöbbelöv 21:

1. Vid rensning av bäcken. Fyndområde ftir acku-

mulerade enkelfynd. P. " 1 tunnbladig flintyxa, 2

tjocknackiga bergartsyxor, I nnnackig ber garts -

yxa, 1 flintdolk med rombiskt skaft". { 1. Tunn-
bladig, tjocknackig flintyxa, slipade bredsidor,

delvis slipade smalsidor. L- 11,7. EB- 4,8. NB-
3,2. NT- 1,1. ST- 1,5. 2. Tiocknackig bergarts-

yxa, nästan raka smalsidor, grâsvart. L' 13,5,

EB- 6,5. NB- 4,7. NT- 2,7. ST- 3,5. 3. Tiock-
nackig bergartsyxa, kvad¡atisk nacke, konkava

smalsidor, gråsvart. L- I2,.1EB- 4,3. NB- 3.

Nf- 3. ST- 3. Omhuggen flintdolk av typ m, gul-

brun. L- I4,2. BB- 2,5. BT- 1,1. SkL- 6,3.

SkB- 2,3. SkT- 1,9.) Datering - MNB, SNB.
3a
320. N. Nöbbelöv, RAÄ 23. Nöbbelövs mos-

se. Fyndområde för ackumulerade enkelfynd?

LUHM 27221, 27415*. 27221. Dolk med
lcvødratiskt skaft, mörkgrð - gulbrun. 27415*.

Dolk av flinta, fästedcl, brun, utsvöngd mot ba-

sen, spetsovalt nörsnitt 8,5 x 3,3 x 1,6".
{27221. Flintdolk av typ III, med gjutsöm på



skaft, rombiskt skaft, sva¡t med bruna flåickar. L-
2t,7. BB- 3,4. BT: 1,1. SkL- 9,4. SkB- 2,5.
SkT- 2,3. Se även K. 301.) Lit. ATA 1040/
1914. Daæring- SNB.3a
321. Odarslöv?, Depåfynd troligen frân denna
socken. Pâslaiften'Gyllenkrok" kan antyda Od-
arslöv eller Gödelöv sockna¡. En studie av ftirdel-
ningen av flintskäror i låinet ger dock möjligen
några hållpunkter för att placera fyndet i Odars-
lövs socken (se Kap.7, Fig 50). LUHM 3882-
t 4. "3 sågar af flinta, enligt anteckning i förvåir-
fskatalogen åiro nr 3883-84 "fioligen funna jemte
No 3882". 3882-83 bära påskriften "Baron Gyl-
lenkrok". Den förstnämnda sâgen är 19,5L, flin-
tans ftirg är grågul/brunröd. Enär de tre sâgarnas
yttre habitus visar pâtaglig öfverensstämmelse,
torde man fâ anse att fyndet verkligen är slutet"
(Rydbeck 1918:39). {38t2{'. 3883. Konvex
flintskära, gråbeige. L- 17,8 SB- 4,1 ST- 0,8.
3tt4. Svagt konvex flintsk?ira, mörkbrun. L-
18,1. SB-3,8. ST: 0,9.) Datering-SN.la
322. Revinge, Revinge torymosse. Enkelfynd.
LUHM 5792*. " Slipsten øv sandsten, har 6
sidoytor, hvaraf de fem dro slinvtor. !5.6 x 5.2.
Funnen i Refvinge mosse". Datering - MNB.
2t
323. Silvåkra, Silvâkra torvmosse. Enkelfynd.
LUHM 26830. " En tunnackig flintyxa, ljust
grå. Helt slipad. Silfåkra torvmosse år 1843".

{ Tunnackig, 4-sidigt slipad, omslipad flinryxa,
vitblâ, raka smalsidor, nackdel. Rundad egg, rak
nacke. L- I3,2. EB- 7. NB- 5,6. NT- 2,1. ST:
2,9. SV- 9,5o. Se även K. 324.) Datering-
TNC-MNAII.2a
324. Silvåkra, Silvåkra torvmosse. Enkelfynd.
LUHM 4017."Jömnbred spjutspets kalcinerad
øvbruten. Funnen i SilÍåkra torfmosse" . { Blåvit
dolkstav av flinta, parallella kanter, rundad egg.
L- 11,7. SB- 3,7. ST: 0,9. Fyndet har möjligen
samband med K. 323.) Datering - TNC. 2a
325. Silvåkra, Silvåkra sjö. Enkelfynd.
LUHM 4713. "Smalnejsel ljusgrå, eggen sli-
pad. Funnen i SíLfiåkra sl". {TjocknacÞ,tggrfl
gråsvart flintmejsel, 4-sidigt slipat eggparti. L-
13,2. EB- 1,4. SB- 2,4. NB- 2,1. NT- 1,9. ST-
2,2.1 Dateñng-MN.2a
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326. St. Råby, St. Râby. Depåfynd. LUHM
12728 a-b. "a) Spetsnackig flintyxa, spetsovalt
tvärsnitt, oslipad, ljusbnunsvart. b) Dito, mandel-
formigt tvärsnitt. Hittade tillsammans, troligen
markfynd" (Rech 1979:123). {a. Förarbete till
spetsnackig flintyxa av typ 1, krusta pâ hela nack-
en samt ner pâ bägge bredsidor, gråbrun/svart. L-
20,8. EB- 7,2. NB- 4. NT- 2,1. ST: 3. b. För-
a¡beæ till spetsnackig flintyxa av typ 1, krusta pâ
bägge bredsidor, grâbrun/svart, mandelformigt.
L- 16,8. EB- 6. SB- g. NB- 3,9. NT- 2,5. ST-
2,8.1 Lit. Rydbeck 1918:8 f, Fig. 4, Hernek
1985:37. Datering - TNA -8. 2 a
327. St. Råby, Stora Râby gârd. Enkelfynd.
LUHM 19208. "Enflintyxa tjocknackig tned
utsvöngd egg. Funnen vid dikning" . { Tocknack-
ig flintyxa med utsvängd egg, yttersta eggdelen
avslagen, slipade bredsidor, chokladbrun. L- 9,8.
EB- 5,1. ¡IB- 2,3. NT- 2,6. ST- 2,6.) Daæring

- SN. 3a
32t. Stångby, Enkelfynd. LUHM 4901.
F lintdolkl spjutspets vitgrå, gulflanmig. F unnen
i en mosse i Stångby". { Spjutspets i flinta, grâ/
gråblå. L- 1.3,7. BB- 3,?. ST- 1,8. SkB- 1,9.
SkT- 1,3.) Daæring-SN. la
329. Stångby, Stångby nr 10. Enkelfynd.
LUHM 20723. " Ett ömne till stenym med på-
börjat skafthåL, Funnenvid upprensning av en
bdcl('. {Förarbète till stor enkel skafthålsyxa
med pâbörjat skafthâl/skåtgrop. L- 28,2. BH-
9,3. TH- 5,9. ET- 6. NT- 5,3. Skålgrop HD-
2,2.1 Daæling- SN.3a
330. Stångby, Stângby mosse. Enkelfynd.
LUHM 5909. "Tunnackig slipad flintyxa vit-
gråflammig, eggen sned. Funnen 1835 i Stðng-
by mosse". {Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
tunn oslipad nacke, omslipad egg (svag hålegg),
välvda smal- och bredsidor, mörkgrå. L- 23,8.
EB- 7,9. NB- 6,1. NT- 1,9. ST: 3,3. SsB- 1,5.

SV- 5".) Daæring- TNC-MNA tr. 2a
331. Stångby, Stångby mosse. Ackumulerade
enkelfynd? LUHM 4463, 4543, 4560,
4643, 5642,6258 och 26820.4463. Moss-
fynd av brondolkstav. L- 12.B- 7. T: 0,5. Brun
patina. Lit. Oldeberg t974:ll9,rtr. 775. 4543.
Sþad svart tjocknackig, flintym lcølcinerad ba-
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ne. 4560. Tjocknackig tunnbladig grå flintyxa.
4643. Tj ocknacki g grå flintyxa, slipade bredsi-
dor. 5642. Osþad, tunnackig flintyxa, vitkalci-
nerad. 6258. Grönstensyxa grågrön. 26820. I
tunnackig flintyxa, helt sþad, övergðngsþrm.
Grð med lralklcrusta. {4 S 4 3. Liten tjocknackig,

tunnbladig flintyxa, krusta på nacken, slipade

bredsidor, svêrt. L- 9. EB- 3,7. NB- 1,9. NI-
1,5. ST- 1,5. 4560. Tunnbladig, tunnackig,4-
sidigt slipad flintyxa, grâbnun. Kopparflatyximi-
tation. L- 10,2. EB- 4,2. NB- 3,6. NT- 0,9. ST-

1,3. 4643. Tjocknackig flintyxa av t)? A, slþa-
de bredsidor, gråsvartspräcklig. L- 12,3. BB' 6.

NB- 4,2. NT- 3,1. ST- 3,3. SV- 130. 5642.
Tunnackig, oslipad flintyxa, vitkalcinerad, raka
smalsidor. L- 14,4. EB- 5,5. NB- 5,1. NT- 1,8.

ST: 2,5. SV- 5o. 6258. Liæn tjocknackig brg-
aftsyxa, grön. L- 8,7. EB- 5,3. NB- 3,2. ST:

2,2. SV- 15'. 26t20. Spetsnackig, 4-sidigt sli
pad flintyxa av typ 3, grâ/svart med ljusa fläckar,

trusta pâ nacken. L- 10,6. EB- 5,3. NB- 3,6.

NË 2. ST- 2,8. Se även K. 333.) Daæring-
TNB-C, MNA trI-ry MNB, SN. 2A

332. Stångby, Enkelfynd. LUHM 5360.
"Avlðng knacksten av søndsten, oval genom-

skdrning. Funnen i torfmosse". { Knacksten av

kvartsit. L- t1,7. B- 5,4. T- 4,5. Se även K.

333.) Daæring - Neolitikum? Ia
333. Stångby, Stångby torvmosse. Ackumu-

lerade enkelfynd? LUHM 4523, 6209 och
6224. 4523. Tjocknackig sþad flintyxa mörk-
grå, bred egg, bredsidor slipade. Funnen i
Stångby torvmosse. 6209. Tiocknackig grön-

stensyxa. 6224. Grönstensym liusgrå. {4523.
Liten omslipad, tjocknackig flintyxa, slipade
bredsidor, mörkbrun. L- 9,8. EB- 5,2. NB- 3,3.

NT- 1,8. ST- 2,5. 6209.liocknackig bergarts-

yxa, grågrön. Skålgrop pâ eggdelen. L- 12,9.

EB- ó,1. NB- 4,5. NT- 3,3. ST- 4,2. SV- 160.

6224. Spetsnackig, räteggad bergartsyxa av typ

3, oval nacke, gråbrun. L- 16,1. EB- 5,7. NB-
3,3. NT- 2,8. ST- 4,1. SV- 12,5o. Fynden har
möjligen samband med K. 331 och 332.1 Da-

æring- TNB-C, MNB. 2a
334. Stångby, Enkelfynd. SHM 2548.
Bronskantyxa, troligen vâtmarksfynd p.g.a. den

bnungröna patinan. L- 14,8. B- 6,2. Lit. Olde-
bcrg 197 4:118, m. 773. Daæring - SN. la
335. Stångby, RAÄ 14. Stångby 28:1. 30 m.

ö.h. Utdikad bäck (Ö-V). Fyndplats för enkel-
fynd. P. " 1 tunnackig flintyxaförarbete". { Tun-
nackig, oslipad flintyxa, gråbrunfläckig, rundad

egg. L- 16,9. EB- 4,5. NB- 3,6. NT- 1. ST-
2,3. SsB- 1,2.) Daæring-TNC-MNAII. 4a
336. Stångby, RAll 16. Ståneby 29:1.30 m.

ö.h. SankhåI. Fyndplats för enkelfynd. P. 'I
nnnackig bergartsyxø". { Tunnackig bergarts-

yxa, svagt välvda smalsidor, välvda bredsidor,
gråsvart, oskadad egg. L- 25,6. EB- 6,5. NB-
4,8. NT- 3. ST- 5,2. SsB- 1,9.) Datering-
TNC-MNA II.4a
337. Stångby, Botillelund. Depâfynd.
LUHM 19551 a-b. "2 smâ tjocknackiga flint-
yxor med något utsvåingd egg och nästan kvad-
ratisk nacke, funna, sannolikt tillhopa, å Botille-
lund, Stångby. Yttre habitus mycket likartad"
(Rydbeck l9l8:34, Fig. 61). {Tvâtjocknackiga
flintyxor med utsv¿ingd egg, bredsidoma slipade.
a. Gulbrury'svart, krusta pâ nacken, eggskada.

L 10. EB- 5,1. NB- 2,7. NT- 2,1. ST- 2,1. SV-

16o. b. Gulbrun/grågrön, husta på nacken. L-
8,2. EB- 3,9. NB- 2,4. NT- 1,8. ST- 1,8. SV-

14o.Ì Datering- SN.2a
338. S. Saridby, Flyinge mosse. Ackumule-
rade enkelfynd? LUHM 16945, 23166,
23213 och 24031. 16945. " En ùtbbeleggad

skafthålsyxa med utsvängd 
"gg.Funnen 

i Fly-
inge mosse enligt uppgift av söliaren, en iude.
23166. En tunneckig osþadflintym ljusgråbld.
23213. En tunnackíg slþadflintyxa, eggen skø'
dnd, banen omslagen. Grdvit.2403l. 1 frag-
mentarisk slþsten spetsig" . { 16945. Dubbel-
eggad stridsyxa av typ 81, svart. L- 13,1. BH-
5,2. TH- 3,9. ET- 6,9. TH- 6,8. HD- 2,1.
23166. Tunnackig, oslipad flintyxa, svagt välv-
da smalsidor, egghörn, grâ/gråblâ med svart¿

fläckar, krusta pâ ena bredsidan, rundad egg och

nacke. L- 23,7.8B. 7,8. NB- 5,6. NT- 1,9. ST-

4. SsB- 2,2. SV-9o.23213. Mittdel av tunnack-

ig, 4-sidigf slipad, omslipad flintyxa, smalsidor

svagt våilvda, ljusgrå. L- 12. SB- 7,3. ST- 2,7.

SV- 6o. 24031. Skifferslipsten, gråsvart. L-



14,3. B- 3,4. T- 1,2. Fynden har möjligen sam-
band med K. 342 och 343.) Datering - TNC-
MNA tr. 2a
339. S. Sandby, Flyinge nr 22. Enkelfynd.
LUHM 28676:6. " En tunnbladig flintym øv
tunnøckig typ, slrpad ljusgrô 11,7 x 4,5 x 1,6.
Funnen i mosse" . { Tunnbladig, tunnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa, vitgrå/bn. L- lI,7.EB- 4,2.
NB- 3,1. NI- 1. ST: 1,6. SsB- 1. SV- 10o.) Da-
æring-TNC-MNA II. 3a
340. S. Sandby, S. Sandby nr 1ó. Enkel-
fynd. LUHM 25371. "Flintdolk med smalt
blad, skaftet nðsídigt bredare ön bladet, grd.
P åtröffades upprtittstående med skaftdndøn upp -

åt invid en stor sten på åkern 1929". { Flintdolk,
troligen av typ I-II, grå. L- 16,9. BB- 2,3. BT-
0,9. SkL- 5,6. SkB- 2,5. SkT: 1.) Darering-
SNA-B.3c
341. S. Sandby, RAÄ 54. Flyinge 29:t En-
kelfynd. P. "En flintdolk, nu försvunnen. Hit-
tød vid dikningsarbeten före 1950" . Datering -SN. 3a
342. S. Sandby, Flyinge mosse. Enkelfynd.
LUHM 23571. "slipad mejsel av grdbrun -

vitfläckig flinta" . { fjocknackig, 4-sidigt slipad
flintmejsel, nacke skadad liksom eggen, gråbrury'

beigefl?ickig. L- 16. EB- 1,4. SB- 2. NB- 1,6.
NT- 1,5. ST- 1,8. Se även K. 338.1 Daæring-
MN.2a
343. S. Sandby, Flyinge mosse. Enkelfynd.
LUHM 174t5*. "Spetsoval yxa, vackert ex-
ønplar, ljusgrå 17,3 x 6 x 3,5. Funnen vid torv-
upptagning "ganska djupt i torvdyn i Flyinge
mosse". Se även K. 338. Datering - TNA-B.
2b
344. S. Sandby, S. Sandbynr13. Depâfynd?
LUHM 25370:l-3. " 1. Tjocknackig yxn øv

flinta, eggparti, avslagen. Slipad å bredsidorna.
2. Flintyxa,för skaftning omslaget eggparti av
e n t unnac ki g flintyxa, lj us / mörkgr å. U r sp r ung -

liga yxan helt slipad. 3) Tjocknackíg flintyxa,
eggparti med ansats till omslagning för skaft-
ning. Ljuslmörkgrå. Funna tillsanmans d S.

Sandby nr 13". { l. ljocknackig, fragmentarisk
flintyxa av typ B med slipade bredsidor, eggdel
och mittdel, vitgrâ. L- 9,2. EB- 5,2. ST- 3,4.
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SV- 70. 2.Eggdel av tjocknackig, 4-sidigt slipad
flintyxa av typ B, grâvit, antydan till ny skaft-
ning genom tillhuggning. L- 9. EB- 6,2. ST:
2,7. 3. Eggdel av tunnackig(?) flintyxa, omhug-
gen till tjocknackig yxa, ursprunglig yxa troligen
4-sidigt slipad, grâvit. L- 7,9. EB- 6,1. NB-
3,5. ST- 2,4.\ Daæing-MNB.3a
345. Vallkärra, Vallkärratorn nr 6. Tomhill.
Enkelfynd. LUHM 27177.' En tjocbnckig
flintym, eggen avslagen, ena bredsidan sþad
ljusbrungrð. Funnen i en mosse nöra gdrden" .

{ Tjocknackig, omhuggen, fragmentarisk flint-
yxa, ursprungligen försedd med utsvåingd egg,
brun, slipade bredsidor, eggen avslagen. L- 7,4.
sB- 4,2. NB- 3,1. NT- 2,1. ST: 2,1. SV- 140.)
Datering- SN. 3a
346. Vallkärra, Vallkära nr 4. Depâfynd?
LUHM 2719t*. " En dolk av gulbrun flinta
14 x 3 x 1,8 (En veclea tidigare fanns pd scûnma
stölle en liten brun rötyxa med utsvtingd egg och

fyrkantig bane. Funnen strax SSO om Hans-
sons gårdVallkärranr4". Datering- SN. 3a
347. Vallkärra, Fels mosse. Enkelfynd.
LUHM 27439*. "En skafthålsym grönsten
vittrad 15 x6,5 ¡5". Se även K. 350. Daæring

- SN. 2a
348. Vallkärra, Vallkärra rc 24. Mosse. En-
kelfynd. LUHM 27360. Kopparkantyxa, brun
patina. L- 9. B- 3,4. Lit. Oldeberg 1974:131, f,
nr. 869. Datering - SN. 3a
349. Vallkärra, RAÄ 51. Vallkåina 4:7.30 m.
ö.h. " D en vdstligaste av gdrdør ra i V ollkänø nr.
4, c:a 150 mN om gårdcn i ett mindre kön som
torrlagts omkring 1910" . Fyndplats för enkel-
fynd. LUHM 23125. "En flintdolk, svart-
brungrå med tresömrnnt Í¿iste" . { Flintdolk av typ
IV, gråblâpatinerad. L- 21,4. BB- 5,4. BT- 1.

SkL- 8,3. SkB- 3,8. SkT: 1,4.1 Datering-
SNC.4a
350. Vallkåirra, RAÄ 54. Vallkåina 6:5.25 m.
ö.h. Fyndplats för enkelfynd. LUHM 27n8.
"En tunnackig yxa, slipad, gulbrun. Funnen d
Vallkörra nr 6, i södra delen av FeIs mosse,
straJc v¿ister om gården". { Tunnackig, 4-sidigt
slipad, omhuggen, flintyxa, våilvda smalsidor, o-
slipad nacke, grâbrun/vitflåickig. L- 17,8. EB-



7,8. NB- 5,9. NT- 2,2. ST- 3,6. SV- 7o. Fyndet
har möjligen samband med K. 347.1 Daæring

-TNC-MNA 
tr.4a

351. Vallkärra, Vøllkårra nró. Ackumuler¿de

enkelfynd? LUHM 27409*, 27153. 27409.
" Ett fragment av tunnackig gulbrun flintyxa,
helt slipad 6,8 x 5,5 x 3. Funnen i Fels mosse.

271,53. 1 tjocknackig flintyxa med bred egg,
atypisk, oslipød, grå. Funnen i Fels mosse.

{ 27 I53. ljocknackig, oslipad flintyxa, ljusgrå.
r- t0,7. EB- 4,6. NB- 3,1. NT- 1,8. ST- 2. SV-
10o. Se även K. 347.\ Datenng-TNC-MNA
tr, sN? 3a
352. Vallkiirra, Vallkörra nr ó. Enkelfynd.
LUHM 27382. " En nackdel av d bredsidarna
slipad, tjqcknackig brungrå flintyxa. Funnen
vid dikesgrövning strax ö om gården" . { Nackdel

av tjocknackig flintyxa av typ A, kvadratisk nac-
ke, slipade bredsidor, gråbrun. L- 7,7. SB- 3,8.

NB- 3. NI. 2,6. ST:2,ó. SV- 11,5o.) Daæring

-MNAV 3a
353. Vallkärra, Vallkänatorn nr 10. Enkel-
fynd. LUHM 27117. " En tunnackig flintyxa,
slþad, eggen omslagen, grågulsvart. Funnen
vid dikesgrövning, öster om backen" . { Nackdel
av tunnackig, omslipad, 4-sidigt slipad flintyxa,
gâbrun/svarffläckig, svagt välvda smalsidor,
rundad nacke, kraftigt använd egg.l- 17,4.88-
7,7. NB- 5,9. NI. 1,8. ST- 3,2. SsB- 1,7. SV-

7,5o.Ì Datering - TNC-MNA II. 3a
354. Vallkärra, Depâfynd. LUHM 4442-
4443. "a) Tunnackig flintyxa, slipad, vitgrågul
b) Tunnackig flintyxa, oslipad, grå. c) Likadan
yxa. Alla yxorna hittades tillsammans vid plöj-
ning" @ech 1979:123). {4442. Tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, sekundä:f nackskadad, vit-
gå/gråbeige, välvda bredsidor, nästan raka smal-

sidor. L- 28,2. EB- 7,8. NB- 5,5. NT- 1,9. ST-

3,5. SsB- 1,5. 4443. Tunnackig, oslipadflint-
yxa, gråy'mörkgrå med röda fläckar. L- 17. EB-
7,7. NB- 5,8. NÊ 2,1. ST- 4. SsB- 2,3.| Lit.
Rydbeck l9I8:,22, Fig. 33. Datering - TNC-
MNA tr. la
355. Veberöd, Veberöds mosse. Ackumulera-
de enkelfynd? LUHM 10864-65{'. 10864.
" En tjocknackig slipad Ílintyxa kvadratisk.".
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10865*. "Spðn 12L". {10E64. Tjocknackig
flintyxa av typ A¡8, slipade bredsidor, spår av
slipning pâ smalsidor, svagt utsvängd egg, kraf-
tigt nött egg, brun/blâbrun. L- 14,4. EB- 5,3.
NB- 3,5. NË 2,9. ST- 2,9. SV- 10o.) Daæring

-MNB?2A356. Veberöd, Enkelfynd. YM 9l+. "En 5
ll2 twn lång hammare af trapp, starkt vittrad,
funnen i en torfmosse vid Weberöd". { Troligen
avses en snidsyxa) Datering - MNB. la
357. V. Hoby, RAÄ 18. Hoby 15:5. 25 m.ö.
h. Uttorkad sankmark. Åker. Fyndområde för
ackumulerade enkelfynd samt depåfynd. LUHM
29213. "Inom området skall ett 10-tal yxor la
hittøts w de tidigare ögørna (Frân 1890-talet och
framåÐ. Materiølet donerat till LU II M. Enl. an-
teckning i LUHM skall2 st storø oslþadc tun-
nackiga flintyxor ur donationen Q92I3 Nr. 1 och
2) la hittøtsvid2 olikøtillfölleni ett tidigarevat-
tensjukt område i sydvöstra delen av gårdens
omrilde. Antagligen vöster om nr 18". { Depâ-

fynd bestående av 1) Tunnackig. oslipad flint-
yxa, raka smalsidor, rundad egg, rak nacke, röd-
brun, välvda bredsidor. L- 34. EB- 8,7. NB-
6,5. NT- 2,1. ST- 4,6. SsB- 2,8. SV- 4,5".2)
Tunnackig, oslipad flintyxa. Identisk patina som
föregående, raka smalsidor, rundad egg, svagt

rundad nacke, välvda bredsidor. L- 29,8. EB-
8,2. NB- 6,1. NT- 1,9. ST- 4,9. SsB- 2' SV-40.
Ackumulerade enkelfynd bestående av; 3) Tun-
nackig, 4-sidigt slipad, omslipad flintyxa, gul-
bnun/svarÉläckig, krusta på nacken och bredsi-
dor, svagt välvda smalsidor, bredsidor välvda,
rundad egg, sned nacke. L- 16,7. EB- 7,5. NB-
4,7. Nf- 2. ST- 3,2. SsB- 2. SV- 11o.4) Tun-
nackig, omslipad flintyxa, konkava smalsidor,
krusta på nacken, brandguVsvart. L- 15,8. EB-
6,7. SB- 7,3. NB- 4,7. NT- 2,3. ST: 3,9. SsB-
3,1. SV- 7o. 5) Tjocknackig fragmenørisk flint-
yxa av typ B, mittdel, plana bredsidor, svagt
våilvda smalsidor, gulräd. L- 9,2. SB- 5,8. NB-
2,7. ST- 2,9. SV- 2,5".6) Tunnbladig, tunnack-
ig, omslipad, 4-sidigt slipad flintyxa, raka smal-

sidor, gulröd med svart nacke. L- 9,7. EB- 4,3.

NB- 3,1. NT- 1,2. ST- 1,6. SV- 11o.7) Tunn-
bladig, tunnackig, omslipad grfleråbeige flint-



yxa. L- 8,8. EB- 4,7. NB- 3,4. NT- 1. ST- 1,6.

SV- 15o. 8) Tunnbladig, oslipad flintyxa, krusta
på ena bredsidan, grâsvart. L- 11,6. EB- 5,2.
NB. 2,8. NT- 1,3. ST- 1,9. SV- 14,5o. 10) Egg-
del t'rtl tjocknackig, 4-sidigt slipad, håleggad och
omhuggen flintyxa, gulbeige. L- 8,5. EB- 4,5.
NB- 3,7. ST- 2,3. HL- 6,3. 1l) Tjocknackig,4-
sidigt slipad, svagt hâleggad flintyxa, brury'grâ-
brun, välvda smalsidor. L- I4,7. EB- 4,9. NB-
2,9. NT: 2,7. ST- 3,3. SV- 9". tZ) Nackdel av
tjocknackig flintyxa av typ B, slipade bredsidor,
svagt våilvda bredsidor, smalsidor raka, grâgul.
L- I0,4. SB- 4,4. NB- 3,7. NT- 1,9. ST- 3,1.
SV- 5o. 13) Nackdel av tjocknackig flintyxa av
typ A, slipade bredsidor, grâsvart. L- 9,5. SB-
5. NB- 3,5. NT- 2,6. ST- 3. SV- 12,50. 1.4)

Nackdel av spetsnackig, slipad flintyxa av typ 1,

vitröd. L- 7,5. SB- 4,5. NB- 2,8. NÊ 1,7. ST-
2,8. 15) Eggdel till tunnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa, gulorange. L- 4,5. EB- 6,3. ST! 4,6.
16) Eggdel till tjocknackig flintyxa med utsv¿ingd

egg, vitbeige. L- 6,2. EB- 6,7. ST- 1,9. 17)
Eggdel till tjocknackig, håleggad slipad flinrnej-
sel. L- 7,4.88- 2,6. SB- 3,1. ST: 2"3.HL- 5,9.
18) Oslipat flintmejsetfragment. L- 6,5. SB- 1,9.
ST- 1,7. 19) Svagt konkav flintskåira, gulorange.

L- 10,5. SB- 3,1. ST- 1,2. 20) Svagt konkav
flintskära, brunsva¡t. L- 8. SB- 2,4. ST: 0,8.
21) Fragmentarisk, svagt konkav flintskära, vit-
blâ. L- 8,8.-SB- 2,4. ST- 1. 23) Flintdolk av typ
II? Brun. L- 12,2. BB- 3,4. BT. 0,9. SkL- 5,4.
SkB- 2,6. SkT- 1,6. 24) Fragmentarisk flintdolk
av typ III, skaftet har spetsovalt tv¿irsnitt, gul-
röd/sva¡tbrun.L- I2,3. BB- 2,5. BT: 0,9. SkL-
6,7. SkB- 2,4. SkT- I,9.25) Spjutspets av flin-
ta, mörkgrå. L- 11,6. SB- 3,8. ST- 0,8. 32)
Tjocknackig bergartsyxa med otydliga smalsidor,
grågrön/gulprickig. L- 14,8. EB- 5,9. NB- 4,2.
NT- 3,1. ST- 4,4. SV- 9o. 33) Nackknopp till
mångkantig stridsyxa. B-7,9. T- 4,6.) Datering

-TNC-MNA 
tr, MNA Itr.V MNB, SNB. 3A

358. V. Hoby, Krutrnöllan. Ackumulerade en-
kel- och depåfynd. LUHM 16215 a-i. "Fyn-
det gjordes vid plöjning på ett jordstycke av 2-3
tunnlands areal, beldget ca Il2 lçn söder om
Ktivlingedn och cø 200 m vöster om stora lands-
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vögen. Yxan a) och mejseln b) och spjutspetsen
c) funnos samtidigt vid plöjning på ett område
av ca 100 kvmyta. Antagligen lnde de legat till-
sammans, men förut skiljts ðt av plogen. Unge-

för på 150 m:s avstånd från de förra hittades
omedelbart därefter yxan d). Allaföremålen öro

förarbetade av sanrna vaclcrø gulbruru flinta. P å
samma stycke har förut påtrffiats flintsaker. a)

flintym, sfuade bredsidor. b) mejsel, oslþad.c)
spjutspets, spetsig och symmetrisk. d) tjock-
nacki g os lipgd flilExc4r{a.liocknackig flintyxa
med utsvängd egg, slipade bredsidor, tv¿ireggad,
omhuggen i eggdel, gulbeige/brun. L- 9,3. EB-
5,5. NB- 3,1. NT- 1,8. ST- 1,9. b. Tjocknack-
ig, oslipad flintmejsel, kvadratisk nacke med
krusta, fåirg och patina som a).L- IL,4. EB- 1,8.

NB- 1,6. NT: 1,9. ST- 1,9. c. Ythuggen spjut-
spets av flinta med skaft, gulbrun. L- 13,3. SB-
2,4. ST: 0,8. SkL- 4,9. SkT: 0,9. d.ljocknack-
ig, oslipad flintyxa, tvåireggad, något utsvängd
egg, gulbrun/gråbrun. L- 13,8. EB- 5,4. NB-
3,2. NT- 2,4. ST- 2,8. SV- I3".) "EJ.Förut
hade pd ett omrôde av ca 40 kvmfunnits på un-
op.får snmmn ställe snm o-r fälinn¡lp' pl TìnrÞ-

nackig gulrödflintyxa oslipad utom på eggen. f)
Tunn slipad gråbrunröd flintyxa. g) Mejsel,
brunröd, slipad, avbruten i övre ändan. h) Liten
spjutspets, brunröd. i) Så5, ljusgrå. { e. Tjock-
nackig, mot nacken starkt avsmalnande flintyxa,
slipade bredsidor, eggslipad, identisk patina som
nr A och B, nâgot utsvängd egg. L- 16,3. EB-
4,8. NB- 2,1. NT: 1,5. ST- 2,3. SV- 110. f.
Tunnackig, tunnbladig, 4-sidigt slipad, omslipad
flintyxa, gulbrun. L- 8,9. EB- 3,9. NB- 3,7.
NI: 0,9. ST: 1,1. SV- 5o. g. 4-sidigt slipad flinr
mejsel, gulbrun, samma patina som A-B, nacken
recent avbruten. L- 11,1. EB- 1,2. SB- 1,8. NB-
1,7. NT- 1,5. ST- 1,6. h. Ythuggen spjutspets i
flint¿, mörkbrun. L- 9,7. SB- 2,3. ST- 0,8. i.
Halvmånformig flintskåira, rak egg, grovtandad,
grå. L- 14,2. SB- 3,1. ST- 0,8.) Datering-
TNC.MNA II, SN.3b
359. V. Hoby, Hoby mosse. Enkelfynd.
LUHM 5904. "Tunnackig slipad flintyxa svart
och ljusgråflammig, eggen omslipad och ska-
dad. Funnen i Hoby mosse". { Tunnackig, 4-si-



digt slipad flintyxa, svagt välvda smalsidor,
våilvda bredsidor, tunn nacke, omslipad egg, E:à-
blå/grâsvarr L- 28,3. EB- 7,6. NB- 5,7. NT-
1,8. ST: 3,4. SsB- 1,9. SV- 4o. Se även K.
361.Ì Datering - TNC-MNA tr. 2a
360. V Hoby, RAÄ 72. V Hoby 15.5. Fynd-
plats för enkelfynd? LUHM l93tla-b*. "h
fragmentarisþ tunnackig flintyxa, nå slipade
fragment. Funna i sänkan v¿ßter om boníngshu-
set å Hans Månssons ägot" . { a. Mittdel av tun-
nackig,4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och

smalsidor, orangebrun. L- 9,7. SB- 7,8. ST: 3.
b*.1 Daæring-TNC-MNA tr. 4a
361. V. Hoby, Hoby mosse. Depåfynd?
LUHM 196f8-19.'2 småtjocknackigaflint-
yxor, enligt påslrift funna i Hoby mosse. Den
större yxan, nr 19618, har utsvängd egg, lir gul-
grâgrön till fTirgen och är svagt håleggad; den
mindre har mera parallella sidor, är brungrâgrön
till fÌirgen. Entir bâda yxorna onumrerade inlagts
i museets äldre typserier och då påskriften om
den gemensamma fyndorten utförts af samma
hand samt yxornas yttre habitus är mycket likar-
tad, torde de böra anses tillhöra ett slutet fynd".

@ydbeck l9t8:34, Fig. 62). {f 961E. ljock-
nackig, svagt håleggad flintyxa, gråguVsvartgrå,

nâgot utsvfingd egg, slipade bredsidor, kvadra-
tisk nacke. L- 10,1. EB- 5,1. NB- 2,6. NT- 2,1.
ST- 2,1. SV- 14o. l96l9.ljocknackigflintyxa
med tendens till utsvängd egg. Slipade bredsidor
samt delar av smalsidorna, grönbrun/brun, L-
10. EB- 3,9. NB- 2,4. Nr- 2. S? 2. SV- 90.

Fyndet har möjligen samband med K. 359.)
Daæring - SN. 2a

STAFAANSTORPS KOMMUN

362. Bjåillerup,"L:a Bjellerup nr 9" . Depã-
fynd. LUHM 1982*, 2003, 2007. "3 flint-
sågar vackra ex, grågulräda. Alla üe b¿ira samma

påslaift "Jöns Hansson NO 9 L Bjellerup". Enär
dessuûom sågamas ytre habitus åi¡ i allo likartad,
mâste redskapen'anses tillhöra samma slutna
fynd. Samtliga visa spår af nötning" (Rydbeck

1918:38 f, Fig. 8l). {1982*. L- 21,6. 2003.
Flintskära, konvex och konkav egg, blågrön. L-

251

I N

1
, ,10ku

9. Kyrkheddinge
10. Esarp
11. S?irslöv
12. Mölleberga

9,6. SB- 3,9. ST: 0,9. 2007. Flintskära, rak
grovtandad egg, blåbrungrön. L- 17,9. SB- 4,2.
ST- 0,8.1 Datering - SN. 3a
363. Brågarp, Depåfynd. LUHM t7292.
" En slipad tunnackig flintyxa, grå med omsli-
pad, sned egg. Funnen vid "Brågarp, i en torv-
mosse, tillsammans med en liten flintmejsel".
{ Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, omslipad
eggdel, v?ilvda smal- och bredsidor, grâvit. L-
17,4. EB- 7,2. NB- 5,7. NI- 1,9. ST- 3,1. SsB-
1,9. Se även K. 3701 Datering- TNC-MNA tr.
2a
364. Brågaip, Gullåkra. Enkelfynd. LUHM
4051. "Flintdolk grðvit kalcinerad. Funnen i
Gullðkra mosse på sjtilÍva botten på 2 ll2 a' 3
alnars djup tött vid strand¿n". { Flintdolk av typ
II, vitgråpatinerad. L- 15,9. BB- 3,2.FT- 0,7.
SkB- 1,7. SkT- 1,1. Se även K. 371) Daæring

- SNB.2c
365. Brågarp, Gullåkra. Enkelfynd. LUHM
4908. "Dolkblad vitkalcinerad. Funnen i Gull-
åkra torlmosse". { Yt}uggen, vitkalcinerad lan-
cetformig spjutspets i flinta. L- 11,9. SB- 2. ST-
0,9. Se liven K. 371) Datering - SN. 2a
366. Brågarp, Gullåkra. Enkelfynd. LUHM
5070. "Stenklubba,funnen i Gullåkra torvmos-
se pd betydligt djup". { Klubba med skaftränna,
ljusbrun. L- 9,7. B- 5,7. T- 3,7.1 Daæring -SN. 2a
367. Brågarp, Enkelfynd. LUHM 4520.
"Tunnackig gulrödflintyxa med omslagen bane.

1.
2.
3.
4.

Flackarp
Uppåkra
Tottary
Görslöv

5.
6.
7.
8.

Kn¿istorp
Brâgarp
Bjällerup
Nevishög



Funnen i Brågarps torvmosse". { Tunnackig, om-

huggen och omslipad flintyxa, ursprungligen 4-
sidigt slipad, grUrödorange, eggen traftigt sliæn.

L 10,8. EB- 6,1. NB- 4,5. NT- 2,1. ST- 3,1. Se

även K. 370.Ì Daæring- SN.2a
36t. Brågarp, Enkelfynd. LUHM 6049.
"Tj ocknackíg gråvit flintyxa, slipade bredsidor.
Funnen í Brågarps torfmosse". { Tjocknackig,
grå flintyxa av typ B, spår av slipning pâ ena

smalsidan, bredsidor sþade, lrusta på nacken.

L- 19,5. EB- 5,4. NB- 3,7. NÊ 2,4. ST- 3,2.

SV- 60. Se även K. 370.) Datering-MNB.2a
369. Brågarp, Gullåha. Enkelfynd. LUHM
6143*. "Skifferluinge,ristad 8,4 x 1,2 x 0,9.

FunneniGullôkramosse". Se även K. 371. Da-

tering - SN. 2a
370. Brågarp, Brâgarps mosse. Enkelfynd.
LUHM 5028. "l stridsyxa typ Bf C:2". (Olde-

bery L952:223). {Stridsyxa av typ Sösdala,
grönbrun. L- t4,8. BH- 68. TH- 3,5. ET- 3.

NI- 2,2. HD- 1,7. Fyndet har möjligen samband

med K. 363,367 samt 368.) Datering-MNB.
2t
371. Brågarp, Gullåkra mosse. Enkelfynd.
LUHM l77tl. " En nnnbladig, svagt hålslip-
adflintym" . { Tunnbladig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, gråbrunröd. L- t2,9. EB- 3,8. NB- 2,3.

NT. 1,2. ST- 1,5. SV- 8o. Fyndet har möjligen
samband med K. 364,365 samt 369.) Daæring

-MNB.2a372, Brâgarp, Torreberga mosse. Enkelfynd.
LUHM 27E78. " En tunnackig f'lintym, helt
slþad, eggen avslagen,ljust gråbr¿¿". { Nackdel

av tunnackig, omhuggen, 4-sidigt slipad flintyxa,
våilvda bred- och smalsidor, rundad oslipad nac-
ke. L- 15,6. NB- 6,9. NT- 2. ST- 3,8. SsB- 2,7.

SV- 90. Se även K. 391.) Datering - TNC-
MNA tr.2a
373. Esarp, Alberta. Enkelfynd. LUHM
5 6 32. " O s lipad tunnacki g lj us grd fli ntyxa. F rðn

en torfmosse vid Alberta, Esarp". {Tunnackig,
oslipad flintyxa, svagt välvda smalsidor, krusta
pâ nacken, grå/mörkgrå. L- 20,7. EB- 7,1. NB-
5,9. NT: 2,1. ST: 3,4. SsB- 2. SV- 5o.) Date-

ring-TNC-MNA tr. 2a
374. Flackarp, RAÄ 16. Vragerup 1:1. 10 m.
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ö.h. Svag insänkning i plan âker. Fyndplats för
enkelfynd. P. "1 tunnackig ev. tjockblad.igflint-
yxa med sned nacke 23 x 7,4 x 5,4 (sþad?)
Funnen 1955 vidringvöltning", {Enligten æck-

ning ?ir yxan en tjocknackig flintyxa av tlp B.)
Datering-MNB.4a
375. Ftackarp, Vragerup. Depâfynd. LUHM
2102E. "2 slipade och omhuggna tunnackiga
flintyxor typ VI. Hittades med smalsidorna under

varandra i en lerhög pâ en åker" (Nielsen 1977:

129). { 1. Tunnackig,4-sidigt slipad flintyxa av

typ VI, vitgrâ flammigfuitgul, recent nackskada,
eggskada. L- 15,4. EB- 7. NB- 4,7. NË 1,8.

ST- 3,1. SsB- 2,5 .SV- 5o. 2. Tunnackig, 4-si-

digt slipad, omslipad flintyxa, eggskada, viçati-
nerad med rostfläckar raka smalsidor, välvda
bredsidor. L- I5,2. EB- 6,5. NB- 4,7. NT- 1,9.

ST- 3. SsB- 2. SV- 9o.) Lit. Rech 1979:119, nr.

330. Daæring- TNC-MNA tr. 2c
37é. Flackarp, Depâfynd. LUHM f39t-99.
"2 nästan skedformiga skrapor af mörkblå flinta.
Dâ de båda skrapornas habitus ät likartad och sâ

påskriften gjorts af samma hand, måste fyndet
owifrelaktigt anses sorn slutet." (Rydbeck 1918:

36. Fig. 70). {f398. Skedformig skrapa, gtå-
svart, heltäckande krust¿. L-14,1, EB- 5. NB- 3.

ST- 1,4. 1399. Skedformig skrapa, gxâsvart

med svart bas, krustafläck. L- 14,4. EB- 6,4,
NB- 2,9. ST- 2,1.) Datering-SN.la
377. Flackarp, Vragerup. Enkelfynd. LUHM
3908. "Spjutspets av grågul, mörkflammig flin-
ta, ryp Müller 150, rak+konvex sida, tvör skafr-
dnda. Funnen i en torfmosse vid Wragerup,

Flacl(orp". { Dolkstav av flinta, gråbrury'mörkgrâ

L- 18,8. SB- 4,7. ST: 1,5.Ì Datering-TNC.
2a
378. Görslöv,"Kyrkbyn i en mosse". Enkel-
fynd. SHM 254t. "En tunnackig flintyxa"
{ Tunnackig, oshpad flintyxa, rak nacke, rundad

egg med egghörn, nästan raka smalsidor, bnun

medbeigafläckar. L- 19,8. EB- 7,3. NB- 5,6.

NF 2,3. ST- 3,9. SsB- 2,4. SV- 6".) Lit. Olde-
trurg 1952:249. Datering - TNC-MNA II. 2a
379. Knästorp, Vesums mosse. Ackumulerade

enkelfynd? K: 17 97 *. " Sþsten eller lig gare till
skrubbkvarn av grönsten. Treleantig form 27,5 x



17,1 x 8,6. Funnen i Vesums mosse 1849',
LUHM t8018. " En grönstensym utan skaft-

hå\, kort, bukig, nöstan runnackig, egg omsli-
pad, fyrsidig i genomskärning". { Tunn-/tjock-

nackig bergartsyxa, eggslipad, raka smalsidor,
gråbrun. L- 11,8. EB- 5,7. NB- 5. NT- 2,9. ST:

3,6. Se även K. 382.) Daæring-MNB? 2a
380. Knästorp, Vesums mosse. Enkelfynd.
LUHM f6095. " Skafihålsyxa av trapp, starkt
vittrad.Veswns mosse på ungefdr 2 m:s djup".
{ Kxaftigt skadad, enkel skafthålsyxa, grönblå. L-
19,7. BH- 8. SB- 8,4. TH- 4,7. ET- 4. HD- 3,4.

Se även K. 382.) Daæring - SN. 2b
381. Knästorp, Vesums mosse. Depåtynd.
LUHM 1397-1396*. "Skedformig skrapa
svurt och grå 12 x 5,6. Funnen i en torfmosse

vid Vdsumb (Vesutn) toligen tillsammans med

1396 - dito svart och grå 12 x 5,4". Se även K.
382.Lit. Rydbeck l9I8:34, Fig. 63. Datering -SN.2a
382. Knästorp, Vesums mosse. Depâfynd.
LUHM 894*, 1014* och 1333'¡. 894.

ljocknackig, oslipad flintyxa med utsvängd egg.

L- 14,1. 1014. Tjocknackig flintyxa med ut-
svängd egg, bredsidor delvis slipade. L- 9,4.
EB- 5. NB- 2,5. NT- 2,5. ST:2,5. 1333. Tjock-
nackig oslipad flintmejsel. L- 13,2. Alla föremå-
len uppvisar samma grâa fÌirg. Enl. sockenarkivet
"funna i en torvmosse vid Vãsumå". @ydbeck
1918:34). Enl. Rydbeck ingår detta fynd tillsam-
mans med föregående fyndet nr 381 i ett och
samma depåfynd (1918:34). { Fyndet har möjli-
gen samband med K. 379-38L.| Datering -SN.2a
383. Kyrkheddinge, RAA 10. Vallby 2:2 En-
kelfynd. P. "I tunnbladig slþadflintymfunnen
vid Vallby mosse. I tunnackig oslipad flintyxø
funnen i Nordnnå". Datering - TNC-MNA II,
MNB.2a, 2a
384. Kyrkheddinge, Enkelfynd. LUHM
972. "Fragmeú af en större bred rötmejsel,

eggdel grå. Frdn en torfmosse vid Kyrkheddin-
ge". {Kraftigt omhuggen, glâflammig flintyxa,
tillverkad av troligen 4-sidigt slipad, eggdel av

tjocknackig flintyxa av typ B med raka smalsidor,
L- 10. EB- 4,7. NB- 2,9. ST- 2,6.) Daæring-
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MNB.2a
385. Mölleberga, RAÄ 12. L. Mölleberga 2:1.
15 m.ö.h. Fyndplatser för ackumulerade enkel-
fynd,. " De flesta fynden kommer frðn ett flackt,
lite sankt område. Åker. Ej besiktigat p.g.a. grö-
fu". P. "2 tunnackiga slipødc yxor, I nnnackig
ythuggen flintyxa, 2 fragmentarßka tunnøckiga

Ílintyxor, 1 liten slipad flintym, I spetsnackig
flintyxa, I förarbete till spetsnackig flintyxa, I
tjocknackig flintyxa, I tjocknackig slipad frag
flinryxa, 1 fragrnentarisk flintmejsel och I
knacl<sten" . { Fynden kommer i huvudsak frân
tvâ våtsvackor inom ett stärre mossområde beläg-
na i den sydöstra delen av fastigheten L. Mölle-
beryaZ:|. Vâtsvackorna avgränsas från varandra
av en lângstråickt förhöjning. Enligt upphittaren är
det troligt att de flesta tjocknackiga flintyxorna
kommer frân den sydostligaste fyndplatsen. Inga
flintavslag kunde iakttagas vid besiktning.
Samlingen bestå¡ av füljande fiiremål; 1. Nackdel
av tjocknackig, oslipad flintyxa av typ A, grå-

svarlgulbrun. L- 6,8. NB- 3,1. NT- 2,2. ST- 3.
SV- 15,50. 2. Nackdel till oslipad, bredeggad
flintrnejsel, gulröd/gulbrun. Krusta på nacken. L-
11,7. NB- 2,6. SB- 3,4. NI: 1,8. ST- 1,8. 3.
Tjocknackig flintyxa av typ A, bredsidoma slipa-
de, vitpatinerad omhuggen egg. Nacken avsla-
gen. L- 18. EB- 6,3. NB- 3,7. NT- 2,9. S? 3,5.
SV- 10,50. 4. fiocknackig, oslipad flintyxa av

typ B, grå, vattenpatinerad. Krusta i nacken. L-
23,4. EB- 6,3. NB- 3,9. NT- 2,7. ST- 3,8. SV-

8o. 5. Tjocknackig oslipad flintyxa av typ B, grå.
Krusta pâ nacken. L- L7,t. EB- 4,9. NB- 3,2.
Nf- 2,9. ST- 3,7. SV- 7,5o. 6. Nackdel av tjock-
nackig flintyxa av typ A. Slipade bredsidor, gul-
brun, stor krusta i ena bredsidan. L- 13,3. NB-
4,2. NË 3. ST- 3,7. SV- lIo.7. Tunnackig,4-
sidigt slipad flintyxa, grilbrun. Eggen omhug-
gen. L- 14,3. EB- 6,3. NB- 4,5. NT- 2,4. ST:

3,5. SV- 13o. 8. Spetsnackig, oslipad flintyxa av

typ 2, gulorange. Krusta pâ nacken. L- I7,4.
EB- 6,5. NB- 3,7. NT- 2. ST- 3,6. 9. Tunnack-
ig, oslipad flintyxa, svarlgrågrön. Rundad egg
med tydliga egghörn, krusta på nacken och bred-
sidoma. Välvda bredsidor och svagt välvda smal-
sidor. L- l9,7.EB- 7,8. SB- 8,1. NB- 6,6. NT-



2,4. ST- 3,4. SV- 5,5o. 10. Tunnackig,4-sidigt
slipad, omhuggen flintyxa, gulbrun/gråsvart.
Välvda bredsidor och svagt våilvda smalsidor. L-
13,3. EB- 6,9. NB- 5,6. NI: 2,5. ST- 3,1. SV-
8,5o. 11. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, vit-
grâ/gråsvart. Välvda bredsidor, svagt våilvda
smalsidor. Nacken omhuggen, eggen omslipad.
L- 13,7. EB- 6,9. NB- 5,6. NÊ 2,2. ST- 3,2.
SV- 7o. 12. Nackdel av spetsnackig, slipad flint-
yxa av typ 2, gulbrun. L- 8,2. SB- 6J. ST- 2,6.
13. Eggdel av tunnackig,4-sidigt slipad flintyxa,
gråbeige. Välvda bred- och smalsidor. Omslipad
egg, omhuggen egg och nacke. L- 10,5. EB-
7,3. SV- 4o. 14. Tunnackig,4-sidigt slipad flint-
yxa, gulvit. Omhuggen nacke och egg. Våilvda
bred- och smalsidor. L- 1,3. SB- 7,3. NB- 6,1.
NT. 2,8. 16-22. Klotrunda knackstenar at flinta
(1 av bergan). Diameter mellan 8,6 och 6,0 samt
T mellan 5,8 och 7,6.) Datering - TNA-B,
TNC-MNA ry MNB. 3a, 3a
3t6. Mölleberga, St. Mölleberga. Depâfynd.
LUHM 704-5. "a) Stor tjocknackig flintyxa, o-
slipad. 22,5 L. b) Dito. 21,8 L. Hittade redan
1831. Depåkaraktär osåiker, men storlek form och
f?irg gör det troligt" @ech 1979:119). {704.
ljocknackig, räteggad, oslipad flintyxa av typ B,
krusta pâ nacken, raka smalsidor, gulröd/brung-
rön rundad egg. L- 22,4.8B- 5,6. NB- 3,7. NI:
2,7. ST- 3,8. SV- 60. 705. Tljocknackig, räteg-
gad, oslipad flintyxa av typ B, krusta pâ ena

bredsidan, gulbrun/svartgrön, raka smalsidor,
rundad egg. L- 21,6. EB- 6,5. NB- 3,5. NI:
2,5. ST- 3,7. SV- 60.) Lit. Rydbeck I9l8:24,
Fig. 37. Datering - MNB. 2a
387. Mölleberga, St. Mölleberga. Depåfynd.
LUHM 1229-30. "a) Tjocknackig flintyxa
med hålegg, oslipad. 17,5 L. b) Dito, men mot
nacken starkt avsmalnande. 17,5 L. Hitt¿de redan
1831" (Rech t979:ll9). {1229. ljocknackig,
oslipad, håleggad flintyxa, gulbrun/rödbrun. L-
17,5. EB- 4,8. NB- 2,9. NT- 2,9. ST- 3,5. HL-
4,8. SV- 9o.1230. Tjocknackig, oslipad, tvåireg-
gad flintyxa, raka smalsidor, gulbrun/grågrön,
krusta pâ ena bredsidan. L- L7,8. EB- 4,7. NB-
3,3. NT- 2,6. ST: 3,1. SV- 6'.1 Lit. Rydbeck
1918:28 f, Fig. 44, Malmer 1962:488, Salo-

2s4

monsson l97I:84. Daæring - MNB. 2a
3E8. Mölleberga, Enkelfynd. MF 3355.
"En flintym tunnackig, gul flinta, völ bibehål-
len, osþad. Funnen i Möllebergavid stenplock-
ning å en gammal dker, nedsatt lodrött i jordcn
med eggen nedåt". { Tunnackig, oslipad flintyxa,
guVorange, rundad egg, välvda bredsidor. L-
24,4. EB- 7,5. NB- 5,4. NI- 2,6. ST- 4,5. SsB-
2,8.) Daæring - TNC-MNA tr. I c
389. Nevishög, Torreberga mosse. Depåfynd.
LUHM 4t60*. "Flintdolk,vítfulcinerad. Fun-
nen i Torrebergø mosse. Funnen jömte knív eller
kastspjutspets av rödaktig flintø. " { Vtkalcinerad
dolkstav i flinta, spetsovalt tv¿irsnitt. L- I7,2.
SB- 2,5. ST- 1,6. Se även K. 391.) Dataing-
TNC.2a
390. Nevishög, Önsvala. Depåfynd. LUHM
19401 a-b. "Två tjocknackigaflintyxor, funna
bredvid varandrø, ungefär 50 m frdn Sege å i
Onsvala. a) brun, dclvis slþad, skadad i ryggen
samt ena smalsidøn b) atypisk, ringa slipad å
bredsidorna". {a. Ijocknackig, 4-sidigt slipad
(även nacken åir slipad) flintyxa av typ B, omhug-
gen pâ ena bred- och smalsidan, brun. I- 13,4.

EB- 4,2. NB- 3,6. NT- 2,1. ST- 3,2. SV- go. b.
ljocknackig, tvåireggad flintyxa av typ AÆ, egg-
delens bredsidor slipade, spâr av slipning pâ

smalsidor, krusta på nacken, brun. L- 14,5. EB-
4,9. NB- 3,1. NT- 2. ST- 3,1. SV- 110.) Daæ-

ring - MNB. 2a
391. Nevishög, Torreberga mosse. Enkelfynd.
LUHM 4930*. "Flintdolk grågul25 x 5. Fun-
nen i Torreberga mosse". { Fyndet har möjligen
samband med K. 372 och 389.) DaterinC - SN.

2t
392. Särslöv, RAÄ 12. Särslöv 13:1 10 m.ö.
h. Flackt, sankt omrâde. Åker. Fyndplats för
m?inniskoben. NRM? "Vid dikning høde på
platsen pôtröffats delar av ett skelett av mönni-
s/cø". { Eventuellt avses detta fynd; NRM (Nor-

diska Riksmuseet) 3172:14 "Kranium och di-
verse skelettdelar" (Liljegren I97 5:129)l Daæ-
ring-Neolitikum? 4a
393. Särslöv, Djurslöv station. Enkelfynd.
LUHM 16069. " En tunnackig slþadflintyxn,
chokladbrun, rödflammig. Funnen cø 1900 ð
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Jöns Rasmussons stölle (ca 300 m söder om

Djurslövs støtion )..Yxan híttade s pd åkern, lig -
gande uppe i ytan" . { Tunnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa, välvda smal- och bredsidor, brun/blâ-
grön egghörn, rundad egg och nacke. L- 33,5.

EB- 8. NB- 6. NT- 1,5. ST- 3,7. SsB- 1,8. SV-
4o.) Datering - TNC-MNA tr. 3a
394. Särslöv, Särslövs mosse. Enkelfynd.
LUHM 4t16. "Flintdolk, grå med nåsidígt
skaft. Funnen i Sörslövs mosse". { Flintdolk,
l<raftigf omhuggen, gUgåblå. L- 12,8. BB- 1,8.

BT- 0,9. SkL- 5,9. Slü- 2,8. SkT- 1,4.) Dat€-

ring - SN. 2a
395. Sårslöv, Depåfynd. SHM 254t. "Sluæt

fynd bestående av fyra flintskärot'' (Salomonsson

I97l:95). Daæring - SN. la
396. Uppåkra, RAjl 13. Uppåkra 2:76.Fynd-
omrâde för ackumulerade enkelfynd. P. "l skö-
ra, 1 spetsnackigflintyxafunnavid sankt omrd-
dc straxVSV om gården". Daæring - TN, SN.

3a
397. Uppåkra, Väståkra. Enkelfynd. LUHM
25037. Bronskantyxa, toligen eü vâtnarksfynd
p.g.a. den brungtöna patinan. L- 12,5. B' 6,2.

Lit. Oldeberg 1974:177, nr. 836. Datering -
SN. 2a

11. LOMMA KOMMUN

N

1
¡-¡10 k¡

1. Borgeby 2. Flädie 3. Fjelie 4. t omma

398. Borgeby, Borgeby. Depåfynd. LUHM
15923a-b. "a) Spetsnackig flintyxa, slipad,
spetsovalt tv¿irsnitt, brunsvart. b) Dito, gulsvart.

Hittade tillsammans. Troligen jordfynd" (Rech

1979:122). Enligt Nielsen utgörs fyndet av 2 sli

pade spetsnackiga flintyxor av typ2 (1977:l2l),
{ a. Spetsnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av W 2,
ñdbrury'svart, sned egg, krusta pâ nacken, en o-
tydlig smalsida, välvda smalsidor. L- 12,5. EB-
6. NB- 3,7. NT- 1,6. ST- 2,5. b. Spetsnackig,
4-sidigt slipad flintyxa av t)? 2, gulbrun/mörk-
bn¡n, välvda smalsidor, en otydlig smalsida, run-
dad egg. L- 13,6. EB- 5,6. NB- 3,2. NT- 1,7.

ST- 2,7.) Lit. Rydbeck l9I8:12, Hernek 1985:

37. Datering-TNA-B. la
399. Borgeby,"vößtra delen af Borgeby sock-

en". DepLfynd. LUHM l27tt a-d. "4 tun-
nackiga oslipade flintyxor, brun/mörkgrå. Yxor-
na hittades vid plöjning under en platt sten, som

plogskäret sttitte emol De skall ha lagts ned "om-
sorgsfullt". Funna 1892". (Rech 1979:123). Enl.
Nielsen skall en av de tunnackiga yxorna utgöra
ett förarbete (1977 :I31, nr 215). { Fyra tunnacki-
ga, oslipade flintyxor av typ III-VL) a. Raka
smalsidor, krusta vid banen, gråsvart. L- 35,6.

EB- 8,1. NB- 5,8. NT- 1,8. ST- 4,4. SsB- 2,3.

SV- 2,5o. b. Gråsvart/gråvit, stor flisa avslagen
vid ena bredsidan och smalsidan, raka smalsidor.

L- 22,4. EB- 7,3. NB- 5,7. NT- 1,8. ST- 4.

SsB- 2,1. SV- 70. c. Förarbete till tunnackig flint-
yxa, frostsprlingd nacke, krusø pâ nacken, gråli-
lalbrunviolett..L- 24,2. EB- 7,9. NB- 6,4. NT:
2,3. ST- 4,4. SsB- 3,6. SV- 3o. d. Rödbrun/
brunviolett, otydlig smalsida på ena sidan, plan

svagt välvd smalsida på andra. L- 18,7. EB- 6,5.

NB- 4,5. NT- 1,8. ST- 3,3. SsB- 1,6. SV- 8'.)
Lit. Rydbeck 1918:19 I Fig. 23. Datering -TNC.MNAII.2b
400. Borgeby, Depåfynd. LUHM 1t9t4 a-

d. "3 sågar och en spjutspets (eller dolk) af flinta
funna jämte ett femte redskap i en sandgraf vid
Borgeby, omkring 300 m frân kusten, nära Kåif-

Iingeåns utlopp. De fem föremålen stodo rätt upp
och ned i sanden på samma st¿ille. Yttre habitus
fullt likartad" @ydbeck 1918:38, Fig. 79). {a.
Flintskåira, konvex egg, gulbrun. L- 16,4. SB-
3,4. ST- 0,7. b. Spjutspets i flinta, brun. L- 13,

8. SB- 2,3. ST- 0,7. c. Flintskära, gråguVljus-

brun. L- 10,6. SB- 2,4. ST- 1. d. Fragmentarisk
halvmånformig flintskära, gulbrun. L- 11. SB-
4,6. ST- 1. (ursprungligLca22)| Datering-



SN. 3c
401. Borgeby, Depåfynd. LUHM 3890-93,
3864-65. "6 sâgar af flinta, ganska vackra, af
den ovanliga högryggade formen. Samma pâ-
sffit "Borreby", samtliga Nilssonska samlingen,
saÍrma fdrg. (Rydbeck 1918:41, Fig. 93). {Sex
halvmånformiga skäror. 6 4. Svagt konkav egg,
mörkbrun. L- 11. SB- 4,1. ST- 0,9. 65. Rakeg-
gad, gulbrun. L- 10,7. SB- 4,5. ST- 0,9. 90.
Rakeggad, brunröd. L- 10,7. SB- 4,8. ST: 1,2.
91. Rakeggad, fint tillhuggen, brungrön. L- 9,9.
SB- 4,4. ST. 1,3. 92. Svagt konkav egg, brurV
gulfläckig. L- 1L,2. SB- 4,5. ST- 1,5. 93. Rak-
eggad, gråvit med gula fläckar. L- I0,7. SB- 4,4.
ST- 1,3.) Datering - SN. la
402. Borgeby, Inom Björnmossen, mellan
Löddeköpínge och Bjerred, vöster om Borgeby.
Ackumulerade enkelfynd. LUHM 25006-07.
Nackdel av tunnackig flintyxa, slipad, grdbrun
samt dolk eller spjutspets, gulbrun, nörmast lan-
cettlík. {25006. Nackdel av tunnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa, välvda smal- och bredsidor, rak
nacke, mörkbrun. L- 16. SB- 7,9. NB- 6,2. NT-
2,2. ST- 3.8. SsB- 2,7. SV- 9".25007. Ythug-
gen spjutspets i flinta, krusta på basen, gulbrun/
gulsvart. L-11,1. SB- 2,7. ST- 0,9.) Daæring

- TNC.MNA II, SN. 2A
403. Borgeby, Borgeby mosse. Ackumulerade
enkelfynd. LUHM 25266a-b. "En tjocknackig
flintym, rak typ, eggen slipad, nacken avslagen,
grdvit. Funnen bredvid 25266b - En flintsköra,
flöckigt brun i Borgeby mosse, söder om gôr-
den". {a. Tjocknackig flintyxa av typ B, grâvit,
sþade bredsidor, spâr av slipning pâ eggdelens
smalsidor, nacke snett avslagen. L- 14,6. EB-
4,4. NB- 2,9. NT- 2. ST- 2,9. SV- 7,5-go. b.
Rakeggad flintskära, ena hörnan avslagen, brun-
grön. L- 13,9. SB- 4,1. ST- 0,9.) Datering-
MNB, SN.2A
404. Borgeby, Ömossen. Enkelfynd. LUHM
5375. "Offersten" med 5 skålgropar sarnt 3
mindre dito. Funnen i en torfmosse vid Borreby
(Omossen)". {Skâlgropssten med 7 skâlgropar
av olika diameter och djup, caL- 7,1. B- 6,3. T-
6,3:Ì Daæ¡ing-'SN? 3a
405. Bo¡geby, Enkelfynd. LUHM 12634.
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Kopparkantyxa, troligen våtmarksfynd p.g.a.
den bruna patinan. L- 9,2. B- 5,8. Lit. Oldeberg
1974:Ll, n¡. 57. Datering - SN. la
406. Fjelie,"Tångamossen i Fjölie". Erù;el-
fynd. LUHM 20t02. "Mejsel eller spjutspets
av gulbrun flinta, avslagen í ena önden, spets-
oval genomikörning. Slipad ð bddo sidorna i
spetsen" . { Dolkstav med slipad egg, gulbrun,
slipspâr från egg till halva staven. L- 16,4. SB-
3,5. ST: 2,1. Se även K. 408.) Daæring-
TNC.2a
407. Fjelie, Fjelie ¿rló. Ackumuleradeenkel-
fynd. " Nr 20812 - 17 funna av f.d. lantbrukøren
Olof Nilsson. Flera av dem funna i nyuppodlad
mosse i nö¡nnda egendorn". LUHM 20t12-17 .
'1.2) "Tjocknackig flintyxa med kyadratisk nacke
och något utsvängd egg. Slipade bredsidor. 13)
Dito, sllpgde bred- och smslsidor:, emslagen,
svart. 14) Förarbete, ivöreggød gråbrun. 15)
Tjocknackig eggdel brun. 16) Eggdel av tjock-
nøckig flintyxa, smutsgrå. t7) Tjocknackig egg-
del av flintym, ljusgrå . { f 2. Tjocknackig flint-
yxa, sned egg som är något utsv¿ingd, slipade
hrerlsi¡lor- srlheioe L- 1) S F.R- 4 q NR- ? ,
NT- 3. ST: 3. SV- 11,5o. 13. Tjocknackig, om-
huggen flintyxa med utsvängd egg, slipade bred-
sidor, spår av slipning på smalsidorna, svart. L-
13,3. EB- 6,2. NB- 4,1. NI: 3,6. ST- 3,6. 14.
Förarbete till docknackig flintyxa med utsvängd
egg, krusta pâ nacken, mörkbrunröd. L- 16,3.
EB- 9. NB- 6. NT- 4,4. ST: 4,4. 15. Eggdel av
tjocknackig flintyxa av typ B, mörkbrun, slþade
bredsidor, spår av slipning på smalsidor vid eg-
gen L- 7,4. EB- 6,3. ST- 3. SV- 7". 16. Eggdel
av tjocknackig flintyxa av typ B, slipade bredsi-
dor, spår av slipning pâ smalsidor, mörkgrå. L-
10. EB- 6,5. ST- 3,4. SV- 6o. 17. Eggdel av
tjocknackig flintyxa av typ B. L- 8,1. EB- 7,4.
ST- 4,3. SV- 7o.Ì Daæring - MNB, SN. 3a
40t. Fjelie, Tångø mosse å Fjelie nr 19. En-
kelfynd. LUHM 23004. " En skafthðlsyxa av
grönsten med ristade linjer" . { Enkel skafthåls-
yxa, grâgrön. L- 12. BH- 5,9. TH- 3,8. ET-
4,6. HD- 2,3. Fyndet har möjligen samband med
K. 406.Ì Daæring-SN.3a
409. Fjelie, Enkelfynd. LUHM 5959. "Tun-
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nackig slípadflintyxa, sned egg - skndad, nacke

myck¿t smal22,1 x 6,1-1,5 x 3. Funnen i Fielie
torfmosse". { Spetsnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa av typ 2, gulgrön med svarta fläckar. L-
22,2. EB- 6. NB- 3. NT- 1,1. ST- 1',6. Se även

K. 410.) Daæring- TNA-B. 2t
410. Fjetie, Enkelfynd. LUHM 5004. "En-

kel sfufthålsyxa svarlgrön. Funnen í Fielie mos'

se undcr torfven" . { Enkel skafthâlsyxa, grâbrun.

L- 17,6. BH- 6,2. TH- 5,8. ET- 5,6. HD- 2,7.

Fyndet har möjligen samband med K. 409.Ì Da-

æring - SN. 2b 
..

411. Flädie, RAÄ 33. Flåidie l4:1,2:1.0-5 m.

ö.h. Flackt, lågt liggande lermark intill mindre

vattendrag. Åker. Fyndomrâde för ackumulerade

enkelfynd samt depåfynd. P. "Inom det på Íoto-
trartan ungeförliga markerade området lnì hittats

9 mer eller mindrefragmentariskn dolknr sarnt en

strnfthålsyxa. Flenalet dolkar skall enligt uppgift

vara upphittadc vid sarnma tilïalle på gränsen

mellanfast och sank marll' . { Föremålen åIr fun-

na 1976-77 vid grävning av en vattenledning.
Upphittaren berätt¿de även att en hel, ca 30 cm,

lång flintdolk observerades vid plöjning samtidigt

på samma st?ille, men kunde inte pånäffas vid ef-
tersökning i marken. Fyndet består således av

minst 7 flintdolkar, samtliga har en närmast iden-

tisk patina och samtliga uppvisar recenta brotu 1.

Flintdolk av typ II, fragmentarisk, grârödfläck-

iglbrunrödspräcklig, spetsen avbruten' L- L7,5.

BB- 5,1. BT- 1,1. Sk-L- 7,4. SkB- 2,6. SkT:

1,2. 2. Flintdolk av typ II, dito patina, fragmen-

tarisk, spetsen avbruten. L- 18,7. BB- 3,8. BT-

1. SkL- 7,1. SkB- 2,3. SkT- 0,9. 3. Flintdolk av

typ tr, dito patina, fragmentarisk. L- 13'9. BB-
3,9. BT- 1. 4. Flintdolk av typ II, fragmentarisk,

dito patina. L- L2,2. BB- 4. BT- 0,8. SkL- 5,7.

SkB- 2. SkT- 1,1. 5. Flintdolk av t''p I eller II,
fragmentarisk, ursprunglig l?ingd ca 28 cm, dito
patina/viúläckig. Bladfragmenæt har mått€n L 8.

BB- 4,3. BT- 0,8. Skafdragmentet L- 11,8. SkL-

9,2. SkB- 3,2. SkT- 1,3. 6. Fragmentarisk blad-

del till flintdolk av typ II, dito patina. L ó'5. BB-

4,3. BT- 0,8. Vidar€ har dessa ftiremâl påtäffats

inom samma omrâde: 7. Fragmentarisk skära ralç/

svagt konkav egg, vitorangepatinerad. L- 13'1.

SB- 3,1. ST- 1,1. 8. Spjutspets i flinta, vitoran-
gepatinerad. L- t0,4. SB- 2,5. ST--0,8. Troligen
frân samma fyndplats är; 9. Spjutspets i flinta,
gulgrön. L- 10,4. SB- 3,2. ST: 0,6. 10. SpjuÈ

spets i flinta, orangepatinerad/grågön. l- 7,3.

SB- 2,5. ST: 0,7. samt 11. Flintskära, svagt

konvex egg, gulbrun. L- 6,4. SB- 2. ST: 0,7.

12. Bladformad pilspets, svagt ythuggen. L- 4.

B- 2. T- 0,4. Från fastigheten Flåidie 32:1, (ca

100 m söder från ovanstående fyndomrâde) troli-
gen frân torvmosseparti nära ân åir funnefi Iiock-
nackig flintyxa av typ B, slipade bredsidor, rek-
tangulåir nacke, bruvtitgråpatina fläckar L- 17,5.

EB- 5. NB- 3,3. NT- 2,6. ST- 3,4. SV- 70. Da-

æring-MNB.) Daæring-SNB 4a' 3a
412. Flädie, Depâfynd. LUHM E4l9'21. "3

vaclra smâtandade flintsågar, funna tillsammans,

lagda öfver hvarandra, vid Flädie. Yttre habitus

mycket likartad. Alla tre visa spfu af nötning"
(Rydbeck 1918:39, Fig. 82). {Trehalvmânfor-
migaflintskäror. 19. Konvex egg, brungrön. L-
16,7. SB- 3,8. ST- 0,8. 20. Svagt konvex egg,

rödbrun. L- 16,5. SB- 3,8. ST: 1. 21. Svagt

konvex egg, brungrön, L' 17,t. SB- 4,1' ST-

0,9.1 Datering - SN. lc
413. Flädie, Enkelfynd. LUHM 6618. "En

kula af...(olorshg¡). med skafthål' Funnen i en

ørfnøsse i Flddic", { Rund stenklubba av MNB-
typ, mörkgrön. B- 7,5. T. 5,8. HD- 2.) Daæring

-MNB.la414. Flädie, Enkelfynd. LUHM 4193.

"Tjocknackig grå flintyxa med utsvöngd egg.

Funnenvid dikning i Flödie". {'IJocknackig, hål-

eggad,4-sidigt slipad flintyxa, ljusgrâ, krusta på

nacken. L- 13,7. EB- 5,7. NB- 3,7. NT- 2,9.

ST- 2,9. HL- 5,3. SV- 12".1 Datering-MNB.
1a
415. Flädie, Enkelfynd. LUHM 6024. "En

nnnbtadi g ti ocknacki g gulbrun kalcinerad flint-
yxa, slþad nedtill. Funnen víd dikning i Flödie" .

{ Tunnbladig (antydan till håleggad) osymmetisk
flintyxa, gråvitbrun/brun, tunn nacke.L' 15,4,

EB- 5,9. NB- 2,8. NT- 1,6. ST- 2. SV- 14,50.1

Datering-MNB.la
416. Lomma, Habo Ljung. Depåfynd. LUHM
20132 a-b. "Två yxor funna av fískaren Petter



Andersson í avschaktningsmsssan vid Habo
Ljung. Cementbolaget avschaktar hör önda titt l0
m grus- och mossjord ned till leran, vamid tnas-
sor av ekstammar med rötter, hasselnötter m.m,
pðtrdffats. Dessutom ormbunlcnr (?) a) hålstipad
flintyxa, gråbrun, eggen skadad. b) grönstens-
ym med banepartiet tillslagetför skaftning,, . la.
fJocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
brun/grâbrun, eggen skadad. L- 11. EB- 4,3.
NB- 2,5. NT- 1,9. ST- 2,2. HL_ 5,2, SV_ 120. b.
Rliteggad bergartsyxa. L- 16,2. EB- 4,4. SB-
4,6. NB- 3,5. ST: 4,4.) Datering-MNB.2a
417. Lomma, Lomma. Depâfynd. LUHM
25377. " Enlígt uppgilt av finnøren funna 

,,i 
en

grusgrop" i Lomma. t. ftintdolk, bredast i skaft-
basen, nåsidigt skøft, ljusbrun. 2. I díto, blad
och skaft utøn markerad avgrönsning, nåsidigt
skaft, brun-brunröd, 3. spjutspets? liten, lancett-
formad, mörkgrå.4. Flintdolk med brett blad,
tvåsidigt skaft gråbrun-gråblå I7,t x 3,8 x 1,2.
5. smalmejsel av flinta, omslagen, hðtstípød vit-
grågul'. { 1. Flintdolk av typ II, gulbrun. L-
t9,2.BB- 3. BT- 1,2. SkL- 6,4. SkB_ 3,3. SkT_
I,6. 2. Flintdolk av typ V? Brungrön. L- 13,5.
BB- 2,5. BT- 0,9. SkL- 3,2. SkB_ 2,g. SkT- i.
3. Spjutspets i flinta, grågrön/ljusbrungrön. L-
10. SB- 1,8. ST- 0,6. 4.r,. 5. Tjocknackig,4-si-
digt slipad flinrnejsel, rundovalt wåi¡snitt, g¡åbei-
ge. L- 12,5. EB- 1,7. SB- 2,3. NB- 2,1. NT-
1,8. ST: 1,8.) Datering-SNB-C. la
418. Lomma, Habo. Depâfynd. SHM 14524.
"Fem tjocknackiga flintyxor med håtegg funna
tillsammans i ðker." { 1. Tjocknackig, hâleggad
flintyxa, slipade bredsidor, grâguVbeige, eggen
fragmentarisk. L- 8,9. EB- 4,3. NB- 3. NT- 2,2.
ST- 2,2. HL- 4,7. SV- 14o. 2. Tjocknackig, hål-
eggad flintyxa, slipade bredsidor, gråsvarígrå-
blâspräcklig. L- 9,3. EB- 4,4. NB- 3. NT- 1,9.
ST: 2,3. HL- 3,3. SV- 14,5o. 3. Tjocknackig
flint5rxa, håleggad, slipade bredsidor, vitgrå/grå-
beige, eggen kraftigt nött. L- 9,2. EB- 4,1. NB-
2,9. NT- 2,4. ST- 2,6. HL- 5,2. SV_ 100. 4.
ljocknackig flintyxa, uran tydlig hålegg, slipade
bredsidor, spâr av slipning pâ ena smalsidan,
eggen kraftigt skadad, tvåireggad, grâblffgråvit.
L- 9,1. EB- 4,4. NB- 2,9. NT- 2. ST: 2,1. SV_
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l3o. 5. TJocknackig, håteggad, 4-sidigr slipad
lcaftigt skadad flinryxa, grâvilgråbeige, egghör-
nen bortslagna. L- 10. EB- 4,6. NB- 3,1. NT-
1,9. S? 2. HL- 5. SV- 11,50.Ì Datering-
MNB.2a
419. Lomma, RAÄ 21. 0 m.ö.h. Muddringsar-
beæ i ân. Flack lermark. Planæring. Fyndplats
för enkelfynd. LUHM 206G6. "En bðtyxa i
grönsten". Enl. sockena¡kivet funnen i Höje d,
omedelbart nedanför Lamma þrka 1897. (Mont
fig. 316)' . { Stridsyxa av r}? E:L, svafi.L- 2I,4.
BH- 4,8. TH- 3,2. ET: 1,3. HD- 1,5.) Lir. Ol-
deberg 1952:223. Daæring - MNB. 4b

12. BURLÖV KOMMUN

N

- 'l0k¡

1. Bu¡löv

420-425. Burlöv, Sege â. Fyndplatser ftir ac-
kumuleraile enkelfynd. Dessa.klassiska arkeolo-
giska fynd ha¡ behandlats främst av Forssander
(1933:96 ff) men även Oldeberg (1952), Salo-
monsson (1971) samt Malmer (1957,1962)har
kommenterat materialet. Segeåfynden har vidare
behandlats i en C-uppsats frân Lunds Universitet
(Winberg 1983). Övervägande maærialet befinner
sig i LUHM:s samlingar men det finns även ett
betydande material på MM. krgâende granskning
av fyndplatserna ger vid handen att de neolitiska
fynden stammar frân âtminstone sex muddrings-
platser och inæ wå till tne som tidigare hävdats (se
Fig. sid. 259).

420. FYNDPLATS I
Muddringsfynd frân en ca 150 m lâng snåicka be-
lägen sydväst om Arlövsgården. Fyndfrðn upp-
muddring av Sege å. På en ströcka av ca l2S rn
dör dn löper i rakt nordlig riktning frðn bronför
Malmõ-Simrisltamn-jõrnvöge n upp nnt kröleen
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4
{

St. Bcrnstorp
2 .-,tkt

Kuta överde olika qm@hfserna för muddringsþden.

vid Sege rnölla. Ån bildar här gröns mellan Oxie

och Bara Nirader. Fyndplatsens ungeförliga mitt-
punkt lígger 550 tn norr om iörnvögsbron. "För-

sto gången tntdderverket gickfram över platsen

och dtirvid mud.dradc upp till I rn:s djttp, från
dåvarande ðbotten räknat, høde ingafynd iaktta'
gits. Först når dct nösta gång passerade och ren-
sadc upp till.dnnu I m:s djup, høde man blivit
uppmörksam pd att stenföremål funnos i mudd-

ret. En av arbetarna vid verkct anser sig ockå
kunrø påstð, att föremdlen måste la legat "myck-

et djqt, sökerligenpå grörsenmellan d¿n svartø

gyttjan och d¿n underliggandc Srusen eller san'
den.I sitt sekundrira löge pd ðkantenpåtffiades
de emellertid i allmönh¿t i d¿n svarta gyttian.

Enligt satnme man skall det ocksåfinnas ett visst

samband melløn förekomsten av större stenar
och fornsalær : Vid flera tilföllen ÍöreÍöll det som

orn yxorna legat omedelbart intill en större sten

av ett par tre mansbördors storlek. Förernålen la
tillvarøtagits på bðd.a sidor av ån, den enda iakt-
tøgelse som kan giva en något sð nör anvöndbar

fingemísning om deras ursprungliga fördelning
inom åbredden. I övrigt kan intet utsögas om

deras ursprungliga, inbördes läge. Mudderverket

arbetar nåmligen pð sådant sön, aftförunå|, som

eventuellt legat tillsammans, mycket vdl vid ttpp-

rensningen ktnrøt skingras från vørandra pô upp

till 50 m:s avstånd, liksom motsatsen lika görna

lcnn ln intröfføt. Från siölvafynþla*en stanmør
en något sð nör hel kalott ochfrøgment av ðt-
minstone 2 lralottër av mönniskn. En hel kalott ör
tillvaratagen mellan 4-500 m non omfyndplat-
sens centrwn, uppmuddrad ur ån. Liknsð ör sö-

der om fyndplatsen, nörmare iörnvögsbron funna

ett lårben och ett överarmsben av mãnniska. Av

d¿ talrilca djurbenen, omvilkas ðlder iförhðllan-
de till fyndzn givenis íntet kan utsãgas, htnde
identífieras luist, rôdjur, hiort, svin och grãv-
ling".
LUHM 264t5:l-79. l*. Bðtyxa 22,1 x 5,1 x
3,9. Åns Östra stand. 2*. Dito. 19,3 x 5,9 x
55 fu holk)Vöstra stand. 3*. Dito. 18,5 x 5,6
x 3,9. Vöstrø si.dan. 4*. Dito. 13,6 x 5,1 x 4,7.

Vtistra sidan.5*. Bðtyxa, sen klumpig typ 9,5 x
4,6 x 4 m holk. 6*. Båtyxa. 12,9 x 5,3 x 4,8
med skødad holk. Östa sidan. T*. Dito. svart
15,7 x 5,8 x 4,8. Östa sidan. 8. Dito. grdgrön

10,9 x 5,7 x 4 med hotk. Ostra sidan. g*. Dito.
13,4 x 4,8 x 5,2 med holk. Ostra sidan. l0*.
Dito eggdcl, vittrad 9,2 x 4,3 x 3,4 med holk.
Ostra sidan. tL*. Båtyxa, eggdel med nyborrat
sk$thål - dubbetkoniskt lI,5 x 5 x 3,5. Vöstra
sidan. 12* . Stridsyxa, vittrad 15 ,8 x 5 ,6 x 3 ,7.
Vdstra sidan. l3*. Jyllöndsk stidsyxa, ehuru
betydligt högre 13 x 5,5 x 4,2. Ostra sidan. 14* .

Dubbeleggad stridsyxa. 14,4 x 7,2-6,6 Eb,
Bredd vid skafthål 5,6. Ostra sidan. 15* . Dub-

beleggad stridsyxa svart porfyr 13,5 x 5,6-5,9,
bredd skafthåt 3,9. Ostra sidan.16. Mðngknntig
stridsyxa naclcd.el, Ostra sidan { 1. Stridsyxa av

typ E:1. 2. Stridsyxa av WpE:.2. 3. Stridsyxa av

t)? E:1. 4. Stiidsyxa av qypBi2.5. Stridsyxa av

typE:2.6. Stidsyxa av typ D1:b-D:2. 7. Srids-
yxa av 1ypE,.2. t. Grâbrun stridsyxa, troligen av

typ C:la. Fragmentarisk.L- I0,2. BH- 5,2. BT-
4.ET- 2,5. 9. Stridsyxa troligen av typ D:2. 10.
Snidsyxa troligen av typ ad E:2. ll. Stridsyxa,

noligen av typ C:2. 12. Skafthålsyxa av typ Ha-
gebyhöga. 14. Dubbeleggad stridsyxa av typ
82. L5. Dubbeleggad stridsyxa av typ Typ 81.
16. Nackdel av mângkantig stridsyxa, vittrad. L-
6,9.1 t7 -22. Tj ocknacki ga slipade flintyxor . 23.

Tj ocknacki g o slipad flintyxa. 24-25. Tio cknack-

ig hå.lslipad flintyxa. 26. H,åls lipad flintym. 27 -

28. Tunnbladiga slþøde flintyxor. 29. Förarfute

till tjocknackig flintyxa, brungrå med utsvöngt
eg gpaúi. Vtistra sidan. 30. Spiutspets, blåsvart
triangulört btad. Osta sidan. 3I. Dito, eller
dotk, svart. O stra sidnn. 32. Dito, lanc ettformig
avbruten.33. Dito, brynbtågrå. Ostra sidnn. 34.
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Pilspetsliknande ämne av Ílinta, trianguldr. Ostra
sidan. 46*. Förarbete, mandclformigt svart l0,B
x 8,5 x 3,1. Viistra sidan. 49. Skafthðlsyxa.
O s tra sidan. 7 3. Tunnbladi g, s tip ad fl intyxa. 7 7 .

Spjutspe*fragment 3,6 x 4 x 0,6. Vöstra sidan.
78*. Enlrel sÞ,afthålsyxa 13,3 x 6,1 x S,I. Väs-
trasidan. 79. Tjocknackig flintyxa.82. Dolk-
blad. {17*.lt.ljocknackig flintyxa av ryp B,
slipade bredsidor och delvis slipade smalsidor,
grflerâvit, raka smalsidor, nacke delvis slipad. L-
26. EB- 6,1. NB- 3,9. NT- 2,3. SV- 5,50. 1g.
Tjocknackig, tjockbladig flintyxa av t¡4r B, om-
huggen, delvis slipade bredsidor, grâsvart. L-
16. EB- 4,6. NB- 3,9. NT- 2,4. ST: 4,1. SV- 40.

20. IJocknackig, tjockbladig flintyxa av ryp A,
slipade bredsidor, grâbeige. L- 1.3,4. EB- 4,9.
NB- 2,9. NT- 1,8. ST: 3. SV- l0o.2l. Omhug-
gen flintyxa, ursprungligen_en tjocknackig flint-
yxa med utsvlingd egg, nackdel och mittdel, ena
bredsidan slipad, svartgrå. L- 8,6. SB- 4,6. NB-
3,4. NT- 2,2. SV- 9". 22. SV- 5o. 23. Tjock-
nackig, oslipad, bredeggad flintyxa, svart. L-
10,1. EB- 5,3. NB- 3,2. NT- 1,7. ST- 1,7. SV-
I5". 2 4.'Iljocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad
flintyxa, grUmörkgrâ. L- 17,1. EB- 4,7. NB-
2,7. NT- 2,5. ST- 3,5. HL- 5,5. SV- 50. 25.
fiocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
grâ,. L- 12,7. EB- 4,9. NB- 2,3. NF 1,5. ST-
2,3. Fíj,- 4,3. SV- IIo. 26.ljocknackig,4-sidigt
slipad flintmejsel, grâbeige. L- 14,9. EB- 1,2.
sB- 1,6. NB- 1,3. NT- 1,6. ST- 1,9. 27. Tunn-
bladig, tv¿ireggad, 4-sidigt slipad flintyxa, ett
egghörn skadat, gråbrun/grâsvart. L- 11,9. EB-
4,3. NB- 2,5. NT- 1,2. ST- 1,2. SV- go.2g.
Tunnbladig, omhuggen flintyxa med utsvåingd
egg, slipade bredsidor, svart. L- I3,7. EB- 4,9.
NB- 2,7. NT- 1,3. ST- 1,6. SV- 10". 29. Förar-
b,et€ till tjocknackig ffnty*a krusø på ena bredsi-
dan. L- 21,5. EB- 9,3. NB- 5,5. ST- 3,9. 30.
Dolkstav i flinta, grâsvart. L- 21. SB- 4,7. ST-
1,1. 31. Skaftdel till flintdolk. Svarr. L- 9,4.
SkL- 6,7. SkB- 1,5. SkT- 1,1. 32. Spjutspers i
flinta, gulbrun.L- L4,2. SB- 3,5. ST: 0,9. 33.
Flintdolk av typ ltr, svartgrönt blad, svart skaft.
L- 15,6. BB- 2,4. BT- 0,9. SkL-7,5. SkB- 2.
SkT- 1,9. 3 4. Förarbeæ till pilspes med umupen
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bas, gråspräcklig med krusta pâ ena sidan. L-
5,1. B- 2. T- L,l. 49. Enkel skafthâlsyxa, en
egghörn avslaget, brungrön. L- 11,8. BH- 5,6.
TH- 4,8. HD- 2,5. 73. Tunnbladig flintyxa, sli-
pade bredsidor, grâ med grâsvarta fläcka¡. L-
11,9. EB- 4,6. NB- 2,9: NT- 1,5. ST- 1,5. SV-
1I,5".7 7. Fragmentariskt dolkblad, mittdel, grâ-
svart. L- 3,5. BB- 4. BT: 0,7. Tg.fJocknackig
flintyxa av t),? B, slipade bredsidor, sned nacke,
gråspråicklig. L- 21,7. EB- 5,9. NB- 4,1. NT-
1,7. ST- 3,5. SV- 6". 82. Skaftdel tillflintdolk
med kort skaft, grå,/gråsvart. L- 8,L. BB- 3,9.
BT:0,7. SkL- 4,7. SkB- 1,9. SkT- 0,9.)
" Frdn uppmuddringar i Sege å ca 100 m norr orn
den centrala fyndplatsen för fynden 26485'.
LUHM 2704421, 6. l) tjocknackigoslþad
flintyxa, grdbrun. 6) Skffirhönge. {t. !ock-
nackig, oslipad flintyxa av typ B, gråbrun/brun-
fläckig, närmast raka smalsidor. L- 28,5. EB-
7,7. SB- 7,9. NB- 5. NI: 3,1. ST- 5,9. SV- 60.

6. Skifferhåinge, hål från smalsidor samt nacke.
I- 5,3, B- 1,1. T: 0,9.)
"Nyupplöjd jord vid Bulltofta 1939, som upp-
muddrats vid dns reglering. Samma fyndplats
som 26485". LUHM 2t534*. En flíntdolk,
lancettformig grå 14,5 x 3l x 1,2.
" Sammø plats somföremålen 26485. Från upp-
muddringen". LUHM 27047:l-2. " En enlæl
skafthålsyxa grovt och starkt víttrad, ett krafrigt
skafthå|. Funnen omkring 50 m söder om fot-
bollsmdlet. 2) klubba av grönsten, starkt vitt-
ra.d' . { 1. Enkel skafthâlsyxa, lcafrigt skadad i
nacken, grågrön. L- 14,5. BH- 9,2. SB- 9,4.
TH- 5,8. HD- 3,6. 2. Stenklubba. L- 15,9. B-
7,5. T- 7,7.1 Lit. Forssander 1933:96 ff, Olde-
berg 1952:123, Salomonsson 197 I :85 f.
RAÄ 9. Flackt sandområde, ãkant."Upryudd-
ringen ø Sege ôpå Arlövsgårders ögor" . Acklrt-
mulerade enkelfynd. LUHM 28005*, 269502
5-6. 5) nhnbladig grönstensyxa. 6) nackdelav
skøfthålsym, starktvittrad. { 5. Tunnbladig berg-
aÍsyxa, grâgrön, speciellt eggslipad. L- 15,5.
EB- 3,4. SB- 4,5. NB- 3,3. Nr- 1,6. ST- 1,6.
6. Nackdel av enkel skafthâlsyxa. B- 6,9. T- 4.
HD-2,7.1
"Uppmuddringen av Sege ð". LUHM 26976



a-b. " En tjocknackig slipad flintyxa, sfuade

bredsidor, håleg gad, grôflammig, svartl grågrön.

Ett stycke kalkkrusta på banen. b. Spiutspets'

svartgrågrön { a. Tocknackig, svagt hâleggad,

4-sidigt slipad flintyxa, gråb'run/grå med mörka

fläckar. L- l4J. EB- 6,3. NB- 3,5. NT- 2,6. ST-

2,6. SV- 12,5". b. Spjutspets av flinta, glâlgã-

svart. L- 9l.sB- 3. ST- 0,6.)
Följande inventa¡ienummer ü infört under Mal-

mö RAÄ nr 9 i RAÄ:s fomminnesregist€r . I sj¿il-

va verket tillhör fynden Burlöv RAÄ 9. LUHM
25599. " Muddringsfynd frdn Sege d cø 500 m

från bron över ån (iärnvögen Malmö-Simris'
hamn) mot söder röknat och 200-300 n från
Malmö Landsvögen (Inv nr. 25709 samrna fynd-
plats) a) 1 båtyxa svartgrå, enlígt hinørens upp-

gilt rester av trdskalt 10,2 x 5,2 x 4 b) I tiock-
nackig flintyxa med utsvdngd egg, svart bredsi-
dar stipadc" . { a. Stridsyxa av E-typ med lâg

holk, svartgñ. L- 10,2. BH- 5,2. BT- 4. b.

locknackig flintyxa med utsvängd egg, slipade

bredsidor, svart. L- 15. EB- 6,3. NB- 3,2. NT-
2,5. ST: 2,5.)
"Fynd frðn Sege ð, 7 ' 800 m om man fölier
landsvögen,2 - 300 rn öster om Malmö-løndsvd-
gen och minst 5 - 600 meter från Bulltoftaföltet.
Vid muddring med rntdd¿rverk upptogos sðlun'

dn 4 skafthålsyxor varav 2 båtyxor, I tiocknack-
ig ftintyxa med utsv¿ingd egg. I hålslþad flint-
ym, 1 spjutspets ovflinta, I spðnpißpets och di'
verse sluirvor. Dessa föremðl ãro funna på en

ströcka av ca 50 m ungeför, då tnønfölit pileval-
len från norr till söder ornkring 30-40 m. Dess-

utom hittades bitar av en huvttdskåL I LUHM:s

accessionskatalog förekommer under detta num-

mer endast 5 föremål va¡av två st. åir neolitiska.

Beskrivningen av övriga fynd bör gå tillbaka pâ

inv.nr LUHM 26485. LUHM 2570921'2. U.
Spjutspets av flinta, grå.L- 15,5. SB- 2,8. ST-

0,9. 2. Spânpilspets av typ B. L- 8,4. B- 1,6. T-

0,7.Ì Daæring - TNC-SN. 3a

42T. FYNDPLATS 2

Fynd vid Sege ôn, drir iörnvdgen går över ån,

norr om Bulltofta gård. Fyndplats för ackumule-

radeenkelfynd. MF 23901:l'6. l. Dolkmed
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fyrsidigt slraft, grå.2. Dollcfrøgment, bladdel. 3.

spjutspets. 4. skåra, øslagru öndar. 5. Yxfrag-
ment - nackdel, bredsidan delvß slþad.6. Yx-

ömne fyrsidigt. { 1. Flintdolk av typ III, mör-

kgrâ. L- 15,1. BB- 2,9. BT- 0,8. SkL- 5,6.

Slù- 1,8. SkT- 2. 2. Skaftdel till flintdolk av typ

I-tr med förtjockat skaft, grâ. L- 8,8. SkB- 3,9.

SkT- 0,6. 3. Dolldragment, troligen av typ I-tr,
l<raftigf omhugget, gråÂjusgrâ. L- 7,3. BB- 2,8.

BT: 0,8. SkT: 1,3. 4. Fragmentarisk konkav

flintskära, grâ. L- 8,6. SB- 3,1. ST- 0,7. 5.

Ffackdel av tjocknackig flintyxa, slipade bredsi-
dor. L- 8. SB- 3,9. NB- 2,1. NI: 2,1. 6. Förar-

bete till tjocknackig flintyxa, kraftig krusta pâ ena

bredsidan, grUmörkbrun.L- l4J. EB- 4'9. NB-
5,5. NT- 3,6. ST: 3,6.1

"Nära Bulltofta i Sege å vid mtñdringsarbete" .

LUHM 26963. " l yxtimne av flinta. Funnet
melløn Jörnvägsbron och landnögen, nöra Bull-
tofia" .lYxförarbete? Grâbrun. L- 20. B- 9. T-

4,5) Daæring-MN-SN.3a

422. FYNDPLATS 3.
Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. Sunnanâ

8:3. Muddringsffnd ur Sege â. " Stroxväster orn

bron i Sege samhölle. Uppkastøt mudder" .

LUHM 27l00zl-2. l. Tiocknackíg flintyxa,
hålslipad. 2. klubba med skøftränna" . { 1. Tjock-
nackig, håleggad, oslipad flintyxa, gulbrury'brun,

krusta på nacken. L- 14,5. EB- 5,6. NB- 3,6'

NT- 2,4. ST- 2,8. SV- 90. 2. Fragment av stor

rund rostfürgad sænklubba med skafråinna. B-
9,5. T- 8,6.)
'Fynd vid muddring i Sege å sydost orn Sege

samhdlle, vãster om bron". LUHM 2816t.
Förarbete till dolkblad eller dylíkt. Svartgrå-

flöckig med kalklcrusl¿". { Föra¡beæ till tunnbla-

dig yxa eller spjutspets, kraftiga laustor pâ bägge

sidor, handkilsliknande. L- 16,7. SB- 9,8. ST-

5,1.) Troligen från samma fyndplats " Nöra Se-

ge i Sege d vid muddringsarbete". LUHM
26962*. finnbladigtflintyxa, grå 11,3 x 4,5-2
Nb. Datering-MNB.3a

423. FYNDPLATS 4
" Funna i mudder från Sege d,400 m rakt vöster



om Stjörnelunds gðrd, rakt söderutvid illoppef, .

Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. LUHM
27040. { Jyll?indsk stridsyxa av yngre undergra-
vstyp, eggen skadad och omknackad. Nuva¡ande
L- 16. (ursprunglig L- 18,3) BH- 6. TH- 3,3.
E-t- 5. NT- 5,5.Ì Till fyndet hör även skalltaks-
fragment av människa frân minst två individer.
Daæring-MNB.2a

424. FYNDPLATS 5
'Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. Fynd
tillvaratagna vid uppmuddring av Sege å, nord-
nordost om St Bernstorps gård". LUHM
2648621-6. l. Slþad tunnackig flíntym, blð-
svartgrå. 2. Förarbete yxa eller mejsel brungrå.
3. Dolk medfyrsidigt skaft btðgrð. 4-5. itint-
spånpilspetsar. 6*. Knacksten av Ílinta. Till fyn-
det hör övenledes ett kølottfragment av mönni-
ska., { l. Tunnackig, 4-sidigt slipad, omslipad
och omhuggen flintyxa, grâsvart. L- 15,8. EB-
5,4. SB- 5,9. NB- 4,6. NT- 1,6. S? 3,1. SV_
3o. 2. Förarbete till mejsel eller yxa, grâbrun. L-
16,4. EB- 6,3. ST- 3,5. 3. Flintdolk av ryp III,
BrVmörkgrâ. L- 14,8. BB- 2,1. BT- 0,8. SkL-
6,8. SkB- 1,8. SkT- L,6. 4. Spânpilspets av typ
A, gulbrun. 5. Spânpilspets av ryp C, svartgrâ.)
" Fynd nordnordast om St. Bernstorps gðrd i ur
Sege å uppmuddrad gyttja".LUHM 2706221-
2,6 och ll. I) Skårabrungrågrön.2) Spdn-
pilspets av flinta. 6) Flintmejsel, stþad. Il)
spjutspets. " Dessutom påtröffades ett mindre an-
tal små obestömbara stycken øv lerkårl och delar
av minst 2 kranier, ddrav ett pannparti". {1.
Flintskåira, konkav egg, grågrön. L- 7. SB- 2,4.
ST: 0,8. 2. Spånpilspets av typ A, grågrön. L-
6,5. B- 1,4. T- 0,5. 6. 4-sidigt stipad flintrnejsel,
grUsvart med blâaktig patina, eggen skadad. L-
16,2. EB- 0,9. SB- 1,6. NT- 1,3. NT_ 1. ST:
1,4. l'l. Skaftdel till lancetformig flintdolk av
typ I, svarlsvartgrå, krusø pâ bas. L- 8,6. BB-
3,3. B? 0,9. skl.- 4. skB-2,1. SkT- 0,g.)
" Fyndvid Sege ån, norr om Bernstorps gdrd t0
juli 1933' . MF 24235. l. Yxa med stcafthåt. 2.
Tunnbladig ljusbrun flintyxa eggen slipad. 3.
Kdrnyxa. 8. Dolkfragment brungrð.9. Skära,
mörkgrð. 10-12*. Spånpilspetsar 10, 7,6 och
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6,3L. l3-l4.Meßlar, grå. 15. Mejsetftagment
grå.16*. Slædformig skrapa, mörkgrå 6,2L. 17.
Skðra ljusbrun { 1. Stridsyxa? obestämd typ el-
ler enkel skafthåIsyxa. L- 15,2. BH- 5,2. TH-
3,2. ET- 3,7. NT- 2,9. HD- 2,6. 2. Tunnbladig,
w¿ireggad flintyxa med tendens till hålegg, slipa-
de bredsidor, rödbrun. L- 10,3. EB- 4,5. NB-
3,2. NÊ 1,4. ST- 1,6. 3. Förarbete till spjut-
spets av flinta, krusta vid nackdelen. L- 13. SB-
5,8. ST: 3,1. t. Bladfragment av förarbeæ till
flintdolk, gulbeige/brun. L- 6,7. BB- 5,4. BT-
1,4. 9. Föra¡beæ till konkav flintskära, kraftig
krustering. L- 15,7. SB- 5,5. ST: 2,3. 12.
Spânpilspets av ryp A. L- 5,5. B- L,7. T- 0,5.
13. Förarbete t'rll flintmejsel, spår av slipning pâ
ena bredsidan, grâbrun. L- 8,8. EB- 2. NB- l,Z.
NI- 1,2. ST- 1,6. 14. Förarbete till flintmejsel,
gUgråsvart. L- 8,8. EB- 1,7. NB- 2,1. NÊ 1,3.
ST- 1,5. 15. Nackfragment till en oslipad, 4-
sidig flintrnejsel, grâÂjusgrå. L: 5,5. SB- 1,8.
NB- 1,8. NT- 1,8. ST- 1,8. lZ. Flintskära,kon-
vex egg, gulbrun. L-7,1. SB- 3,1. ST- l.)
"Nordnordost om St Bernstorps gård i mudder
ur Sege d. pð samma plats som 26486. Södrs
åstrandcn".LUHM 2707121. l. Dolk av flin-
ta, lancettform¿d. { Lancetformig flintdolk av t1p
I med förtjockat handtag, krusø pâ bas, spetsen
avbruten, grâ. L- 22,6. BB- 3,2. BT- 0,8. SkL-
8. SkB- 2,5. SkT: 1,9.1
"Bernstorps gðrd,funnavidmuddring i Sege ð,
på sõdra sidan av ôn minför Bernstorps gård, .

LUHM 28llg a, c. a) Båtyxa, nnn. c) Flínt-
dolk, brun, liten {a. Hagebyhögayxa, svartgrön.
L- 18,8. BH- 6,3. BT:.2,5. ET: 3,9. HD_ 2,g. c.
Flintdolk av typ III, skaftet svart och bladet grön-
brunt. L- 14,5. BB- 2,8. BT- 0,8. SkL- 6,6.
skB- 1,5. SkT: 1,6.)
"Fynd vid uppmuddring av Sege å på södra
sidan i linje St. Bernstorp-Stjörnelund' . LUHM
2694921, 3. l. Ämne titl tjocknackig flintyxa,
grô.3. Fragmentarisk dolk ljusgrô samt under-
kðke av mdnniska. { l. Förarbeæ till tjocknackig
flintyxa, grågrön. L- 16,9. EB- 6,3. NB- 5,1.
NI: 4,5. ST: 4,5. 3. Bladdel till flintdolk, ljus-
Crå.L- 10,6. BB- 3,1. BT- 0,8.1
" Stjörrclunds gårds ögor. Enligt uppgift i ur Se-



ge å uppmuddrad gyttia" .LUHM 27046: l-3.
l. Skalthðßyxa av grönsten, enkel. Skøfthålet
endast påbörjat, kiþrmigt Írån ovansid,an. 2.

Slrafthðlsyxa av grönsten, enkcl typ, Rektangu-

lört tvdrsnitt med plana sidor. 3. Tunnackig flint-
ym, gråblð, oslipad.Förarbete? {1. Föra¡beæ till
Hagebyhögayxa, hålet till hälften fiirdigborrat. L
20,1. BH- 6,8. HT- 3,5. ET- 4,5. HD- 2,4.2.
Enkel skafthâlsyxa med rak nacke, brun. L-
15,5. BH- 6,4. HT- 4,1. ET- 4,6. HD- 2,3. 3.

ljocknackig, oslipad flintyxa av typ B, avtryck

efter sjöbonefossil i nacken (3x2r2 cm), grUgrå-

blâ. L- 16. EB- 6,1. NB- 4,6. NT- 2,3. ST- 3,5.

sv- 8".1
" Fynd från Sege ð, vid Stjörnelund, Sege" .

LUHM 2820521-3. L. ilmne till tjocknackig

flintym, smuts grå-svartblå. 2. Ti ocknackig blå -

svart flintyxa, ofullstöndigt slþad, eggen delvis
omarbetad. 3. Tunnackig Ílintyxa smutsgrågul,

ett omsþat nacþarti av ett ursprungligen kraf'
tigt exemplar, helt oslipad. { 1. Förarbete till
tjocknackig flintyxa med recenta skador, grâ-

svart. L- 17,3. EB- 5,1. NB- 4,7. NT- 3,5. ST-

4. 2. Tjocknackig flintyxa av typ B, delvis slipa-

de bredsidor, sned nacke, krusta pâ nacken, svar-

tgrâ. L- 16,3. EB- 5,2. NB- 3,7. NT- 2,2. ST-

3,5. SV- 6,5". 3. Tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, eggen omslipad, nacke oslipad, egghörnska-
da, grâ. L- 18,6. EB- 8. NB- 6,3. NT- 1,9. ST-

3,4. SsB- 1,8. SV-7o.)
"St. Bernstorps ögor från uppmuddring. Fynd-

platsen ligger mitt emellan St. Bernstorp och
Stjörnelundpð åns södra sida" . LUIiNI 27843:
1, 3. 1. Nackdel av spetsnackigflintyxa,brun.

{ l. Spetsnackig, fragmentarisk flintyxa av typ 1,

nackdel och mittdel, rödbrun, ena bredsidan sli-
pad samt vid övergången till andra bredsidan. L-
12,9. SB- 5. NB- 3,1. NT- 1,7. ST- 3,2. 3.
Tjocknackig bergafrsyxa, smalsidorna konkava

liksom nacken, eggen slipad. L- 11,1. EB- 5.

NB- 3,6. NT- 2,8. ST- 3,2. SV- 10".Ì.
" Fynd från Sege å vid Bernstorp" . LUIJIÙ,{
2820621-10, 13-14. L*. Nackdel av smal-
mejsel av flinta, från en tiocknackig flintyxa,
grå. Ena bredsidan hclt slipad 6,9 x 2,3 x I,6. 2.
Spjutspets mörkgrå, lancettformad. 3. Spetsdel
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av lancettformig dolk, svartgrå. 4. Flintdolkrned
smalt biad-spetsovalt, fyrsidigt slcaft, gulbrun-
gulgrå.5. Skøftdel till flintdolk, spetsovalt tvör-
snitt grðgrön. 6. Lancettformíg spiutspets, svat't-

grð. 7. Lancettformig spjutspets, grå. 8. I-an-
cetformig spjutspets, spets mörkt brungrå. 9.
Fragrne nturtsk Wiu.6_ pets eller skära. 10. Skira,
grdgul-mörkbrun. 13*. Ythugget fragment,
skaftdel till flintdolk, svart 5,2 x 1,6 x I. 14.

M ej sel, fragmentarisk. { 2. Spjutspets/dolkspets

med fastsurrningshak, gråsvart. L- 13,5. SB-

3,3. ST- 0,7. 3. Bladdel till flintdolk av obe-

stämd typ, svarlgråflåickig.L- 9,5. BB- 3,3. BT-
0,6. 4. Flintdolk av t)¡p III med rombiskt skaft.

L- 14,5. BB- 2. BT: 0,8. SkL- 6,6. SkB- 1,9.

SkT- 1,2. 5. Skaftdel till flintdolk av obestämd

typ, grâgrön. L- 9,t. BB- 2,9. BT: 0,9. SkL-
7,2. SkB- 2,3. SkT: I,4. 6.Bladdel till flintdolk
av obestämd t)?, spetsen avbruten, svartgrå. L-
9,3. BB- 3,6. BT- 0,7.7. Fragmentariskspjut-
spets i flinta med inhak, gråbeige. L- 5,8. SB-

2,3. ST- 0,9. t. Flintdolkspets. L- 5,3. BB- 2.

BT: 0,6. 9. Mittdel av flintdolk (del av skaft och

blad), gråsvart.L- 6,L. BB- 2,5. BT: 0,7. SkL-
2,6. SkB- 1,8. SkT- 0,8. L0. Flintsk?ira, konvex
egg, gråbeige med blå patina. L- 9,5. SB- 3,4.

ST- 1,2. 14. Nacldragment av flintmejsel, grå,

slipad på ena smal- och ena bredsidan. L- 6,8.
sB- 2,4. NB- 2,1. NI: 11. ST- 2,4.)
" St Bernstorp södra sidan av Sege å, ett par
hundra m öster om 28266 (N om St Bernstorp
pd södra sidan av ån)".LUHMI 2t268*. I
flintdolk med spetsovalt föste, spets avbruten,
brun 8,1 x 2,8 x L

" Fyndplats för mandelformigt redskap av flintø,
klubba øv grönsten. Funna i muddringsmassor
2-3 mfrôn dkanten, rakt söder om Stiörnelunds
gdrd, pô en strrickning av omkring 30 m" . Fyndet
har i RAÄ:s fornminnesregister uppøgits under

Görslövs socken RAÄ 19. LUHM 2709t25-6.
5) MandelÍormigt redskap av flinta. 6) Klubba

av grönsten,vinrad. { 5. Förarbetetill flintskåira,

svart senonflinta, krusta i ändan, L- 18. SB- 8,9.

ST- 3. 6. Stenklubba, importfrân enkelgravskul-
nu. B- 8,7. T- 5,4. HD- 2,5.| Datering-TNA-
B, TNC-MNA II, MNB, SN.4A



425. FYNDPLATS 6
" Fyndfrðn uppmuddring av Sege ð 500 m nord-
ost om St Bernstorps gôrd' . LUHM 27042;t,
10-17 och 24. 8) Tjocknackigförarbete slþad
flintyxa gulgrå. I0) Tjocknackig hålsþad flínt-
yxa smutsgrå. lI) Dolk av flinta, rombisktt
skaft. 12) Dolk med wd+residigt skaft. t3-t6)
Dolkar att flinta, tðngepartier. t7) Spjutspets. 24)
Skfihålsyxa. { 8. Förarbete till tjocknackig flint-
yxa, gulgrâ. L- I2,2. EB.- 4,2. NB- 2,9. NT-
2,6. ST- 3,6. SV- 8,5o. 10. ljocknackigj håleg-
gad, 4-sidigt slipad flintyxa, gråbrun, krusta pâ
nacken. L- 12,5. EB- 4,6. NB- 2,6. NT- 2,5.
ST. 2,8. HL- 5. SV- 10o. 11. Flintdolk av ryp m
med rombiskt skaft, gr:â.L- 14,6. BB- 2,9. BT-
0,8. skl.- 4,9. skB- 2,6. skT: 1,6. 12. Flint-
dolk av typ IV-V, spetsen avbruten, nesidigt
skaft, svartgrâ. L- 16,8. BB- 4,8. BT- 1,2. SkL-
7,1. SkB- 2. SkT- 1,8. 13. Skaftdel till flint-
dolk, grâ. L- 9,3. BB- 2,9. BT- 1. SkL- 6,3.
SkB- 2,5. SkT- 1,3. 14. Skaftdel till flintdolk,
grUsvart. L- 8,4. BB- 2,5. BT- 0,8.'SkL- 5,3.
SkB- 1,8. SkT- 1,2. 15. Skaftdel till miniatyr-
dolk, grågrön. L- 6,6. BB- 2,4. BT- 0,8. SkL-
3,2. SkB- 1,6. SkT- 1. 16. SkaftrCeltillflintdolk,
ovalt tvärsnitt, grUmörkgâ. L- 7,2. BB- 2,6.
BT- 0,9. SkL- 5,7. SkB- 1,7. SkT- 1,1. l7.yt-
huggen spjutspets i nästan genomskinlig grâ flin-
ta. L- 6,9. SB- 1,8. ST- 0,9. 24. Enkel skaft-
hålsyxa av Hagebyhögatyp, grön. L- 13,4. BH-
4,7. TH- 2,6. ET- 3,8. HD- 2.) Datering-
MNB, SN.3A
426. Burlöy, "lrån uppmuddringen" . LIJHl|l
28165. { Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad
flintyxa, grâvilgrâblåspråicklig. L- 9,9. EB- 4,1.
NB- 2,7. NT- 2,3. ST- 2,7. HL- 5. SV- 100.)
Daæring-MNB.la
427. Burlöv,"Sege ð vid Malmö-Burlöv?".
LUHM 28427*. " Klubba av grönsten, mång-
kantig med völ utarbetad öndknopp. Tvärsnitt
nörmast 6-sidigt, ljusgrå 19,2 x 3,5 x 3,1. Änd-
knopp dianeter4,9" . Datet'tng-TNC. la
428. Burlöv? ::FyndÍrån Sege ån (Nr I-50)
inköpta av W Nilsson maj 1932. (51-130) av A
Helmer aug-olû 1932" . MF 23327247-50, 56-
57,65-66, t1, 84-t5, 131 samt 143.47-

2&

50*. Krøniefragment av människn. 56*. Slip-
stensÍragment. 57. Redskapsdmne. 65-66. Yx-
fragment tjocknackiga. 81. Sköra. 84-85. Div-
erse fragment av ¿imnen. l3l. Tj ocknacki g flint-
yxa. 143*. Kraniefragment av mönníska. {57.
Mandelformat förarbete till spjutspets eller flint-
skära, svar/svartgrâ. L- 20,5. SB- 8,5. ST- 5,3.
65. Naclcdel av förarbeæ till t'ocknackig flintyxa,
brun/blåbrun. L- 9,5. NB- 4,3. NT- 3,4. ST-
3,4. 66. Nackdel till oslipad, bränd, tjocknackig
flintyxa, ljusgrô. L- L0,2. SB- 4,2. NB- 3,2.
Nf- 2,2. ST- 2,8. 81. Förarbete till konvex
flintskära, grå/jusgrå, krusø. L- 8,1. SB- 3,6.
ST- 1,1. t4. Fragmentarisk spjutspets av flinta
med inhak, svart. L- 5,9. SB- 2,9. ST: 0,8. 85.
Bladfragment till flintdolk, rödbrun. L- 5,1. BB-
2,4. BT- 0,9. l3l. Förarbete till tjocknackig,
tv¿ireggad flintyxa, gråbrury'mörkbrunfläckig. L-
23,7. EB- 5,6. NB- 4,3. NÊ 2,5. ST- 4,1.) Da-
tering- MN-, SN. la
429. Burlöv? "Fyndvidsege ån." Enkelfynd,.
MF 2350t. "Tunnøckig flintym sþad. lTun-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, omslipad, om-
huggen i nacke, välvda bred- och smalsidor, grå-
blUblågrå. L- 17,5.EB-7,4. NB- 6,6. NL 2,1.
ST- 3,6. SsB- 1,2.1 Daæring-TNC-MNAII.
3a
430. Burlöv? "Sege å, uppmuddraf'. Enkel-
fynd. MF 23517. {Eggdel av srridsyxa med
pâbörjat nytt skafthåI, grâbrun. L- 10,4. BH-
5,4. TH- 3,4. ET. 4,1. HD- 1,8.) Daæring-
MNB.la
431. Burlöv2 ' Sege å, uppmuddrat mater¡af' .

MHM 369-371, 435. {369. Tjocknackig
flintyxa av typ B med omhuggen nacke, räteg-
gad, slipade bredsidor, gulröd, sned nacke. L-
16,2. EB- 4,6. SB- 4,9. NB- 3,7. NT- 1,9. ST-
3,4. SV- 5. 370. Tjocknackig, räteggad,4-sidigt
slipad flintyxa av typ B, nâgot sned nacke, krusta
pâ ena bredsidan och ena smalsidan, svart. L-
19,7. EB- 4,4. SB- 5. NB- 3,9. NT- 1,9. ST-
3,2. 371. fiocknackig, 4-sidigt slipad flintyxa
av q/p B, raka bredsidor, välvda smalsidor, egg-
skadad, gulorange/grön. L- 22,4. EB- 5,9. NB-
3,4. NT- 1,6. ST- 2,I. 435. Bergartsyxa av typ
"tapkölle", runtomgâende vulst vid nacken, grâ-



brun. L- '/,2,5. B- 4,4. T- 2,6. EB- 6,5.) Date-

ring - TNC, MNB. la
432. Burlöv, Depâfynd. LUHM 5873-14.
"2 slipade tunnackiga flintyxor (mellan typ III
och VI) hittådes i en torvmosse" (Nielsen 1977:

131, nr. 209). "Sâv?il till fåirg som form fullstän-

digt öfverenstämma med hvarandra, dâ de äro

funna i samma mosse och i fö¡¡åirfskatalogen in-
förda tillsammans, mâste de med säkerhet råiknas

sâsom tillhörande ett slutet fynd" @ydbeck 1918:

21 f , Fig. 30) { 5 37 3. Tunnackig, 4-sidigt slipad

flintyxa, svagt v¿ilvda smalsidor, grâröd/g¡åljus-
röd. L- 30,7. EB- 8,6. NB- 6,2. NT- 2. ST- 4,2.

SsB- 2,9. SV- 50. 587 4. Tunnackig,4-sidigt sli-
pad flintyxa, välvda smalsidor, gulbrunspräck-
lig/gråbrun. L- 29,8. EB- 7,8. NB- 5,9. NT-
1,7. ST- 3,7. SsB- 2,1. SV- 3,5o.) Lit. Salo-

monsson 197O:63. Daæring - TNC-MNA II.
1a
433. Burtöv, Agriegården, V om Burlövs kyr-
ka. Enkelfynd. LUHM 27070. "Entunnnckig

flintyxa, mjölkvit och helt slipad, omslþad egg

20,7 x 7,6 x 3,4. Funnen vid dikning". {Tun-
nackig, 4-sidigt slipad, gråvit flintyxa, rundad

egg, svagt välvda smalsidor. L- 20,8. EB- 7.

NB- 5,8. NT- 1,6. ST: 3,4. SsB- 1,3. SV- 5o.1

Daæring- TNC-MNA tr. 3a

ß. MALMÖ KOMMUN

N

r-¡10 ku

1. Malmö 5. Husie 9. Tygelsjö
2. Hyllie 6. S. Sallerup 10. LockarP
3. Fosie 7. Bunkeflo 11. GlostorP
4. V. Slcävlinge 8. V. Klagstorp 12. Oxie
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samling. Ackumulerade enkelfynd. P. " I slþad
nnnackig brönd flintyxa 15,5 x 6 x 3,2, I tunn-
bladíS(?) oslipad brändflintym 13,5 x 45 x I,
I dolk avflinta,ythuggen, brönd 16 x4 x 15, I
ythuggen brönd sûira. Hittade på gðrdcns dg-
or.". Datering - TNC-MNA II, MNB, SN. 3a
435. Bunkeflo, Petersborgs gård. Depâfynd.

LUHM 25776a-c. "a) Tunnackig flintyxa, o-
slipad, rödbrun/ljusbrun. b) Dito, sa¡nma färg. c)
Dito, samma fiirg. Hiuade vid "dikning pâ,1'12

m:s djup stående med eggama snett nedllì" (Rech

1979:l2l). { Tre oslþade tunnackiga flintyxor av

t)" VI.a. Raka smalsidor, rödbrunspräcklig. L-
21.,2. EB- 8. I{B- 6,8. NT- 2,2. ST- 3,9. SsB-

2,7. SV- 5o. b. Markerade egghörn, rödbrun med
gula inslag. L- 25,5. EB- 8,1: NB- 5,3. NT- 1,6.

ST- 3,8. SsB- 2,2. SV- 6o. c. Markerade egg-
hörn, rundad nacke, gulbrun med rtidbruna fläck-
ar, krusta pâ ena bredsidan. L- 21,4. EB- 7,4,

NB- 5,4. NT: 1,9. ST- 3,3. SsB- 2. SV- 3,5o.Ì

Lit. Salomonsson 1971:64, Nielsen 1977:129.

Datering-TNC-MNA IL 2c
436. Bunkeflo, Lindeborg "Stolpalösa". TNC-
boplats tillhörande Bellevuegårdsgruppen. Fynd-
plats för enkelfynd och troligt depåfynd. MHM.
Anl. 8. "1 tunnackig slipad flintyxa framkom i
anläggningen. Eggen åir skadad. Av denna åter-

står endast ett mindre hörn. L- 16. SB- 5,9. NB-
5,3. NT- 1.,6." Funnen i en oval grund nedgräv-

ning (Larsson 1984b:82 fÐ.
"Anl 4t var en oval nedgrävning i moränleran. I
anläggningens stidra del påträffades stenar, tätt
samlade, med en diameter på ca 0,5-0,6 m. I an-

läggningens nordöstr¿ del pâtr¿iffades en sönder-

slagen trattbägare ovanpå bråind lera. Bland fyn-
den måirks även en slipad bergartsyxa som lâg

med den bneda sidan uppåt ca 0,5 m frân bottnen.

1 tunnackig slipad bergartsyxa 13 x 6,4-5,3 x
2,1. Samtliga sidor slipade (Ibid:82 fF).

'Anl 49 a-b. var två skilda anläggningar som

sammanbands med ett ganska tunt brun$ått hu-

möst lager. Samtliga fynd påtråiffades i anl 49a,

däribland en oslipad flintyxa stående pâ kant öster

om den stora stenen. Sistnämnda ger, som i anl

48, intryck av offer" (Ibid:82 f). "I materialet in-
gâr wå fragment av slipade yxor, därav ett nack-434. Bunkeflo, RAÄ 20. Bunkeflo 9:4. Fynd-



parti av en tunnackig flintyxa (L- 4,3. NB- 4. ST-
1,3). En oslipad tunnackig yxa'påtråiffades i anl.
49. (L- 19. EB- 7,1. NB- 6,5. ST- 1,3). Längs
ena ltlngsidan ?ir en söm borthuggen. En mindre
ythugget fragment åir svårt att typbestämma. Tro-
ligen h?irrör det frân en dolkstav" (Ibid:86).
Daæring-TNC.4c
437. Bunkeflo, Gottorp. Enkelfynd. MF
ItE&. "Yxa af flinta, brunaktig, slþad. Tunnac-
kad rötyxa. Gottorp i Bunkeflo 1886 Funnen vid
dikning". { Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
eggen omhuggen, brunguVbrunröd, välvda bred-
och smalsidor. L- 23,5. EB- 9. NB- 7. NT- 2,8.
ST: 4,9. SsB- 3,5. Se även K. 438.) Daæring

-TNC-MNA 
tr.2a

438. Bunkeflo, Gottorp. Enkelfynd. MF
L901{'. "Dolk eller spjutspets, gul, tunn, bred-
ast ungeför å midten, snedt afslagen nedtill och
stycke afslaget från ena sidan.20 x 4. Gottorp, i
Bunkeflo socken vid dikning I 886". { Fyndet har
möjligen samband med K. 437.) Daæring -SN.2a
439. Fosie, RAÄ 2. Mossmark. Fyndplatser
för depâfynd, enkelfynd samt ackumulerade en-
kelfynd samt depâfynd. MHM 1041. "Inom
ornrådet påtrffiades bl.a.; en slipad nnnackig
yxa av flinta, en skafthålsyxa, nd flintyxor med
utsvöngda e g gar och nå fl i ntskðror" . (J nd¿rsök-
ning av MM Rikard Holmberg Hindby by 1963.

{1041:D Tunnackig, recent skadad, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, välvda smal- och bredsidor, vitgul.
L- 14. EB- 6,2. NB- 4,9. NT: 2,4. ST_ 2,9.
SsB- 1,7. Denna yxa har påträffats i vâtmark.)
Hindbygârden MM 503:08*. Lösfyndsamling
Gunnar Norrman "Samlat SN-fynd från Hind-
bygdrden. l. Sktira 85 x 3,4 x I brun,2. t dito
7,2 x 2,9 x l,l brun. 3. 1 slipadflintyxa med
utsvöngd egg 10,3 x 5,2 x 2,3 brun.4. I osli-
pad flintyxa med utsvöngd egg 12,8 x 6,9 x 2,9
brun. 5. I slrafthålsyxa av mörk sten, vittrad 13
x 4,8 x 3,6.Lit. Salomonsson 1964:22 f. Date-
ring- TNC-MNA II, SN.
Ackumulerade fynd i vâtmark. MM. Under vâ-
ren 1992 avslutades utgrävningen av en offer-
plats på Hindbygården av Malmö Museer. preli-
minåira resultat tyder på att en mindre vattensam-
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ling om ca 50 x 20 m anvåints som offerplats
under betydande delar av ftirhistorisk tid. Fynden

- bl.a. ett 60-tal flint- och bergartsyxor - indi-
kera¡ offerverksamhet pâ platsen från sen Erte-
böllekultur, genom hela neolitikum och in i Per-
iod tr bronsålder. Huvuddelen av deponeringarna
verkar ha skett under senneolitisk tid. Fynden
omfattar bâde flint- och stenredskap, bronsardak-
ter, keramik, djurben och människoben. Platsen
är den enda helt int¿kta offerplats i vâtrnark som
undenökts i sin helhet. Antalet Snd gör kärret till
en av de största kända offerplatserna i Sverige.
Se Kap. 10. Lit. Hagberg 1990, Svensson 1993
Trönndal 1,993.3a, 3a, 4c, 4c
440. Fosie, RAÄ 55. Hindby mosse. 500 x 30
-70 m. SÅ-boplats samt fyndplats fiir depâfynd.
MHM 1505*. Inom boplatsen har påträffats ett
samlat fynd av sex flinûedskap intill en sprtingd
sæn. Föremålen pânåiffades inom en kvadratrne-
ter stor fördjupning. Depåfyndet består av en o-
slipad, håleggad flintyxa, L- 18, en slipad, håleg-
gad flintyxa, L- ca 13., två oslipade, tjocknackiga
flintmejslar, L- ca L3., en flintdolk, troligen av
tvn I- L- ca 20 samt ett dollcförarhete I.- nn lP, _ __ -.,!,

Lit. Salomonsson 1970:5ó ff,l97l:76, Ström-
berg 1975:80, anm. 12, Svensson 1986:119. Da-
tering - SNA. 4c
441. Fosie, Kv. Anten. Senneolitisk boplats.
Boplatsoffer. Sydvästra hörnstolpen i ett 30 m
lângt senneolitiskt hus. Fyndplats för depåfynd
av fem flintyxor inom ett område av ca25 x25
cm mellan 13.30 och 13.40 m.ö,h. Anläggning
3. MHM 719l:23-28. {4. Förarbete till tjock-
nackig flintyxa med utsvängd egg, krusta pâ egg
och nacke, ljusgrUgrâsvart, vikt 2i7 Og. Eggen lâg
riktad ât NNO. L- 11. EB- 6,6. NB- 3,5. NT-
2,5. ST- 2,5. B. Dito av moränflinta, krusta på
nacken och eggen samt smalsidor. Vikt 5509. Eg-
gen ât NO. L- 15,8. EB- 8,2. NB- 4,1. NT- 3,3.
ST: 3,8. C. Dito av moränflinta, mörkgrå, krusta
pâ nacken och eggen. \Àkt 6559. Eggen âr SV. L-
17,6. EB- 7,6. NB- 5,5. NT- 4,2. ST- 4,2. D.
Dito av moråinflinta, dito färg. Vikt 4659. Eggen
årSV. L-14,3.8B.-7. NB- 5. NT- 3,5. S? 3,5.
E. Dito av ljusgrå daniery'senonflinta? Liten lrus-
tafläck på nacken. Vikt 210 g. Eggen åt S. L-
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11,5. EB- 6,6. NB- 2,8. NT- 2,2. F. YxsymboU

knacksæn? av senonmoråinflint¿ med knackspår i
egg och nacke, gråsvart heltäckande krusta pâ bâ-

da bredsidor. Vikt 1609. "Eggen" åt NO. L- 8,4.

EB- 5,7. NB- 4. ST- 2,6.) Lit. Thörn 1990:9.

Daæring- SN.4c
442. Fosie, RAÄ 96. 70 m SSV om Midgårds-

torget. Fyndplats för depâfynd. MM 52053. "2

oslþadetunnackigaflintyxor, den ena ca 35 cm

L. Påtröffade vid grdvningen för vattenledning i
kv. Yxningen, villatomten Biörnstorps gatan I 6,

nya Bellevue på ca 70 cm djup i swnpmørl<smyl'

la." {1. Tunnackig, oslipad flintyxa, svagt välv-

da smalsidor, välvda bredsidor, rundad egg med

markerade egghörn, svagt rundad nacke, gul-

brun/mörkbrunräd. L- 39,7. EB- 9,6. NB- 7,8.

NI- 2,3. Sf:4,7. SsB- 2,8.2. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, rundad egg med markerade egg-

hörn, svagt rundad nacke, nästan raka smalsidor,

välvda bredsidor, gulröd/svartgråfläckig. L-
35,8. EB- 9,6. NB- 7,3. NÊ 2,4. ST- 4,8. SsB-

3,2.I Lit. Salomonsson 1970.64. Datering -TNC-MNAtr.4c
443. Fosie, Fosie IV. Senneolitisk boplats.

Boplatsoffer. Fynd i stolphâl företrädesvis från

husens gaveländar, tillhörande senneolitiska lâng-

hus.

Hus 11 med måtten 13,7 x6,2 m. Fynd av spån-

kniv, L- 6,4. i sydväsüa hörnstolphålet.

Hus 12 med måtten I7,5 x 6,2 m. Fynd av yt-

huggen fragmentarisk spjutspets, L 6. B- 5. 1:

1,9 i det nordvästra hörnstolphålet, 1 ythuggen

hjåirtformig pilspets, L- 3,2. B- 3. T- 1,6 i det

sydvåistligaste hörnstolphålet Vidare frarnkom en

malsten, en skivskrapa, samt wå flintbon i det

nordöstligaste hömstolphålet.
Hus 13 med måtten t4,9 x6,5 m. Depâfynd med

wå förarbeæn till tjocknackiga, bredeggade flint-
yxor, tillverkade i dålig moränflinta. L- 10,9.

EB- 6,7. ST- 3,3 samt L- 12,6. EB'6,1. ST-

4,3. Dessa pâuäffades i södra väggradens andra

stolphåt räknat från sydvästra hörnet. Enkelfynd
av ett wâsidigt odefinierat ftirarbete (ev. till spjut-

spets) L- 13.B- 9,4.T- 4,5., pânåiffat i den norra

väggradens andra stolphåI, räknat från nordvästra

hömet.

Htu 16 med mâtten 15,8 x 6,7 m. Fynd av I
flintskära med svagt konkav egg. L- 6,4. SB-
2,9. ST- 0,7., pår?iffad i det östligaste mittstolp-
håtet. Fynd av ett förarbete till spjutspets (ej mått)

pârätrad i det mitænta sûolphålet i den norra väg-
gnden.
Hus 95 med måtten 26,3 x 7,3 m. Fynd av en

flintdolk av typ III. L- 13,4. BB- 2,4. BT: 0,7.

Slú- 5,3. SkB- 1,9. SkT- 1,6. Pâträffad i femte

stolphålet i den södra väggraden, räknat frân det

västligaste hörnstoþhålet. Fynd av en bronsþnt-
listyxa av böhmiskt ursprung. L- t2,6.EB'5,2.
T- 1,2. Påftäffad invid det sydöstligaste hörn-

stolphåter @jörhem & Såifvesød 1989:107 0.
Anldggning 741. Brunn,2,9 m i diameter samt

0,9 m djup. I den övre halvan förekom ett torv-
artat lager vilket innehöll artefakter deponerade

efær det att anläggningen uPphört att fungera som

brunn. Fynden består av en skivslrapsdepâ inne-

hållande 32 flintstrapor med en sammanlagd vikt
av omkring 1,4 kg. Vidarc û:¿mkom en flintskåira

med konkav/konvex egg l- 5,3. SB- 2. ST: 0,7

samt en spetsnackig, oslipad, bredeggad flintyxa,
L 6,5. EB- 3,9. ST- 1,3. (Ibid:109 f.).
Anlöggning 740. I x 4 m stort torvartat kulturla-
ger vilket överlagade re sænfyllda gropar med

vattenavsatta lager. I det övre torvlagret framkom

bl.a. 2 flintdolkar, den ena blev kort efter upp-
täckæn stulen. Den bevarade flintdolken ¿ir av typ

IIII. L- 11,3. BB- 2,7. BT- 1,1. SkL- 5,7. Sl(B-

2. Sk'F 1,5. Vidare pâtråiffades 1 flintskära med

konkav egg.L- 10,6. SB- 4,1. ST- 0,8. (Ibid:
112). Datering - SN. 4c
444. Glostorp, Fjåirdingslöf nr 2. Depåfynd.

LUHM 2296t L-dL. " a)Tiocknackig flintym,
eggen slþad b) Dito chokladbrun, bredsidorna

völslþade c) Liten tiocknackig vitgrå flíntyxa,
bredsidorna dclvis slipadc d) Skafthålsyxa av
grönsten, synnerligen völ slipad. Funna vid
töck¿ikning. De ldgo ca 35 cm diupt i iorden och

kommo Wp samma spadtag". { a. Tjocknackig
flintyxa med utsvängd egg, slipade bredsidor,
grâröd/gulgrå.L- 12,7. EB- 5,9. NB- 3,1. NT-
2,3. ST: 3,2. SV- 15o. b. Tjocknackig flintyxa
med utsvängd egg, bredsidor slipade, brungrå.
L- r3,t. EB- 6,3. NB- 3,6. NT- 1,9. ST- 3. SV-
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l3o. c. ljocknackig flintyxa utan rydlig utsväng-
ning av eggen, bredsidor slipade, vitgrUgrå. L-
10,6. EB- 5,2. NB- 3,5. NI:2,3. ST- 2,5. SV-
l2o. d. Enkel skafthålsyxa, symmetrisk form,
gråsvarlsvart. L- 14,9. BH- 7,2. TH- 4,2. HD-
2,9.'I Lit. Salomonsson 1971:95, Segerberg
ITl4:212. Datering- SN. 3b
445. Glostorp, N:a Fjåirdingslöf nr 1. Enkel-
fynd. LUHM 15168. " En dolk av grå flinta.
Skaftet otydligt fyrkantigt, rned tvenne sömmør.
Klingans spets avslagen. Funnen på 2 fots djup
víd grtivníng øt ett dike" . { Flintdolk av typ I med
förtjockat skaft, krusta pâ skaft, gråsvart. L-
15,6. BB- 2,2. BT- 0,9. SkL- 9,3. SkB- 1,6.
SkT- 1,8.) Daæring-SNA. 3b
446. Glostorp, Käglinge. Enkelfynd. LUHM
28506. Bronskantyxa, toligen vâtmarksfynd
p.g.a. av den mörkbruna patinan. L- 10,9. B- 5.
T- '1,,7. Lit. Oldeberg 1974:3L,m.197. Datering

- SN. la
447. Glostorp, Depåfynd. SHM 3036. "Slu-
tet fynd om 3 eller 4 flintskåiror" (Salomonsson
l97l:95). Datering - SN. la
44t. Husie, Husie nr á. Depåfynd. LUHM
17623 a-c. "a) Tunnackig flintyxa, oslipad,
gulbrudsvart. b) - c) Dito. Hitrade vid plöjning
tillsammans" @ech I 979: 12 1). { Tre tunnackiga,
oslipade flintyxor av typ trI-VI. a. Gulröd/gul-
brun, raka smalsidor. L- 25. EB- 6,9. NB- 5,2.
NT- 2,2. ST: 4,8. SsB- 3. SV- 4o. b. Gulgrâ med
bruna inslag, raka smalsidor, välvda bredsidor.
L- 25,8. EB- 7,3. NB- 6,1. NÊ 2. ST- 4,4. Ss-
B- 2,6. SV- 3o. c. Gulgrå med svarta inslag, raka
smalsidor. L- 25,2. EB- 8. NB- 6,4. NT- 1,8.
ST- 4,7. SsB- 2,5. SV- 6".Ì Lit. Rydbeck 1918:
21,Fig.28, Salomonsson 1971:63. Datering -TNC-MNAII. 3a
449. Husie, RAÄ 39. Stadsäga 1492. MralJr-
lunda gård. 10 m V om gårdens SV hus och cirka
20 m S om körväg. Åker. Fyndplats för depâ-
fynd. P. "2 sköror funna vid dröneringsgrdv-
ning. Enligt nppgift ca 15 cm långa. De hittades i
Mrjanpâ 1980-talet". Datering - SN. 4a
450. Husie, Elisedal. SÅ-Boplats och fynd-
plats för depåfynd? MHM 520t*, 505:19.
"Anlöggning 13. En närmast cirkelformad ned-

grövning i dcn sterila sanden. 1,6 tn i diameter
och ca 0,4 m djup. Nedgrövníngslatnterna var
jömna, starkt sluttande och bottnen rundad. An-
lög gningen var fyndrik. Spritt öv er hela förekorn
en stor möngd keramikskörvor, i södra delen

fanns det koncentrerat inom ett begrönsat områd¿
(20 x 20 crn) en större möngd øv ensartat utseen-
d¿.1 nona delenpåtra'ffadcs en lertallrik sant ett
större fragment med kvarsittande öra. Avenftin-
nförelcom rikligt över hcla ankiggningen, i cent-
rwn en fragmentarßk tunnackig slipød flintyxa
(+25.45) och i södra delen en avslagskörna. Mitt
i södra delen påtröffades en oskadad slipsten
med oregelbunden, rektøngulär form, 50 x 25 st
och 16 cm hô9. { Yxan åir en kraftigt bränd egg-
del till en 4-sidigt slipad, tunnackig flintyxa.
Våilvda bred- och smalsidor. L- ca 10. Muntligt
meddelande Mac Svensson, Malmö Museer.)
Datering-TNC-MNA tr. 4c
451. Hyllie, Kolsyrefabriken. Depâfynd.
LUHM 16951 a-g. "Sju förarbeten till spers-
nackiga flintyxor av flinta. Tvâ av dessa mycket
râtt tillslagna. Fyndet påträffades vid Limhamn,
ungefär 30 steg frân Kolsyrefabrikens norra in-
gâng, 90 cm från bottnen af den håir manshöga
Järavallen, stax innanför vallens krön, 15 a 16

steg frân dess inre kant. Redskapen hittades vid
grusharpning, alla "på samma punkt". De fyra
föllo ned på en gâng, och de tre återstående pâ-
träffades nästan samtidigt, så att man med såiker-
het kan konstatera, att alla sju legat tillsammans i
en hög. På fyndplatsen voro flintspån mycket
såillsynta. Jorden var där genomdragen utaf lager
af rutten tång. Redskapen ytte habitus bestyrker
fynduppgifterna" (Rydbeck 1918:9, Fig. 7). En-
ligt Nielsen består fyndet av fyra oslipade spets-
nackiga flintyxor av t'? 1 samt tre förarbeten till
spetsnackiga flintyxor av sa¡nma W Q977:I2L).
{ Sju förarbeæn till spetsnackiga flintyxor av typ
l. a. Grâ, husta på egg och nacke samt ena
bredsidan. L- 16. EB- 7,3. NB- 4,2. ST- 4,3. b.
Gråbrun, krusta på eggen L- 18. EB- 7,5. NB-
2,1. ST- 4,6. c. Grå/gâbrun, krusta pâ nacken.
L- 14,6. EB- 7,2. NB- 2,6. ST: 3,9. d. Gulg¡U
gråbrun, krusta på nacken och ena bredsidan. L-
20,1. SB- 7,5. NB- 2,9. NT: 2,6. ST- 5,3. e.
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Grâ, krusta på egg och nacke, typ 1. L- 19,3.

EB- 7,9. NB- 3. NT- 2,5. ST: 4,4. f. Grâ/grå-
sva¡t, krusta på nacken, typ 1. L- I6,2.EB- 6,5,

NB- 2,3. NI- 3,2. ST- 3,4. g. GrâblUgrâsvart,
lcusta på nacke och egg samt på bredsidor, typ 1.

L- 15,9. EB- 8,5. NB- 5,6. NI: 3,5. ST- 4,2.)

Lit. Salomonsson 1971:62, Hernek 1985:38,

Pålsson L987 :37 . Datering - TNA-B. 4 c
452. Hyllie, Organistgatan. Depâfynd. MF
47E0-t1*. "Dolk eller spiutspets av brunflöck-
ig flínta, lancettformig 17,5L. Yxa, brun flinta,
þlt slipad, tunnbladig 12,4 x 5,1. Limhamn,
Högbo, Organistgatan (Kv 166) Depôfynd år
ln7' . 180. Flintdolk av t',p I, grâbrun. L- 17,5.

BB- 3,9. BT- 0,8. 81*.) Lit. Pålsson 1987:43.
Datering- SNA.4a
453. Hyllie, Limhamn. Depâfynd. LUHM
2t431, 2t461, 2t564*. "Fynd från kalk-
brotte n vid Limhamn : T illsamtnøns bre dvíd hva-

randra under en sten hittades år 1900 av en arbe-

tøre völ arbetadc förarbeten till 2 hålyxor av Ílin-
ta, gulgrå till förgen med grönøflöckar samt en

rötyxa af flinta af sarnma form I ) 20 x 4 x 3 2 2)
16,5 x 4 x 2,5 3) 15,5 x 4 x 2,5 samt en lång

smalmejsel af likartad flinta, slipad vid eggen

17,2 x 1,5 x 1,5" (AnæckningiMapparkiv MM

506:15. Bredd och tjockleksmâtten har øgits vid
redskapens mitt.). Datering - MNB. 3b
454. Hyllie, Annetorp. Enkelfynd. MHM*.
Enkelfynd av tjockbladig, hâleggad, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, omhuggen i eggen, L- 1 1. Pâträffad

i ett av stolphålen (AnL.2972) tillhörande in-
gångskonstuktionen i en palissadanläggning, da-

terad till2100t90 BC (Okal.). Lit. Almqvist &
Svensson 1990:23 f, Svensson 1990:3, 1991:

101 f. Daæring- MNB. 4c
455. Hyllie, RAÄ 6. Djupadals gård, Hyllie nr

29. Cr 50 m 0 om gården vid Rökanabäcken.

Fyndplats för depåfynd. Limh M*. "DepåÍynd,

bestående av 5 slþade tunnackigaflintyxor. Yx-

orna låg i en rod med eggarta åt satntna ltðll, mot

öster". Enligt Pålsson är yxorna mellan 25 och 30

cm lânga (Pålsson 1987:37). Lit. Peté 1959:.46,

Salomonsson 1971':64. Daæring - TNC-MNA
tr.4c
456. Lockarp, Depâfynd. LUHM 3t3l'32,

3879. "3 sågar af grågulbrun flinta, fullkomligt
lika¡tade. Om de Mda försa står i förvåirfskat¿lo-
gen antecknadt, att de äro "funna under en sten i
Lockarp". Dâ den tredje sâgen är så lik den förs-
ta, att man knappast kan skilja dem åt, och då den
dsssuþrn liksom denna bär samma påskiift lock-
arp, slrifven med samma stil, sâ mâste alla tre
anses tillhöra samma fynd. Medelmâttiga exem-
plar med spår af nötning." @ydbeck 1918:39.

Fig. 85). { Tre halvmånformiga konkava flintskä-
ror31. Gulbrun. l- I7,8. SB- 3,6. ST:0,9. 32.
Gulbrun/grâgrön. L- 15,2. SB- 3,8. ST- 0,9.
79. Gulbrun.L- 18,7. SB- 3,9. ST- 0,8.) Lit.
Salomonsson t97l:94. Datering - SN. lb
457. Lockarp, RAÄ 48. Lockarp 27:16. F.d'.
åker/mossmark nu industritomt. Fyndplats för
enkelfynd. P."1 tunnøckig oslipadflintyxø 32 x
9,5 x 5. Funnen vid harvning i mitten på 1950-

talet''. Datenng- TNC-MNA tr. 4a
458. Malmö, Lundavägen, Depâfynd. MHM
32165. { Sju tunnackiga osþade flintyxor. 1.

Rak nacke och sned rundad egg, välvda bredsi-
dor, brun/vidläckig. L- 19,8. EB- 7,4. NB- 5,4.

NI- 2,5. ST- 3,8. SsB- 1,7. 2. Rak nacke, run-
dad egg, v?ilvda bredsidor, raka smalsidor, brun/
vitfläckig. L- 19. EB- 7,2. NB- 5,6. NT- 2,8.

ST- 3,7. SsB- 1,9. 3. Rak nacke, rundad egg,

välvda bredsidor, mörkbrun. L- I7,8. EB- 6,4.

NB- 4,7. Nf- 1,9. ST- 3. SsB- 1,3. 4. Krusø på

båda bredsidor, en smalsida otydlig, rundad egg,

gulbrun/svartgrâflåickig. L- 16,9. EB- 6,6. NB-
4. NT- 2. ST- 3,2. SsB- 1,9. 5. Krusta på nack-
en, egghörn, våilvda bredsidor, Gulröd/gråbrun.
L- L6,9. EB- 6,2. NB- 4,3. NI: 2,3. ST- 3,3.

SsB- 2,3. 6. Krusta pâ nacken och ena bredsi-
dan, otydliga smalsidor, rundad egg, markerade

egghörn, svartgrUgrâgrön. L- 16,4. EB- 6,3.

NB- 4,3. NT- 2. ST- 3,2. SsB- 1,6. 7. Rundad
egg, rak nacke, välvda bredsidor. Gulbrun/grå-
grön. L- 18,2. EB- 5,8. NB- 4,2. NË 2. ST-
2,5. SsB- t,4.| Lit. Salomonsson 1971:63, M.
Larsson L984b'ù1t. Datering - INC-MNAtr.
2a
459. Malmö, Enkelfynd. K2779+. "Khtbbø

av grönsten med bred skaltrönna. Ovalt nörsnitt
9,3 x 6,9 x 6,9. Funnen i en torfmosse nöra
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MaImö". Daæring-SN.la
460. Malmö, Västra Förstaden, Mellanheden
Ellingegatan. Depâfynd. MM 2t1t0-2tft3.
"Tvenneflintmejslar, L 17,3 och 16,4. Enligt
ttppgiÍt öro dessa mejslar funna vid anläggning
av gðngbana i korsníngen mellan Slenbersjö-gat-

an och Ellíngegann på ett djup wtder gatan av ca
0,3 m, vilket motsvarar en höjd över løvet av
omlcr. 5,9 m. Tîllsarnmans med dessa mejslar

funnos ytterligare ndgra av liknande typ, vilka
ernellertid såldes øv ørbetarna till någon sotnløre i
Gessie. Omlcring 75 m sydvöst om dcnna fynd-
plats undcr Ellingegatans vöstra gångbana pð m-
geför samma nivå som flintmejslarna funnos
övennennçflintdolkar, Löngd21,9 o 12,8. {t0.
Tjocknackig, 4-sidigt slþad, räteggad flintmejsel,
vitbeige. L- 16,5. EB- 1,6. SB- 2,2. NB- 1,7.

NT- 1,5. ST- 2. 81. Tjocknackig, 4-sidigt slipad
flintmejsel, vitorangepatinerad. L- 17,4. EB- 1,6.

sB- 2,3. NB- 2. NT- 1,6. ST: 2, 2.82-83*.
Den längsta flintdolken bör enligt en teckning va-
ra av typ III, L- 21.,9. BB- 4,4. SkL- 7,4. SkB-
1,8. Den mindre flintdolken är toligen av typ II.
L- 12,8. BB- 3,2. SkL- 4,8. SkB- 2,2.1 Date-

ring - MN?, SNIB. 4a, 4a
461. Malmö, Enkelfynd. LUHM 2t24*.
Bronskantyxa, troligen vâtrnarksfynd p.g.a. den
bruna patinan. L- 16,6. B- 5,4. Lit. Oldeberg
1974:74, nr. 512. Datering - SN. la
462. Malmö? Depâfynd. SHM 21092149-
152. "Mejslarfunna i trakten av Malmõ. Alla 4
öro af flinta, pðtröffødes tillsammans vid grõf-
ning i åker". {149. 'Ijocknackig, räteggad flint-
yxa med utsvängd egg, slipade bredsidor, svart.

L- 10,1. EB- 5,4. NB- 3,8. NI: 2,5. ST- 2,5.
SV- 14o. 150. TJocknackig, räteggad flintyxa
med utsvängd egg, slipade bredsidor, spår av

slipning pâ ena smalsidan, vitblUgråbrun. L- 11.

EB- 5,6. NB- 3,7. NT- 3. ST- 3. SV- 120.151.

ljocknackig, räteggad flintyxa med nâgot ut-
svängd egg, slipade bredsidor, grönblå/grâblå. L-
9,3. EB- 4,1. NB- 2,8. NT- 2,1. ST: 2,1. SV-
10o. 152. ljocknackig, rfiteggad flintyxa, nâgot

eggskadad, slipade bredsidor, grågrön/grâ. L-
8,7. EB- 4. NB- 2,5. NT- 2,3. ST- 2,3. SV-
11o.) Datering-SN. la

463. Oxie, Oxie nr 7. Enkelfynd. MM*.
Tidigneolitisk boplats tillhörande Oxiegruppen.
16 oslþade och slipade fragment av tidiga spets-
nackigaflintyxorpånåiffade i te mellan 30 och 40

cm djupa gopar med en genomsnittlig diameter
pâ ca 1 m. Av intresse här åir fyndet av en hel,
fraftigt eldskadad, spetsnackig flintyxa av tlry 1.

L- 13,5. EB- 4,2. ST- 2,7. Inga öwiga fyndom-
ständigheter ärkända. Lit. M. Larsson 1984b:61.
Datering-TNA-B. 4b
464. Oxie, Fredriksberg. Enkelfynd. LUHM
19336 *. Kopparkantyxa, Foligen våtnarksffnd
p.g.a. den brungröna patinan. Lit. Oldeberg
lll 4:82nr. 531:b. Daæring - SN. 2a
465. S. Sallerup, RAÄ 51. Sødsåiga 118. 300
m NÖ om Harenbj?irgârd och 30 m V om Sege â.

Plant omrâde i Segeâns dalgâng. Betesmark?
Fyndplats för människoben. MHM? "Slcclett-

fynd av mönniska. Påtrffiat i sambandmed led-
níngsgrövningar av Malmö Energiverkunder q-
ril 1981". Datering- Neolitikum? 4c
466. S. Sallerup, RAÄ 54. Stadsäga 289.
Gården Sjunnero. 30 resp. 160 m söder om
landsväg. Flack V och S slänt ner mot en fuktig
såinka i åker. 130 m söder om landsväg vid ösna
kanæn av sänkan och 160 m söder om landsvä-
gen vid sydvästra kanten av sänkan. Fyndplatser
för enkelfynd . P. "2 tjocknackiga flintymr 17,5
x 3-5,5 x 2,7 resp. 12 x 2,74 x 2. Den första
gul och sþad, d¿n mdre håleggød och oslþod." .

Daæring-MN,MNB.4a, 4a
467. S. Sallerup, UÄ ZS. Ökanten av Sege
ån vid bron. Åtant. Fyndplats för ackumulerade

enkelfynd? LUHM. "Fyndplats för kraniwn
och djurben. I ett brev från tñfot l0 maj 1932 till
RA meddelas lynd¿t av ett mönniskolcrøniwn vid
Kvissle, Ô Kanarps by, S Sallerup. Kraniet samt
ett lalvt lårben av nõt sarnt tvenne underkålcslal-
vor av hund påtrffiades vid nedgrövandet ov ett
schøkt för en bropelare, Enl. Viþt torde kraniet
av en tillfölliglrct lnnnat på ðns botten" . Datering

-Neolitikum? 
4b

46t. Tlgelsjö, Depåfynd. LUHM 3722*.
"Såg af flinta med pâskrift "Tygelsjö" funnen
j¡imûe ûe dylika. L 15,3' (Rydbeck 1918:40, Fig.
89). "Wd en jordfast stenfunnos 4 st. nedlagda.
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Gyllich". Lit. Salomonsson 1971:94 f. Datering

- sN. lb
469. Tlgelsjö, RAÄ 54. Ev. Tygelsjö Boställe.

Fyndplats för depåfynd . P. "3 nnnackiga slþa-
deflintyxor påtrffiade av markägarenvidett och
sannn tíllfölle". Datering - TNC-MNA tr. 4a
470. Ilgetsjö, Tygelsjö. Pile nr 1. Depâfynd.

SHM 33ll *. Påträffat 1864 vid plöjning och
bestående av 32 artefalÍer: Fem bronsgrepptun-
gedolkar varav te åir fragmentariska. L- n A.B-
5., L- 13. B- 4,2., L- 6,5. B- 5., L- 5,3. samt L-
13. B- 2,6. Samtliga har brungrön patina. Två
fragmentariska bnonsdolkblad med bnrngrön pati-

na. Tvâ bronsarmringar, Åffa bronsringar samt

tre bronsstavar. Vidare ingâr wå kopparflatyxor
med grön/bnungrön patina. L- I5,7. B- 6 respek-

tive L- 10,2. B- 2,8. Tio bronskantyxor varav

fem är fragmentariska, samtliga har bnungrön pa-

tina. De hela exemplarens låingd varierar mellan
12,2-18,8 cm'och bredden 4,8-8 cm. De frag-

mentariska har en längd mellan 7,2-16,6 cm och

bredd mellan 3,2-7,2 cm. Slutligen ingår även en

kopparkantyxa med bnungrön patina. L-2I,2.8-
8. Lit. Salomonsson l97l:99, Oldeberg 1974:

I25 f , nr. 832, T. Larsson 1986:161. Daæring -SN.3a
471. Tlgelsjö, Tygelsjö öster om kyrkan. En-

kelfynd. LUHM 12597. Kopparflatyxa, pâtråif-

fad vid plöjning. Troligen våtmarksfynd p.g.a.

den grönbruna patinan. L- 7,t.8- 2,4. Lit. Olde-

bery I974:12i7, nr. 834. Daæring - TNC. 2a
472. Tlgelsjö, Enkelfynd. MF 1305.
"DqIk, hvit, bladet bredast å rnídten, eggarna
jthnnt inböjdø mot det 2-sidiga, tömligen korta
skøftet, detta uni.dgas vid nedre öndan, vackert
tillhuggen. þgelsjö vid dikning 1874". { Flint-
dolk av,'typ V, vitgrâpatinerad. L- 14,1. BB- 3,3.

BT- 0,9. SkL- 6,2. SkB- 2,5. Skr- 1,3.) Dal€-

ring - SNC. la
473. V. Klagstorp, RAÄ 28. V. Klagstorp

3:24. Fyndplats för enkelfynd. P. "l flintdolk
ned fyrsidigt skaft 14 x 1,5 x 1,5. Funnen vid
rensning av dike'på 1960talet". Datering - SN-
B.4a
474. V. Klagstorp, V. Klagstorp nr 16-17.
Enkelfynd. SHM 7448. Mossfynd påtäffat pâ

90 cm:s djup vid dränering av en mosse, beståen-

de av en fragmentarisk bnonsdolkstav med bnun-
grön patina. L- 2t4,3. B- 6. Lit. Forssander 1936,

Oldeberg 197 4:t37, nr. 925. Datering - SN. 3a
475. V. Skrävlinge, RAÄ 17. Kv. Taxerings-
inspektören. Fyndplats för depâfynd. MHM
2 4 19, 2t7 t.Yxdepð - 3 tjocknackiga ÍIintyxor" .

Fyndet omfattar lyra förarbeæn till tjocknackiga
flintyxor med utsvåingd egg. Dessa var placerade

på ftiljande sätq t¡e av )D(oma låg med nackänden

nedåt, bildande en ftekant. Over dessa låg den

fj?irde med eggen mot norr. Depân var placerad i
en liten cirkelformad grop nära markytan. Grop-
ens mâtt va¡ 50 cm i diameter och ca 40 cm djup.
Fyllningen bestod av ett mörkt homogent humöst
lager (Lindqvist 1974:25 f.). I analogi med fynd
frân bl.a. Fosie socken förefaller det inte orimligt
att tolka anläggningen som ett stolphål i en hus-
konsûuktion, vari depositionen skett. Daæring -SN.4c
476. Y. Skrävlinge, Höja, Rosengård. Depå-

fynd. MHM 1264. Trc flintskäror pånåiffade

intill en stor markfast sten under en bronsål-
dershög. { 1. Flintskära med rak egg, vitgrå. L-
16,4. SB- 4,4. ST: l. 2. Flintskåira med rak egg,
dito patina. L- 15,2. SB- 4,1. ST- 1,2. 3. Flint-
skära med konvex egg, dito patina. L- 14,7. SB-

3,9. ST- 1.1 Lir lWahlöö 1966:22 ff, Salomons-
son 1971: 94. Datering - SN. 4c
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477. Bara,RAÄ 47. Torup 1:1. Inomen 2 kvm
stor yta pâ Sâgverksgården. Fyndplats för depå-
fynd. P. "3 slþade och I osþad spetsnackig

flintyxa typ 2-3". Lit. Salomonsson 1971:63,
Hernek 1985:38. Datering - TNB-C. 4a
478. Bara, Torup. Depåfynd. LUHM 18076
a-h*. "10 olikformade stenklubbor af kvartsit,
funna i en mosse pâ nlira två meters djup, Torup.
Fyndet, som gjordes pâ 1880-talet, skingrades på

tre händer, menrhar nu sammanförts pâ museet
och dåirstädes identifierats af den person, landt-
brukaren Olof Andersson, Persemölla, Svens-
torps socken, som ursprungligen förvåirfvat det-
samma. Fyndförhållandena ?iro sâlunda alldeles
tillfnirlitliga. Samtliga föremålen åiro starkt fÌirgade
i svartbrunt af torfven. Föremålen utgöras af a)
klubba med skaftränna pâ tvären, oval i wåirge-

nomskåirning. L- 12. b) liknande klubba, men
mera vårdslöst gjord och rund i genomskärning

L- 11,3. c) klubba som a, L- 9,8. d) liknande
klubba men rundare i genomskärning, skaftrtin-
nan löper något snett; frân dess ena kant går en
kraftigt markerad âs till klubbans ena ända, L-
8,1. e) klubba, liknande en skafthålsyxa med
svängd egg och med ansats till skafthål på båda
sidor. L- 12. f) rundad klubba, med ansats till
skafthål â båda de något tillplattade ändarna, L-
10,7. g) rund klubba med grund skaftränna och i
denna två midt emot hvarandra belägna ansatser

till skafthåI, största diameter 7,4. h) klubba med
skaftännan gående på lângs, L- I0,7. i) liknande
klubba med bredare och grundare skaftränna,
tillplattad och formad nästan som en af jåirnål-

derns eldslagningsstenar L- 13" (Rydbeck 1918:
41 ff, Fig. 96). Lit. Christoffersson l9l8:324.
Datering- SN. 2b
479. Btra, Torup. Enkelfynd. Kan tillhöra fö-
regâende fynd. LUHM 16695. "klubbalik-
nande en sknfthålsyxa, med ansats till skafthðl
på båda sidor L- 16,7. Funnen i en mosse under
Torup, på ca 3 alnars djup. I skaftluôßyxa. Hålet
påbörj at frdn båda sidor, me n ej ful kindnt. Run-
dad genomskirning" . { Förarbete till enkel skaft-
hålsyxa med wå skâlgropar, svaftbrun. L- 16,8.

sB- 7,8. ST- 6,4. El- 6,2. NT- 5,1. HD- 2,5.)
Daæring- SN. 2b

4t0. Bara, Böks mosse. Enkelfynd. SHM
27640. { Spetsnackig, oslipad flintyxa av t}? 1,

gufgulbrungrön. L- 27,5. EB- 7,8. NB- 3,3.
NI- L,6. ST: 4,6.1 Datering-1¡¡-8.2a
481. Börringe, RAÄ 111. Slätteröd I:I, L:2.
65 m.ö.h. Vid kanten av Slätteröds mosse. SÅ-
boplats samt fyndornrâde för ackumulerade en-
kelfynd? LUHM. "l tjocknackig flintmejsel, 1

tunnbladig tjocknackig flintyxa, 1 yxa med spets-

oval genomskärning (Vierviø)" Lit. Alttrin 1954:

r.204, boplats nr 4. Datering - TNC, MNB.
3a
4t2. Börringe, RAli 116. Slätteröd 1:1.
Slåitæröds mosse. Ljungen. Fyndplats för acku-
mulerade enkelfynd. SHM 24046 l-2. "I den
s.k. Slötterödsmossen, belögen ca I km öster
om Börringe jdrnvögsstation och troligtvis i
mossens östrø d¿|, pðtöffades ðr 1905 i sam-
band med torvupptagning, vissa trö- och stenar-
tefaher. Enligt nppgift skulle fyndet øv tröarte-

fakter och en hðleggadflintyxa ha gjorts möjlï
gen inom otnrddena 25-27 pd en av ingeniör
Wallgren uppröttad bonawögnings- och plan-
Iånonínnaal¿ìoo I-^* ø¡?nat avlôidn 
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skulle på ett djttp av ca 2,5 m ha antrriffats ett
stenlager avÍlata stenør,varpå låg " ltimningar av
en brasa" , sålunda lcolrester samt en stör av bok
med trubbíg brönd dnde. I torvlagret ovanför
skulle flintmejseln ha funnits och ndgot högre
upp skutte ha pðtröffats de båda beørbetade trd-

föremðlen, vilkn enligt uppgilt skuile hn legat pð
ett djup av mellan 1,5 och 0,5 m...Pollenanalys
lnr utförts av assistenten Carl Larsson och enligt
de resultat han kommit till skulle fyndet fd date-
ras till övergången mellan mellanneolitisk och
senneolitisk tid. {En tjocknackig, håleggad flint-
yxa, tväreggad, bredsidor slipade. L- 12,1. EB-
3,9. NB- 2,5. NT- 1,6. ST: 2,1. SV- 8o. Träfiire-
mâlen består av ett Il7 cm respektive 107 cm
långt avbrutet, vilka toligen utgjort sidostycken

till en fyrhjulig vagn. Enligt rapporæn har täfiire-
målen tillverkats av ek respektive bok(?).) Lit.
SGU rapport 1982148,2506/48 av Carl Larsson,
RAÄ 24046, Kungliga Lantbruksstyrelsens un-
derdåniga berätælse fiir år 1908:342. Daterng-
MNB.4c
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4E3. Börringe, RAÄ 150. Gistorp 1:1. Åker-

mark invid â och sankmark. Fyndplats för acku-

mulerade enkelfynd. P. "En tiocknackig delvís

slipad flintyxa 14,5 x 5 x 3, en tunnackig berg-

artsyxa 18 x 5 x 3". Datering- TNC-MNA tr,

MN.4a
484. Börringe. Lemmeströ F¿¡lad. Depåfynd.

SHM 3962{'. "3 sþade och omhuggna tunnac-

kiga flintyxor typ I, 1 slipad tunnackig flintyxa

typ III. L- 32,7. Hittåde tillsammans" (Nielsen

t977 :123).Datering - TNC-MNA tr. 2a

485. Börringe, S1ätteröd. Enkelfynd. LUHM
23466. " En tunnbladig sþadflintyxa,ljusgrd'
þ'unnen vid dikning". { Tunnbladig, tv¿ireggad

flintyxa, slipade bredsidor, ljusgrå. L- 15,3. EB-

4,7. NB- 2,8. NI- 1,2. ST- 1,5.) Datering-
MNB.2a
4E6. Börringe, Slätteröds mosse. Enkelfynd.

LUHM 23468. " Enunnbladigflintyxa' svart-

grå med omslipad egg" . { Tunnbladig, tunnackig,

4-sidigt sþad flintyxa, kopparfl atyxeimitation,

svagt välvda smalsidor, svartgrâ. L- l1'5. EB-

4,3. NB- 3,6. NI. 1,5. ST- 1,9. SV-7o.) Date-

ring-TNC.2a
487. Börringe, Svartesjö. Enkelfynd. LUHM
23930. " En smal nnn skafthålsyxa med ovalt

skalthål genorn smalsidorna. Funnen i torvmos'

se Il2 m". {Lângsmal enkel skafthålsyxa, vitt-
rad, ovalt skafthåI, gråbeige. L- 16,7. BH- 3.

TH- 3. ET- 1,8. NT- 4,2. HD- 2,4.| Daæring-
sN.2b
488. Börringe, Björkesåkra, i mosse. Enkel-

fynd. LUHM 2397 1." En fragmentarisk eggdel

av båtyxn, omborrat' . { Eggdel till enkel skaft-

hâlsyxa, grön, konkav undersida. L- 10'9. BH-

5,8. TH- 3,1. HD- 2,9.) Datering - SN. 2a

489. Hyby, RAÄ 95. Hyby 34:1. 30 m.ö.h.

Sank mark i Ö-sluttning i kuperad moränmark.

Fyndplats för människoben. SMT. "Kvinno-

skalle. Funnen då ett scløkthðl grövdes för att

fungera som ftskcdarnra". Enligt Vy'elinder utgörs

fyndet av kraniefragment tillhörande en 50-årig

eventuellt 70-ãt'rg nanlig individ. Fyndet gjordes

i den djupaste delen av en ca 100 m lång mosse.

Daæring - roligen övergången åildre/yngre sten-

ålder (Welinder 1976:2 fÐ. 4b

490. Hyby, Enkelfynd. MF 245. "Tmttacknd

rãtyxa af brunhvit flinta, slþad, eggen skodad.

Funnen i Hyby i en torfmosse". { Tunnackig, 4-

sidigt slipad flintyxa, sned omslipad egg, välvda

bred- och smalsidor, beigebrun/jusbrun. L- 22.

EB- 7,5. NB- 5,5. NÊ 1,8. ST- 3,1. SsB- 2.)

Daæring - TNC-MNA II. la
491. Hyby, Vinninge. Enkelfynd. P."Endolk'
grd, halva ktingan avslagen. Skøftet kvadrøtisk

genomskörning 12,9 x 2,5. Funnen i Sege å" -

Datering- SNB.2a
492. Hyby, Hammelen. Depåfynd. LUHM
17617 a-b. "a) Spetsnackig flintyxa, oslipad,

brunsvart. 20,5Lx 3T. b) Dito, brunsvart. 17,3 x

2T. Hittade tillsammans" (Rech 1979:119). {a.
Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 1. Grâbrun

med svarta inslag, kalkkrusta på bâda bredsidor.

L- 20,7. EB- 6,3. NB- 3,8. NT- 1,8. ST- 4. b.

Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 1. Grâbrud
gågrön, kalklrusø pâ båda bredsidor. L' 17,3.

EB- 7. NB- 3,7. NT- 1,8. ST- 2,7.) Lit. Ryd-

beck 1918:9, Fig. 5, Salomonsson 197l:63,
Nielsen I977:I21, Hernek 1985:37. Datering-
TNA-8.3a
493. Hyby, RAÄ 45. Vinninge 7:1,l2:2.E,n-
kelfynd. P. "En spetsnackig flintyxa,funnen i
mossenN om gårdzn". Datering-TNA-B. 3a
494. Hyby, Öbacken. Depåfynd. LUHM? En

oslipad hel samt en slþad hel tjocknackig flintyxa

pånåiffade i marþtan nâgon meter från varandra

(Salomonsson lïll:76). Daæring - MN? 3b
495. Hyby, RAÄ 60. Troberga 1:1. 60 m.ö.h.

Flack höjd i kuperad moråinmark. Skog. Fynd-

plats för depâfynd? P. "Ungefärlig plats för 2

flintyxor funna i en rotvölta". Datering - Neoli-

tikum? 4a
496. Skabersjö, RAÄ 32. Skabersjö 26:16.

(önatutta) 30 m.ö.h. Svagt N-sluttande leråker.

Fyndplats för enkelfynd. LUHM 24171' "En

spetsnackig flintyxa grågul. Funnen 200 m öster

orn Örnakulladösen". { Spetsnackig, sþad flint-
yxa av typ 1, gulbrun med blåviø patinerings-

flåickar. L- 14,5. EB- 5,6. NB- 3. NT- 1,8. ST-

3.) Daæring-TNA-B.4a
497. Skabersjö, Skabersjö nr 2. Depâfynd.

LUHM 2262t a-b. "a) Liten spetsnackig flint-



yxa, eggen slipad, grâvit. Spetsovalt tvä.rsnitt. b)
Dito, gråvit. ÄUre slipspår gör det troligt att de åir
tillverkade av en slipad flintyxa" (Rech 1979:
119). {a. Spetsnackig flintyxa, tillverkad av
nackdelen till spetsnackig flintyxa av typ l, eggen
splittad, omslipad, vit. L- 7,5. EB- 4,2. NB-
3,1. NT- 1,3. ST- 1,9. b. Spetsnackig flinryxa,
tillverkad av eggdelen till en slipad flintyxa, troli-
gen spetsnackig, vit. L- 7,7. EB- 4,9. NB- 2,9.
NÊ 1,3. ST:1,6.) Datering-TN.3a
498. Skabersjö, Enkelfynd. LUHM lS47B*
" En övergångstyp spetsJtunnackig flintym, gut-
brun 15,1 x 6,3 x 4,1 . Funnen vid sprdngning
av en stärre sten i jordenvid Sknbersjö,. Dat€-
ring - TNB-C. la
499. Skabersjö, Svensrorp 2:1. SÁ,-boplats
och fyndplats för enkelfynd. LUHM. En 4-si-
digt slipad spetsnackig flintyxa av typ 3. Omtrug-
gen. L- 10,4. EB- 5,1. NB- 3,1. ST: 2,5.yxan
pâtr?iffades i en grund, endast 0,1 m djup grop
med måtten 1,4x0,9 m. I samma grop framkom
liven 47 flinøvslag och -avfall samt en del kera-
mik (Salomonsson 1,963:109, Fig. 25). Inga
upplysningar finns om yxans exakta läge i gro-
pen. Yxan åir ej omn?imnd av M. Larsson (1984b:
103 ff).4a
500. Svedala, Sjödiken. Enkelfynd. TM
O.C. 2t*. " En stenklubba med borhål 13 x 7
x 3 funnen i Sjödikesmossen i Svedala" . { Fyndet
har möjligen samband med K. 502 och 506.)
Daæring- SN. 2a
501. Svedata, RAii 29. Svedala stg 590. Krâ-
geholmsgården. V-sluttning av lerbunden morän-
mark. ,{ker. Fyndplats för depâfynd. LUHM
17621 a-n. Depâfyndbeståendeav lL runnack-
iga flintyxor, samt flat stenplatta och en halvmån-
formigt föremål av samma matenal." Entigt wsa-
go av upphittaren híttades de fyra första Worna
med eggarna åt samma håll - N.Vid noggranrure
undersökníng fann bonden "ytterligare fyra, lig-
gande bredvid hvarandra i ett lag och undcr des-
sa ytterligare tre, alla med eggen í norr. Af de tre
sistnömndø lågo nå på en tunnÍlat gråstenshåll
och den tredje, den minsta, i en tntvmårformig
fördjupning vid stenens östra sida. Underst låg
den halvmðnformiga stenplattan. Den stora sten-
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plattan skall la legat pð ca 20 cñ:s djup,,. Enl.
Rydbeck gjordes fyndet "12 nov l9l2 av Johan
Lundström som ftirst upplöjde fyra yxor, hvilka
st?illde sig ralct upp, med eggen nedåt. pâ gmnd
av plöjningens förlopp ansâg L. an de legat med
eggen i norr. Den större gråstenen lâg ungefär 20
cm ne¡e i leran, hvars öfre yta befann sig om-
kring 20 cm under marknivån". (1918:16 f, Fig.
17 a-b). Enl. Nielsen utgörs fyndet av l0 tun-
nackiga flintyxor av ryp I. (L977:t22) {N4ärtr
"4. öfversta lagret". Tunnackig, oslipad flintyxa,
krusta, något utsvåingda egghörn, sned nacke,
rundad egg, rödguVsvartgrön. L- 26. EB- 7,4.
NB- 4,5. Nf- 1,7. ST- 3,2. SsB- 2,2. SV- l1o.
M?irkt "69". Tunnackig, oslipad flintyxa, krusta,
en otydlig smalsida, sned nacke, rundad egg.
gulröd/gågönsvaÍt. L- 20,4. EB- 7,2. NB- 4,7.
Nf- 2,1. ST- 3,4. SsB- 1,8. SV- 9,5o. G. Tun-
nackig, oslipad flintyxa, rak nacke, rundad egg,
egghörn, lrusø pâ bägge bnedsidor och nacken,
grönsvart. L- 16,8. EB- 7,3. NB- 5,2. NT- 2.
ST- 2,7. SsB- 1,5. SV- 10o. D. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, rundad egg, något sned tunn nacke,
markerade egghörn, brunröd/gulröd. L- 18,5.
EB- 6,1. NB- 4,2. NI- 2,2. ST- 3,5. SsB- 2.
SV- 8o. Omärkt.-'öfuersta lagret". Tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, svagt välvda smal- och
bredsidor, egghörn, rundad egg, oslipad nâgot
sned nacke, brunguVbeige. L- 2I,4. EB- 7,1.
NB- 4,8. NF 2. ST- 3,2. SsB- 1,6. SV- 9o. O-
mlirkt. Tunnackig, oslipad flintyxa, rundad egg,
gulbrudgrâbrun. L- 16,8. EB- 6,2. NB- uppsk.
4,5. NT- 2,2. ST- 3,7. SsB- 1,2. SV- l4o. F.
Tunnackig, oslipad flintyxa, sned avslagen nac-
ke, egghörn, rundad egg, gulröd/grönsvart. L-
19,5. EB- 6,9. NB- 5,2. NT- 2. ST- 3,6. SsB-
1,8. SV- 6,50. Märkt "Underst". Tunnackig, osli-
pad flintyxa, krusta pâ nacken, egghörn, rundad
egg, sned nacke, grågrön/gulröd. L- 15,7. EB-
7. NB- 5,5. NT- 2. ST- 3,3. SsB- 1,4. SV- Bo.

Omärkt. Spetsnackig, 4-sidigt slipad flinryxa av
t'? 3,Iûusta på bägge bredsidor och nacken, gul-
brun/svartfläckig. L- 24,8. EB- 5,7. NB- 3,2.
NI- 1,4. ST- 2,9. Märlf "L". Spetsnackig, osli-
pad flintyxa av typ 3, rundad egg, tunn nacke,
markerade egghörn, gulbrun/svartfläckig. L-
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14,3. EB- 5,7. NB- 3,6. NI: 1,2. ST- 2. O-

m?irkt. Spetsnackig,.oslipad flintyxa av typ 3,

n¡ndad skadad egg, krusta på nacken och bägge

smalsidor, gulbrun med svart nacke. L- 18,2.

EB- 6,4. NB- 3,9. NT- 1,7. ST- 3,8.) Lil Tfel-

leborgs Allehanda lSlt 1913, Christoffersson

I9l8:322 f, Salomonsson 1971:6, Nielsen 1977:

122, Frostin 1981:53, Hernek 1985:38. Daæring

- TNC. 4c
502. Svedala. Svedala nr /8. Enkelfynd. SH'
M 13674*. "VackBr sksthålsyxa, som Müller
85, Funnen i tnosse - Siödiken (söder orn Böke-

bergs skog) I m diupt i torfven, hvars hela diup

ör 2-2,4n ". { Enligt teckning avses en dubbeleg-

gad stridsyxa. Se även K. 5001 Datering -
MNAI-IV.2b
503. Svedala, Lindholmen. Depâfynd.

LUHM 20171. "a) Tung tjocknackig flintyxa'
helt slipad, smalsidorna delvis slipade. Form

symmetrisk, eggen lätt rundad" b) Liæn tjocknac-

kig, håleggad flintyxa, bredsidorna slipade, smal-

sidorna delvis slipade eggen rak. c) Tvlireggad

men icke håleggad flintsmalmejsel. Eggparti sli-

pat. Föremålen hittades tillsammans vid odlings-

arbete" @ech 1979:121). {a. 'Iiocknackig, om-

slipad, räteggad flintyxa av typ A,/B, sned nacke,

svängd egg, raka smalsidor, slipade bredsidor,

Cråritd.L 13,6. EB- 5,9. NB- 3,7. NT- 2'9. S?
3,9. SV- 13,5o. b. Tiocknackig, håleggad,4-si-

digt slipad flintyxa, lrusta pâ ena smalsidan, gul-

brun/grâröd. L- 9,8. EB- 4,5. NB- 3,2. NT- 2,5.

ST- 2,5. FI-- 5,7 . SV- 110. c. liocknackig, tv¿ir-

eggad flintmejsel, eggslipning på bredsidor samt

ena smalsidan, gulröd/vinöd. L- 13,3. EB'2,5.
SB- 2,7. NB- 2,5. NT- 1,5. ST- 2.) Lil Malmer

1962:496 f, Salomonsson 1971:85, Frostin

1981:57. Datering - MNB. 2a

504. Svedala, Depåfynd. LUHM 4476'77.
"Nästan tunnackig våil sþad yxa med hål genom

bredsidorna uppe vid banen samt bred riangulåir

med dubbelkoniskt hål försedd skafthålsyxa, bâ-

da af grönsten, fqnna på samma ställe i Svedala.

Yttre habitus likartad" (Rydbeck 1918:31 f' Fig.

54). t447 6. Tunnackig bergartsyxa med koniskt

nackhåI. L- 9,8. EB- 5. BH- 4,2. TI{- 1,8. ST-

2,8. HD- 0,8. 4477. Skafthålsyxamedkoniskt

håI, tillverkad av eggdelen till en dubbeleggad

stridsyxa. L- 9,5. BH- 5,5. TH- 3,1. HD- 3,7.)
Datering-MNA. la
505. Svedala, Sege â. Enkelfynd. LUHM
14413. " En tjocknackig flintyxa slipad mörk-
gul. Funnen i Sege d sommaren 1903" . {Tjock-
nackig,4-sidigt sþad flintyxa av typ B, avsmal-

nandb nacke, rödbrudsvartblâ. Krusta på nacke

och ena smalsidan. L- 14,1. EB- 5,5. NB- 3,9.

NI- 2,7. ST- 3,8. SV- 8o.) Datering - MNB.
la
506. Svedala, Mosse söder om Bökeberg. En-

kelfynd. LUHM 2063t. " En miniatyryxa av

båtformig typ. Funnen i mossen strax söder om

Bökcberg, mellan skogen och Svedala". { Minia-

tyrstridsyxa, eggen fragmentarisk, grâbrun. L-
9,3. BH- 4,2. TH- 3. ET: 2,8. TH- 2,3. HD-
1,2. Se även K. 500.) Daæring-MNB.2a
507. Svedala, Ryggasten. Depâfynd? LUHM
15069-70. "69) Tiocknackig slipad flíntyxø,
gulgrð, eggen omslipad 16,2 x 4,9-2,2 x 3,6'
2,3 vid banen. 70) Tiocknackig slipad gul flint'
yxa, eggen onslþad. Ur eggen ör ca 3 cm lång

0,6 bred skärva avslagen. {15069 b. Tjocknac-

kig, flintyxa av typ A, bredsidor slipade, kvadra-

tisk nacke, brun/grönbrun. L- 16. EB- 5. NB-
3,2. NT- 2,8.. ST- 3,8. SV- 10'. 15070. Tjock-

nackig flintyxa av typ B, bredsidor sþade, rek-
ungulåir nacke, rödbrun med mörkare inslag. L-

14,3. EB- 4,7. SB- 5,8. NB- 3,9. NT- 2,2. ST-

3,3. SV- 60.) Lit Salomonsson 197l:76, Frostin

1981:53. Datering - MNA/8. 4a
50t. Svedala, RAÄ 33. Svedala stg47I-480.
Kalkemaden. Flackt låglänt parti i moränmark, N
om vattendrag. Åket. f.d. sankmark. Fyndplats

för enkelfynd.P. "1 spetsnackigflintyxa gul 17

x 5 x 3. Funnen vid iordbruksarbete". Daæring

- TN. 4a
509. Svedala, RAÄ 38. Svedala stg 452.40

m.ö.h. Flackt parti i mossmark. Å,ker' Uppodlad

sankmark. Fyndplats för enkelfynd. P. "1 spets-

nackig flintym gul 16 x 6 x 3. Funnen vid iord-
brutcsarbete på 1930-nlef' . Datering - TN. 4a

510. Svedala, RAÄ 49. Svedala stadsäga 897.

Stensgård. 40 m.ö.h. Svag S-sluttande morän-
mark mot sänka i kuperad mark. Akermark.



276

Fyndplats för enkelfynd. P. " I tjocknackig flint-
yxa gul 14 x 3-4 x 3. Funnen vid dikcsgrövning
1982" . Daæring - MN? 4a
511. Svedata, RAÄ 115. Lindholmen 1:2.50
m.ö.h. I dike 0,5 m djupt. Fyndplats för enkel-
fynd. P. " I eggdel tíIl tjocknøckig flintyxa". Da-
tering-MN? 4a
512. Svedala, RAÄ 117. Lindholmen 1:2
Fyndplats för énkel- eller depâfynd? P. "Fynd-
plats för flera yxor. Enligt uppgift av R. Ritt-
man lar en lantarbetare finnit ett flertal flintyxor
vid grövning i dcn östra d¿len av åkern". Datering

-Neolitikum? 
4a

513. Svedala, Syngaremossen. Enkelfynd.
ADS 319. " I speßnackigflintyxa". Daæring-
TNA-B.2a
514. Svedala, RA.A 72. Hyltarp 3:5. Fynd-
område för depåfynd. LUHM 19677 a-c. "a)
Tunnackig flintyxa, oslipad. Trekantigt tv¿irsnitt
2I,9 x7,88 b) Dito, rektangulåirt tvåirsnitt 18,7 x
6,68 (Rech 1979:L2l). Hirtade "i etr markskåil
vid plöjning å en nâgot högländ plats" (Rydbeck
L9I8:22 I Fig. 99). { Två oslipade, tunnackiga
flintyxor av typ III-VI. a. GråguVgulbrun med
brun egg, Krusta pâ ena bredsidan samt nacken,
endast en tydligt udormad smalsida. L- 21,8.
EB- 8,1. NB- 6,1. NT- 2,2. ST- 3,8. SsB- 3.
SV- 6,5o. b. GråguVgulbrun, osymmetiskt utfor-
made smalsidor. L- 18,4. EB- 7,3. NB- 5,2. NT:
1,8. ST: 3,7. SsB- 1,8. SV- 9,5o.) Lit. Salo-
monsson l97I:.63, Nielsen 1977:131, Frostin
1981:53. Datering - TNC-MNA IL 3a
515. Svedala, Lilla Svedala Boställe. Depâ-
fynd. LUHM 1E075 a-b*. "a) Spetsnackig
flintyxa, eggen slipad, spetsovalt tvärsnitt, mörk-
brun 16,9 x 2,8T b) Slipsten av kvartsit, breda
sliprännor 38 x 13,28. Hittade ovanpå varandra"
(Rech 1979:121). Enl. Rydbeck "hin¿de bredvid
varandra" (Rydbeck 1918:9, Fig. 6). {Enligtbe-
skrivning är yxan av typ 1Ì Lit. Salomonsson
1,971:64, Hernek 1985:38. Darering - TNA-B.
2a
516. Törringe, Töninge nr 17. Depâfynd.
LUHM líl79. " En tunnackig slþadflintyxa,
gulaktig. Sidoytorna äro smala, eggen omsþad
samt å ena sidan omslagen. Funnenvid plöjning

1898. En liknande yxa fanns strax intill denna,
men är den nu förkommen. { Tunnbladig, tun-
nackig, omslipad flintyxa, rödbeige/vitbeige. L-
9,6. EB- 5,1. NB- 3,4. NÞ 1,4. ST- 2. SsB-
0,6. SV- 130.1 Daæring - TNC-MNA tr. 3a
517. V Kärrstorp, V Kärrstorp 7:2. Mãna-
sken. SÅ-boplats samt fyndplats för enkelfynd.
MHM? Från anl. 5 "ett större fragment (av tun-
nackig flintyxa) ha¡ bâde partier av bred- och
smalsidoma beva¡ade. Fragmentet är laaftigt eld-
skadat" (M. Larsson I984b:1,32). Daæring -TNB-C.4b
slt. V Kårrstorp, RAil 38. Kärrstorp 1:1,
13:2. Enkelfynd. LUHM 23090. "Klulba
med skafthå|, upphittad 1924 pd upplöjd moss-
mark invid Grdkörr". Enligt sockenarkivet:
" Klubba av diabas, erinrande om dansl<ø sten-
klubbor av líknande typ, men vackrare och av
mera symmetrßk typ än dessa. Funnen av en
herr Sjölander "vid gående över nyplöjd åker
strq"le eÍter ett regn å mossmarken i nörheten av
det s.k. Grålcön. Hösten 1924". { "Tapkölle" av
tidigneolitisk typ, mörkbrun. L- L4,7. SB- 5,7.
ST: 5,6. EB- 4,7" ET- 2,1.! Lir. Salornonsson
I97 l:62. Datering - TNC. 3a
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677 -7t. "4 gtovt tillhuggna oslipade spetsnacki-

ga flintyxor typ l-2. Hittades tillsammans i en

torvmosse." (Nielsen 1977 l2l). {591. Spets-

nackig flintyxa av typ 2, grâbrun med gulbruna

fläckar. L- l6J. EB- 6,8. NB- 4,6. NT- 1,8. ST:

4. SsB- I,8. 592. Spetsnackig flintyxa av typ 2,

gråbrury'grâgrön med krusta pâ nacken. L- 18,9.

EB- 7,3. NB- 4,4. NT- 2. ST- 3,2. SsB- 2,8.

677. Spetsnackig flintyxa av typ 2, svartgrUgrâ-

brun med krusta. L- 15,5. EB- 6,9. NB- 3,7.

NT- 1,7. ST- 2,9. SsB- 1,9. 678. Spetsnackig

flintyxa av typ 1, krusta på bägge bredsidor,
grågrön/svartgrön. L- 15,5. EB- 7,1. NB- 3,9.

NÎ- 2,1. ST- 3,2.1 Lit. Rydbeck 1918:9, Fig. 8,

Salomonsson I97l.62 f, Frostin 1977:.t75,Her-
nek 1985:37. Daæring - TNA-B. la
520. Arrie, Anienr37. Enkelfynd. P. "Slipad

spetsnackig flintyxa funnen å bostället nr 37, om-

kring 300 m S om gården i en svacka" (Frostin

1977:176). { Enligt beslaivningen bör det vara en

spetsnackig flintyxa av typ 3) Daæring - TNB-

C.4a
521. Arrie, Arrie, Depâfynd. SHM 2110. En-

ligt Salomonsson pâträffat i en grusgrav (1970:

63). { 1. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
välvda bred- och smalsidor, rak nacke med krus-

ta, egghörn, nacke skadad, recent eggskada, gul-

grön/grâbrun. L- I7,9. EB- 6,9' NB- 5'8. NT-
1,8. ST- 2,3. SsB- 1,6. SV- 18o.2. Tunnackig,

4-sidigt slipad flintyxa, svagt rundad egg och

nacke, tydliga egghörn, våilvda bred- och smalsi-

dor, gulbrun/svart. L- 30,2. EB- 8,5. NB- 6,5.

NT- 1,6. ST- 3,4. SsB- 1,8.) Lit. Frostin 1977:

175, M. Larsson I984b:241'. Datering - TNC-
MNAII.Ia
522. Falsterbo, Skanör, RAÄ 2. Fyndplats

för enkelfynd. FM{'. I Skanörs hamn ."l flint-
yxa". Dateirng - Neolitikum? 4a
523. Gässie, Gessie nr 12. Enkelfynd.

LUHM 14417 "Stíckvapen av kritvit flinta.
Funnen i Gessie nr 12 på ca 30 cm:s diup under

större jordfast sten 1901 ". { Mtpatinerad dolk-
stav. L- 23,8. SB- 3,6. ST- 1,8.) Lit. Frostin

1977 :I77. Datering - TNC. 3c
524. Håslöv, RAÄ 10. N. Hâslöv 32:3. Mark-
lunda. S-sluttning i lermark. Âter. Fyndområde

för ackumulerade enkelfynd.. P. "Offerlailla, i-
genfylld. I åkern ör en sönka dtir kållan skøll ha

legat. Igenlylld av Oskar Larsson på 30- eller
4}+alet.I anslutning till fuillan har vidiordbruk-
sarbete ett flertal fynd av flint- och stenföremål
gjorts, dãribland 2 Íint huggna tunnackiga flint-
yxor 29 respektive 36 samt 6'8 x 4'3,5. Den

kingre ör ett praktetcemplar funnen 3 l I I 1924 och

den kortare 1980 på sammd stülle"".I dagarna

har ånyo på Håslövs 2td;got giorts ett stort fynd,

bestående af tre vackert arbetade stenyxor af7 cm

egg och 28 cm:s längd samt ett votiv- eller offer-
fynd. I nåirheten af denna fyndplats har annåiffas

en skafthåls eller bâtyxa. Under sistlidne höst har

vid plöjningsarbete funnits en större stenyxa 40

cm lång och med 9 cm egg. Pâ samma ägor har

ocksâ anträffats en ovanligt vacker stendolk af

e¡astående tW,25 cm lång" (Trelleborgs Tidn.
1612 1925) Datering - TNC-MNA tr, SN. 4a
525. Håslöv, RAÄ 27. S Hâslöv 6:2. 5 m.ö.

h. Flack lermark. Åker. Fyndplats för ackumule-

rade enkelfynd? P. " l nnnackig flintyxa gulvit
12 x 3-5 x 2. Funnen vid dröneringsgrövning pd

1970+alets mitt.I ndrheten påtrtiffades också en

slcdra I x 4" . Datering - TNC-MNA II, SN. 4a
526. Håstöv neÄ ¡9. N Håslöv. 5 m.ö.h. S0-

sluttning av moränhöjd i lermark. Âker. Fynd-

plats för enkelfynd. P."l tunnackig flintyxa,
gulbrun 27 x 6-8 x 4. Funnen vid dikning i mit-

ten av Sì-talel" . Datering - TNC-MNA tr. 4a

527. Håslöv, RAÄ 40. N. Håslöv 28:5. 10 m.

ö.h. Sänka i lermark. Fyndplats för enkelfynd.
P. "En avbruten tunnackig flintyxa, eggdel 15 x
7-8 x 3. Funnen 1983 vid jordbruksarbete" . Da-

æring- TNC-MNA.tr.4a
528. Håslöv, RAÃ 26. Hermanstorp 15:1. 5

m.ö.h. Nederdelen av V-sluttning mot â i leråker.

Fyndplats för depåfynd. P. "Tvåtiocknackiga

Ílintyxor 12,5-13 x 2,5-6 x 2-2,5. Funna i när-

heten av en bdckvidbetodling omkring 1930".

Datering-MN.4a
529. Håslöv, RAÄ 28. S Hâsläv 27:I. 5 m.

ö.h. Sänka i leråker. Fyndplats för enkelfynd. P.

"1 tjocknackig flintyxa, gulvit med slþad egg 23

x 4-6 x 4. Påtrdffad vid iordbruksarbete om-
kring 1980". Daæring - MNB. 4a



530. Håslöv, Håslöv nr 2. Depåfynd. LUHM
27O89zl-3. "a) Tunnackig flintyxa, oslipad,
brw. 25,2 x 3 T. b) Dito, brunblâ . 26 x 3,3 T . c)
Tunnackig flintyxa, slipad, brunvit. 26 x 2,5 T.
Yxorna lâg bredvid varandra" @ech 1979:IZ2).
Enligt accessionskatalogen;"Yxorna togos upp
av plogen och lðgo bredvid varandra i fôran" .

{ Tre tunnackiga, oslipade flintyxor. l. Typ ltr,
brun med vita fläckar, andra sidan grönbrun med
svarta inslag. L- 27,8. EB- 7,4. NB- 5,5. NT-
1,8. ST- 4,2. SsB- 2,5. SV- 3,5o. 2. Typ III,
rödbrun, and¡a sidan gråvipatinerad med röd-
brun nacke, ett egghörn skadat. L- 26,4. EB-
7,7. NB- 3,6. NT- 1,7. ST- 3,5. SsB- 1,8. SV-
50. 3. Typ III, grâgrön med röda inslag/riidbrun
med grâvita inslag. L- 25,4. EB- 7,4. NB- 5,6.
NT- 2. ST- 3,7. SsB- 1,7. SV- 6,5o.) Lit. Niel-
sen 1977:125. Daæring- TNC-MNA tr. 3b
531. Hököpinge, Hököpinge nr 30. Enkel-
fynd. LUHM l5l77. "En spetsnackig sþad
flintyxa. Eggen sned och omslipad. Sidobe-
grcinsningen har dubbla slþytor. Gråvit och blå-
grå. Funnen "pð nöra I meters djup vid grövning
av ett dike. Mörkt "1882". d Spetsnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa av typ 2, grå/mörkgrâ. L- 17,4.
EB- 5,8. NB- 2,8. NT- 2,2. ST- 3,2.Ì Daæring

-TNA-B.3b532, Mellan-Grevie, "Bolmars hög',. Depã-
fynd. LUHM 23073 a-c. "a) Tunnbladig flint-
yxa, slipad, glâ. b) Dito, grâ, eggen splitnad. c)
Diûo, gú. Föremålen hinade invid Bolmars hög"
(Rech 1979: 12 1). Enl. accessionskatalogen hit-
tade invid Bolmars luigar. { Tre tunnbladiga, tun-
nackiga, 4-sidigt slipade flintyxor. a. Grå. L-
13,8. EB- 5,9. NB- 4,.9 NT- 1. ST- 1,9. SV_ 60.
b. Grå. L- 13,6. EB- 6. NB- 4,8. NT- 1,6. ST-
2,4. SV- 7,5o. c. Vitgrå. L- 14,2. EB- 5,9. NB-
4,3. NT- 1,3. ST- 1,8. SV- 8,5o.) Daæring-
TNC-MNAII.3a
533. Mellan-Grevie, Mellan-Grevie. Depå-
fynd. LUHM 19676. "a) Tunnackig flintyxa
grovt tillslagen, oslipad. Asymmetrisk 2ß,4 x9B
b) Likadan yxa som delvis var slipad. Hittade till-
sammans." (Rech 1979:121). Enligt Rydbeck ut-
görs depån av en "groft tillslaget yxämne af flinta
med större delen af patinan kvar på ena bredsi-
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dan, funnetjämæ ettliknande och en delvis slþad
tunnackig yxa. De båda sistnämnda redskapen
hafva tyvän förstörts" (l9l8;22, Fig. 98). Rech
har således glömt ett föremåI. "Grovt tillslaget
yxärnmne av gulsvørtgrdflinta, nöstan tresidigt i
genomskðrníng och med kalkkrustan kvar pð ena
sidan. Funnen jthnte en osþad och en delvis sli-
pad ym í Mellan-Grevie. Dessa bådn yxor, sorn
lava bortsttiits frðn ögaren, voro, (n den ganska
noggrønna beskrivningen øtt däma, dels en tun-
nackig ym, dels en yxömne av samma sløg som
d¿t imwéets ögobgntliga". { Förarbeûe, rroligen
till tunnackig flintyxa, ena bredsidan krusta, del-
vis blâpatinerad, senonflinta. L- 20,2. EB- 8,6.
NB- 5. ST: 3,9.) Daæring-TNC-MNA tr. la
534. Mellan-Grevie, "Líllevång". EnkeHynd.
LUHM 14302*. "Ym av grönsten med tydli-
ga smolsi.dor, sþød I8 x 3-5,5 x 4. Funnen vid
lerschaktning pð cø 2 alnars djup i "Lillevång,,.
Pöskríft "M.Gr. 1900" . Daæring - TNC-MNA
n?2b
535. Mellan-Grevie, V. Grevie l9:11. Fynd-
plats depâfynd. P. { Depåfynd pâtr?iffat vid sren-
plockning i åker belägen pâ en mindre förhöjning
str¿x intill stärre våtomrâde. Föremålen lâg'hära
varandra i samma plogfåra". Fynden förvaras i
Skegrie RAÄ 20. 1. Flintdolk av typ III, gul-
brun. L- 26. BB- 5,5. BT- 2,9. SkL- 8,6. SkB-
2,9. SkT- 2,3. 2. Rakeggad flintskära, gulbrun.
L- 14,8. SB- 3,3. ST: 0,8.1 Datering - SNB.
4a
536. Räng, RAÄ 19. Kömpínge ¿r .?. Koordi-
nzt x 6145.26 y 1321.28.0 m.ö.h. Flack sand-
mark. Tomtmark. Fyndplats för depåfynd.
LUHM 26933 l-2. "Tvð dubbeteggadc ste-
nyxor med skafthðL. Påtrdffade vid markarbeten i
en villatrddgðrd 1930". Enligt sockenarkivet:
"Yxoma funnos 1930 vid "vöndning" av jorden,
strax söd¿r om boningshuset."Vöndningen" till-
går så, att ett översandat mullager framgriÍves
och lögges ovanpå sandcn. På detta sätt twva od-
lingsbara omrðdcn erhôllits pð flera sttillen på
heden. Myllan täckes hör av ett ca ll2 meter
möktigt flygsandtäcke. Under myllan vidtager le-
ra. I myllan sðvöl som i leran låg flintknutor. yx-
orna observerades ej in situ, men funnos upp-
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kastad¿ med myllan, liggandc tillsømmans, va-

dan d¿ enligt upphittarens uppfattning måste lw-
va legat i omedclbar nörh¿t av varandrø i myl-
lon". U. Dubbeleggad snidsyxa av typ 81, blå-

svaft. L- 13,7. BH- 5,2. TH- 2,5. ET- 6,2. NT-
6,2. HD- 1,9. 2. Dubbeleggad stridsyxa, vittrad,
nacke skadad, troligen av samma typ. L- 10,6.

BH- 4,9. TH- 3,1. ET- 3,2. NT- 5,2. HD- 2,2.\
Lit. Trelleborgs Allehandt Il9 1930, Ebbesen

1975l.t99, not. 140, Rech 1979:122. Datering -MNAI.4b
537. S. Åka"p, S. ,Âtarp nr 1. Enkelfynd.
LUHM 14424. " En dolk av gråflinta med gul'
grön patina. Funnen vid dikesgrtivning på 6,5

meters djup 1900" . { Flintdolk av obeståmd typ,

bladet och ena skaftsidan slipat, gulbrun. L-
13,9. BB- 3,5. BT- 0,8. SkL- 6,2. SkB- 2,3.

SkT- 1,3.) Datering- SN.3b
53t. S. Åkarp, V Grevie nr 21. Enkelfynd. P.

Bronskantyxa, toligen våtmarksfynd p.g.a. den

brung¡öna patinan. L- 13,4. B- 4,7. Lit. Olde-

berg 1974:121, nr. 800. Datering - SN 3a
539. Veltinge, Depåfynd. LUHM 21756*.
"a) Tunnackig flintyxa, oslipad, gråbrun. 25,5 x
2,3T. b) Dito, g¡åbrun. 26 x 3T. Troligen mark-
fynd. (Rech 1979:122). Datering - TNC-MNA
II. La
540. Vellinge, Depåfynd? Ackumulerade en-

kelfynd? LUHM 18074 a-b. "a) Stor tjock-
nackig flintyx, oslipad, brunsvart. 26,4 x 3T b)

Tunnackig flintyxa, slipad, gulbrun. 20,6 x 2,3T.
Hittade tillsammans pâ en åker. Eggarna pekade

åt SV" (Rech 1979:122).Enl. M. Larsson utgörs

fyndet av två tunnackiga flintyxor (1984b:241).

{ a. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, svagt

välvda smalsidor, krusta på ena bredsidan och

nacþarti, omhuggen i eggen, oslipad nacke, gul-

brun. L- 20,5. EB- 6,8. NB- 5,1. NT- 1,7. ST:

2,7. SsB- 1,2. SV- 6o. b. locknackig, oslipad

flintyxa av typ B, egghörn, raka smalsidor, grâ-

svarlgulgrön. L- 25,8. EB- 6,5. NB- 4,1. NT-
2,7. ST- 3,9. SV- 6,5o.) Lit. Rydbeck l9l8:23,
Fig. 34. Datering:-- TNC-MNA tr, MNB 3c
541. Vellinge, Depåfynd. LUHM 21755 t'
b*. "a) Tunnackig flintyxa, oslipad, brun. 35,5

x 3,5T b) Dito. TI x 3,5 T. Depåkaraktär säker,

troligen marldynd" (Rech 1979:122). { Ej identi-
fierat. Det angivna LUHM-numret avser en kraf-
tigt skadad, tunnackig flintyxa, frostspråingda

bredsidor, slipade bredsidor, spår av slipning på

smalsidor vilka är välvda, rödbrury'grâbrunfläck-
ig. L- 16,8. EB- 7,6. NB- 5,6. NT- 2,3. ST:

3,5. SsB- 1,9. SV-9o.) Daæring-TNC-MNA
II. la
542. Vellinge, Herrestorp. Depåfynd. MF
367 2-7 3*. "3672. Tjocknøckad rötyxa, osþad
1I x 2,5-5 5 x 2, brungrå, i brottet svart. Völ bí-
behållen. 3673. Tjocknackad tvöryxa af flintø
med slipad egg (vacker) 11,5 x 2,5-4 x 2,5.

Rödgul rned hvita flöckar, i brottet olivgrå.
"Funna af säljørens man för ett par år sedan vid
gröfuing i løns trddgård "rött djupt" och ndra in-
till hvarand.ra" Herrestorp,Vellinge soclæn" . Da-

æring-MNB.3a
543. Vellinge, RAA 34. Vellinge 25:24.0 m.

ö.h. Flack lerâker. Fyndplats för enkelfynd. P.

"1 tunnackig sþadflintyxø gulvit 24 x 6,5-8,5

x 3. Funnenvid jordbrulesarbete 1975", Daæring

-TNC-MNA 
II.4a

544. Vellinge RAÄ 36. Vellinge 36:1B. 5 m.ö.

h. Flackleråker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1

tunnackig huggen flintyxa 26 x 5-8 x 3. Funnen

vid jordbrulcsarbete 1985". Datering - TNC-
MNA tr.4a
545. V. Ingelstad, Mânstorps mosse. Enkel-

fynd. MF 9ll. "Tjocknackad rötyxa, grå, sli-
pad å bredsidor, pðskrift: "Mðnstorps mosse dr
1845". { ljocknackig, räteggad flintyxa med ut-
svåingd egg, nacke avslagen, slipade bredsidor,
gålgråbrun. L- 8. EB- 5. NB- 2,9. NT: 2,2. ST-

2,3.) Datering - SN. 2a
546. V. Ingelstad, Enkelfynd. SHM 17343:

60*. "En tunnackig flintyxa gråbrun oslipad
21,3 x 6,7 x 4,6. Funnen vid dikesgrövning".
Datering - TNC-MNA II. la
547. V. Ingelstad, Bröddarp nr 6. Enkelfynd.

LUHM 15165. " En flintskira, mörkgrå. Fun'
nen,1903 på. ca 112 m:s diup vid dilæsgrövning" .

{ Flintskåira, konkav egg, gråblå. L- I0,2. SB- 3.

ST- 0,8. Se även K. 550.) Datering - SN. 2b
548. V. Ingelstad, Troligt depåfynd. LUHM
2 L154 a-b. " Tvð tunnackiga oslþade flinryxor
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A. Ljusgrð 23,6 x 8-6 x 4, B. Ljusgrd 23 x 6,9-
5,4 x 3,3. Då de bådn yxornas yttre la ubitw ör
ovanligt likartad och då de hittøs ellerförsålts øt
samma man, så tyder allting på att d¿ tillhöra ett
slutet fynd". { a. Tunnackig, oslipad flintyxa, ra-
ka smalsidor, krusta pâ nacken, gråvilsvardläck-
ig. L- 23,7. EB- 8. NB- 5,9. NT- 1,9. ST: 4,1.
SsB- 1,8. SV- 6o. b. Tunnackig, oslipad flintyxa,
raka smalsidor, krusta på nacken, gråbrury'svart-
fläckig. L- 23. EB- 6,8. SB- 7,4. NB- 5,5. NT-
1,5. ST- 3,3. SsB- 1,9. SV- 4o.l Lit. Frosrin
1977 :185. Datering - TNC-MNA II. la
549. V. Ingelstail, V Ingelstad nr 6, Enkel-
fynd. P. "1 vackert slipat eggparti av en tunnack-
ig flintyxa som hittats å nr 6:s del av Bymossen"
(Frostin 1977:.186). Datering - TNC-MNA II.
3a
550. V. Ingelstad, Broddarpnró. Enkelfynd.
LUHM l90f5 p. " En tjocknøckig f'lintyxa
med något utsvtingd egg, skødad, brun. Funnen
vid dikesgrövning på en alns djup" . { ljocknack-
ig, tunnbladig flintyxa med utsvängd egg, slipade
bredsidor, ett egghörn avslaget, brun. L- 8,5.
EB- 5. NB- 3,1. NT- 1.5. ST- 1,6. Möjligen har
fyndet samband med K. 547.Ì Datering - SN.
3b
551. Ö. Grevie, Troligt depåfynd. SHM
254t. {Föremål märkta "i en mosse", Eoligen
avses ett depåfynd. 1. Tunnackig, oslipad flint-
yxa, svagt välvda bredsidor nästan raka smalsi-
dor, krusta på nacken och ena bredsidan, kraftigt
nött egg, grâgröry'rödbrun med blâvit patinafläck.
L- 19,8. EB- 9,1. NB- 6,1. NT- 1,9. ST- 3,2.
SsB- 2,3. SV- 8o. 2. Tunnackig, oslipad flintyxa,
krust¿ pâ nacken, välvda bredsidor och raka
smalsidor, svagt rundad egg med tydliga egg-
hörn, rak nacke, gulgrön/gråglön. L- 26,5. EB-
7,7. NB- 5,5. NT- 2,6. ST- 4,9. SsB- 3,7. SV-
6o.) Lit. Frostin 1977 187. Datering - TNC-
MNA IL la
552. Ö. Grevie, Tegelbruket. Enkelfynd.
LUHM 19015 b. " En spetsnackig slþad grå
flintyxa, en urslagning å ena sidan. Funnen på
Tegelbruket, i lerschaktet". { Spetsnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa av ryp 3, krusta pâ nacken,
eggen kraftigt skadad dåir halva ena bredsidan är

avslagen, Sflgråbrun. L- 15,8. EB- 7. NB- 3.
NI- 1,8. ST: 3,3.Ì Datering-TNB-C.2a
553. Ö. Grevie, Ö Grevie nr 14. Enkelfynd..
LUHM 14316. " En tjocknackig oslþad ljus-
grå flintyxa. Funnen vid dikning 1901, ca 1t2
m. djnpt i jorden". { Tunnbladig, oslipad flintyxa,
lcusta på nacken, grâ. L- 11,9. EB- 3,2. NB-
2,1. NT- 1,4. ST: 1,7.) Datering-MNB.3b
554. O. Grevie, TrelleborgsTegelbruk AB:s
lersclah. Enkelfynd. LUHM 14367. " I tjock-
nackig slipad grdbrun flintyxa, slipade bredsi-
dor, delvis pð ena smalsidan. Funnen i lerschøkt
pdvöl en meters djup, 1902' . { ljocknackig, sli-
pad flintyxa av typ A/8, spâr av slipning pâ ena
smalsidan, samt nacken, brun. L- 8,2, EB- 3,9.
NB- 2,8. NT- 2,1. ST- 2,2. SV- 10'.) Datering

-MNB.2b555. Ö. Grevie, RAÄ 11. 0. Grevie 4L:1.45
m.ö.h. SÖ-sHnten av förhöjning i lermark. Åtcer.

Fyndplats för enkelfynd. P. "En flintdolk i ett
torvlager vid dikningsarbeten". { Flintdolk av typ
VI, grâlgråbeige. L- 19,5. BB- 4,2. BT- I,l.
skl-- 7,1. SkB- 2,4. SkT: 1,4. pårtiffad i början
av 1950-talet vid utdilcning av västra delen av
mindre mosse) Daæring - /iB,& per I. 4a

16. TRELLEBORG KOMMUN

556. Anderslöv, RAÄ 83. Anderslöv 2:3.45
m.ö.h. I s?inka. Fyndplats för enkelfynd. P. "En
spetsnøckig slipadflintyxa 12 x 6 x2,5". { Enligt
teckning är flintyxan av typ 1. Övriga mâtt; NB-
3,5. NT- 1,5. ST- 2,7.| Daæring-TNA-B.4a
557. Anderslöv, RAÄ 24.50 m.ö.h. Svag V-
sluttning. Åker. Fyndplats för depâfynd. P. '2
tunnackiga oslþade flintyxor 17-16 x 6,5-7 x 3-
3,5. Yxorna hittades vid plöjning, med ett drs
mellanrum, pô ungeför sanma plats" . Datering -TNC-MNA II.4a
558. Anderslöv, Sörby. Depâfynd. LUHM
LEl43 a-b. "Två tjocknackiga flintyxor med nå-
got utsvängd egg. De pânäffades vid dikesgräv-
ning en meûer under jordytan och medföljde båda
samma spadtag". @ydbeck 1918:31, Fig. 53).
Enligt sockenarkivet funna 1000 meter söder om
landsvdgen. { Två tjocknackiga, bredeggade flint-
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tandad, brungul. L- 20,8. SB- 3,5. ST- 1,1. c.
Svagt konvex egg, grågrön. L- 18,4. SB- 4,4.
ST- l. d. Svagt konvex egg, grönbrun/ spräck-
lig. L- 16,8. SB- 3,6. ST- 0,7. e. Konkav egg,
gråvit/beige. L- 16,4. SB- 2,6. ST- 1,1.) Date-

ring - SN. 3c
561. Anderslöv, Ugglarp. Depåfynd. LUHM
1967 3, "Långt vackert flintspån funnen jåimte en
flintnejsel å "Per Jönssons egendom i Ugglarp",
stax sydväst om Börringesjön. Båda lågo "med
eggen pekande mot sjön". Spânet åir 16,7L och
mejseln "som nu förkommit", omkring 15L"
(Rydbeck 1918:35 f, Fig.69). {Brunttryckspân
L- 16,8. SB- 2,4. S'F 0,7.) Daæring-Neoliti-
kum.3b
562. Anderslöv, "And¿rslöv nr 12". Defi-
fynd. LUHM 24271 z-b*. "Slutetfynd av nå
møndelformiga flínnerktyg funna vid plöjning å
lantbrulraren Per Perssons ögor. Funna alldeles
bredvid varandra. a) brungul - bldgrð. Ovanligt
vdl bearbetat. NedtiU tunn í genomskärning.
Upptill tydligt frarntödande handtag, vars övers-
ta, obearbetad¿ del visør tecken på nötning. 23,5
x 10,3 x 3,3. b) Förg liksomföregåendc. Uing-
re, smalare och slarvigare bearbend ön a. Hand-
taget ej sð tydligtfrømtrddande. Obearbetad en-

dast upptill. 27,3 x 9,4 x 4,4" . Datering - SN.
3a
563. Anderslöv, "Ugglarp nr 1" . Enkelfynd.
LUHM 197 l0. "En spetsoval flintyxa, vitgrð,
eggpørtiet skadat. Funnen i ett dike I m djupt"
{ Spetsnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av typ 2,
ljusgrå med vita fläckar. L- 13,1. EB- 5. SB-

5,5. NB- 3,7. NT- 2,6. ST- 3,7.) Daæring-
TNA-8.3b
564. Anderslöv, Sörby nr 1. Depâfynd?
LUHM 1443E. "En oslipad tjocknackig flint-
yxa. Fyndpløts Sörby nr I i torven på ca 2 alnars
djup dr 1898 eller 1899. Ungelör samtidigt och
pd blott rtngø avståndfanns en mejsel, som var
söndrtg och dtirför bortknstades. Mejseln var av

samma Ílintslag sorn yxan". { ljocknackig, osli-
pad flintyxa av typ B, grâbrun. L-20,3. EB- 5,6.

sB- 6,2. NB- 4,9. NI: 3,4. ST: 4,6. SV- 6'.1
Datering-MNB.3c
565. Anderslöv," St. Markie" . Enkelfynd. MF

Maglarp
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Fuglie
Bodarp
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16. L. Isie
17. Ö. Klags-

ûorp
18. Hemmes-

21.L. Beddinge

plnge
9. Dalköpinge
10. V. Vem-

merlöv

yxor. a. Slipade bredsidor, lrusta på nacken,

brun/brunröd. L- L4,6. EB- 6,1. NB- 3,6. NT-
2,3. SV- 11o. b. Slipade bredsidor, recenta ska-

dor på ena egghörnan, brun. L- 14,8. EB- 6,2.
NB- 3,2. NT- 2,2. SV- 11o) Datering-SN.3b
559. Anderslöv, "Gdstgivaregôrdens ögor" .

Depâfynd. LUHM 19654 a-b. "2 smâ tjock-
nackiga flintyxor funna tillsammans å gästgifua-
regårdens i Andenlöv ägor". (Rydbeck 1918:33,

Fig. 59). { Två tjocknackiga flintyxor med ut-
sv?lngd egg. a.) Slipade bredsidor, svagt konka-
va smalsidor, ljusbrun/gulbrun. L- 9,6. EB- 4,4.

NB- 1,9. NT- 2,1. SV- 160. b. Slipade bredsi-
dor, eggen har lraftiga bruksspå¡, grâguVbrun.
L- 8,5. EB- 4,3. NB- 2,4. NT- 1,7. SV- 130.)

Daæring-SN.3a
560. Anderslöv, " Anderslöv nr 3". Depâfynd.
LUHM 19406 â-€. "5 flintsâgar funna tillsam-
mans vid dikning pã tl2m:s djup â nr 3 Anden-
löf. Tre af dessa (a-c) antäffades "alldeles bred-

vid hvarandra" de båda öfriga (d-e) omkring I m
därifrân". (Rydbeck 1 918:40, Fig. 9 1). { 5 flint-
skäror. a. Konvex egg, grovtåndad, gulbrun. L-
19,2. SB- 4,4. ST- 0,9. b. Konkav egg, grov-



2256. "Dolk, brun, öfre delen af blødet afsla-
get, skaftet 4sidigt med sicksaclcsömmar. Fun-
nen i en torvmosse i St Markie 1892". {Frag-
mentarisk flintdolk av t)? III, halva bladet borta,
svartgrâ. L- 15. BB- 3,1. BT- 0,9. SkL- 8,2.
SkB- 1,9. SkT- 2.) Datering-SNB.2a
566. Anderslöv, n^lÄ t0. Anderslöv 47:1.35
m.ö.h. Á,ker. Fyndplats för enkelfynd. P. "En
tjocknackigflintyxa, gul oslipad 12 x 5,5 x2,5" .

Enl. uppgift av markägaren 1970, framkom yxan
vid dikesgrävning. { Enligt æckning är flintyxan
försedd med utsvängd egg. Ovriga mâtt; NT-
2,5.) Datering- SN.4b
567. Bodarp, RAÄ 22. V Värlinge 6:4. 15 m.
ö.h. Depâfynd? P."Uppgifter om 3-4 föremål av
sten i en stinka víd borttagning av en stor sten i
början på seklet". { Uppgifterna gäller fynd ur
följande samling vilken omfatta¡ 11 föremåt; wâ
tunnackiga flintyxor, fem tjocknackiga flintyxor,
en stridsyxa, en fragmentarisk flintdolk och en
flintsk¿iral Datering - TNC-SN? 3a
568. Bodarp, RAÄ 17. Bodarp 4:2. 5 m.ö.h.
Lâglänt flackt parti i lermark i dalgâng (I.ry-SÖ).
Åken Fyndplats för depåfynd. LUHM 24874
a-d. "Slutet fynd pânäffat vid nyodling på Bod-
arp nr 4. Fyra tunnackiga oslipade flintyxor av
typ III-VL" (Nielsen 1977:t31, nr. 213). Enligt
sockenarkivet liggerfyndplatsen c¿ 100 m söder
om gården och ca 30-50 m väster om ínfartsvö-
gentill gðrden Ur PM frân 28 mars 1951: Enligt
uppgift av lantbrulcare Per. L. Nilsson, Håslövs
bostdlle, Hdslöv hör till fyndet ytterligøre nd yx-
or, som icke överldmnats till LUHM utan dgs av
Nilsson och ingår i hans fornsakssamling, ddr
de hnr nr 46 och 47. Bdda yxorna tiro, liksom dz
fyra övriga i fundet, tunnackiga och oslipade.
Enligt teckningar som Nilsson visat mig ör den
enayxan (nr 46) ca2l cm lðng och lnr en störs-
ta bredd av ca 7 cm. Den andra yxøn (nr 47) ör
ca 22,5 cm lång och har en största bredd av ca
6,5 cm. Møts Petersson". {a. Tunnackig, oslipad
flintyxa, krusta, nacke sned, med avspaltningar
mot eggen, gulbrun/gulbrunfläckig. L- 24,8.88-
7,4. NB- 4,9. NT- 1,9. ST- 4,4. SsB- 2,6. SV-
70. b. Tunnackig, oslipad flintyxa, ena smalsidan
otydlig, gulbruny'grön. L- 18. EB- 5,8. NB- 4,4.
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NT- 2,1. ST- 4. SsB- 2,4. SV- 7o. c. Tunnackig,
oslipad flintyxa, krusta vid nacken, ena smalsi-
dan otydlig, gulbrun/grönbrun. L- 17,3. EB-
5,8. NB- 4,2. NF 1,8. ST- 3,3. SsB- 1,7. SV-
8o. d. Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 3, ena
bredsidan har flintkrusta, gulbnun/gfâgulbnun. L-
25,2. EB- 6,5. NB- 3,3. NT- 1,6. ST- 4,1. SsB-
2,1. SV- 8,5o) Lit. Hernek 1985:38. Datering-
TNC.4a
569. Bodarp, Bodarp. Depåfynd. LUHM
18077 a-b. "a) Tunnackig oslipad flintyxa. b)
Dito. Hitt¿de tillsammans med wâ likadana yxor"
@ech 1979: 1 22). Enhgt Christoffersson funna
vid sönderspr?ingning av en större sten. De låg
bredvid varandra på ca 80 cm:s djup (Christof-
fersson 1918:470 f¡. { Tvâ tunnackiga, oslþade
flintyxor av typ ltr-rfl. a. Grâgrönspräcklig med
svarta inslag. L- 25,5. EB- 7,4. NB- 5,2. NI:
1,8. S? 4,6. SsB- 3,1. SV- 6o. b. Grå, ena
bredsidan har krusta. L- ?ß,6. EB- 7. NB- 5,1.
NT. 2,1. ST: 4,3. SsB- 2,7. SV- 8o.) Lit. Ryd-
beck 1918:21, Fig. 29, Nielsen 1977:L3l, ttt.
214. Datering-TNC-MNA tr. la
570. Bösarp, RAÄ 24. V. Virestad. Bösarp 1:

4. I kanten på våtsänka. Fyndplats för enkelfynd.
P. { Funnen 1965.'I-ã9 pâ ytan". Tunnackig, o-
slipad flintyxa, markerade egghörn, rundad egg
och nacke, raka smalsidor, välvda bredsidor, grå-
orangepatinerad L- 26.F,8- 7,6. NB- 5. NI- 1,8.

ST- 4,5. SsB- 2,4.) Datering-TNC-MNAtr.
4a
571. Bösarp, RAÄ 9. V. Virestad 7:18, 5:5.
Fuktig sänka i lermark. Åker. Inom ett område av
ca 100 m:s diameter. Fyndomrâde för ackumule-
rade enkelfynd.P."l slipad flintyxa med om-
hug g e n nacke, 2 tunnacki ga y thug g na flintyxor,
2 slþade tjocknackiga flintyxor av Valby-typ, I
dito tjocknackig av Lindä-typ, I fragmentørisk
tjocknackig flintyxa, I dolk". { 1. Tjocknackig
fragmenurisk flintyxa av typ B, slipade bred-
sidor, delvis slipade smalsidor, vitgrâpatinerad,
eggen avslagen. L- 12. SB- 4,6. NB- 3,7. NI:
2,7. ST- 3,2. SV- 40. 2. ljocknackig flintyxa av
typ B, slipade bredsidor, delvis slipade smalsi-
dor, fragmentarisk, eggen avslagen, orangegrâ.
L- 13,1. EB- 4,9. NB- 3,1. NT: 3,1. ST- 3,1.



283

SV- 80. 3. Tljocknackig flintyxa med utsv¿ingd

egg, slipade bredsidor, spår av slipning på smal-
sidorna, rödbitln. L-.12,6. EB- 5,9. NB- 3,1.

NT- 2,3. ST- 2,6. SV- 15o. 4. Tjocknackig flint-
yxa med utsvängd egg, slipade bredsidor, om-
huggen nacke, gulbrun. L- 9,6. EB- 5,4. NB-
3,7. NT- 3. ST- 3. SV- 14o.5. Tunnackig,4-si-
digt slipad flintyxa, välvda bred- och smalsidor,
rundad egg, oslipad nacke. L- 16,4. EB- 6. NB-
4. NT- 1,8. ST- 3,1. SsB- 1,3. SV- 9o. ó. Frag-

mentarisk flintdolk av typ II, spetsen avbruten,

grâ. L- 11,7. BB- 2,7. BT- 0,9. SkL- 5,4. SkB-
2,2. Sldl- 0,9.7. Tunnackig, oslipad flintyxa,
ma¡kerade egghörn, rundad egg, raka smalsidor,

välvda bredsidor, gråbrun. L- 2I,8. EB- ó,7.

NB- 5,2. NT- 2,2. ST- 3. SsB- 2,2. 8. Tunnack-
ig, oslipad flintyxa, skadad rundad egg, raka

smalsidor, välvda bredsidor, gråviçatinerad. L-
26,6. EB- 7,7. NB- 5,6. NT- 2,1. ST- 3,6. SsB-

1"8.) Datering - TNC-MNA II, MNB, SNB.
4a
572. Bösarp, RAÄ 14. Bösarp 11:3. Lissbo.
35 m.ö.h. Grund sänka i lermark. Åker. Fynd-
plats för enkelfynd. P."En slþad tiocknackig

flintyxa av Lindötyp". { Funnen under en större
sten ca 0,7 x 0,7 x 0,8 m vid stensprängning

1967. Tjocknackig, omhuggen flintyxa av typ A,
slipade bredsidor, mörkbrun. L- 11,1. EB- 4,6.

NB- 3,2. NT- 2,5. ST- 2,ó. SV- 10".) Daæring

-MNAIV 4a
573. Bösarp, RAÄ 16. Bösarp 12:13. 30 m.ö.

h. Svag s?inka SV om flack förhöjning i lerâker.
Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. P. "En

slipad tjocknackig flintyxa øv Valby-typ".

{ Tjocknackig flintyxa av typ A,/8, slþade bredsi-
dor, delvis slipade smalsidor, omhuggen, eggen

avslagen, gulbrun. L- 11,1. EB- 4,2. NB- 2,3

NT- 2,3. ST- 2,6. SV- 10o. Från samma större

sänka kommer följande fynd frân fyndsamling

RAli 20: 1. Tunnackig, oslipad flintyxa med ut-
svängd egg, linsformigt tvärsnitt, rundad egg,

grâbrun. L- 19. EB- 8,7. NB- 4,1. NT- 1,9. ST-

3,2. 2. Tunnackig; 4-sidigt slipad flintyxa, egg-

hörn, rundad egg, välvda bred- och smalsidor,

rödbrun. L- 19,2. EB- 6,6. NB- 5,7. NT- 2,2.
ST- 3,5. SsB- 2,7. SV- 2o. 3. Tjocknackig flint-

yxa av typ A, kraftigt skadad egg, slþade bredsi-
dor. L- 18,4. EB- 5,1. NB- 2,7. NT- 2,8. ST:
3,8. SV- 9o. 4. Tjocknackig flintyxa med ut-
svängd egg, slipade bredsidor, brun. L- 10,4.

EB- 5. NB- 2,4. NT- 1,5. ST:- 1,9. SV- 160. 5.
Flintskära, konvex egg, gulröd. L- 9,7. SB- 3,5.

ST- 0,9.) Daæring - TNC-MNA II, MNA V-
MNB, SN.4A
574. Bösarp, RAÄ 23. S. VirestadT:10 och 9:

124 @rohög). 30 m.ö.h. N0 slanæn till höjd i
lermarkned mot utdikadmossmark Åker. 200 x
150 m. SÅ-Uoptats och fyndområde för ackumu-
lerade enkelfynd.P. "2 håleggadc slípade tjock-
nackiga flintyxor av Lindö-typ, 3 slþade tiock-
nackigaflintyxor varav 2 av Lindö-typ, I osli-
pad tjocknackig flintyxa, 3 dolkfragment, I
skörfragment, I pilspets med urnupen bas". {1,
Tjocknackig, tunnbladig flintyxa, slipade bredsi-
dor, bnun. L-9,7. EB- 4. NB- 2,9. NT- 1,8. ST:

2. SV- 90. 2. Tjocknackig, håleggad,4-sidigt sli-
pad flintyxa, eggen fragmentarisk, gulgrön. L-
10. EB- 4,3. NB- 3,1. N? 2,2. ST- 2,4. SV-
11o. 3. ljocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad
flintyxa, smalsidorna delvis slipade, rödbrun. L
13. EB- 5,5. NB- 3,4. Nr- 2,2. ST- 2,9. HL-
5,1. SV- 10o. 4. Tjocknackig, håleggad 4-sidigt
slipad flintyxa, krusta pâ nacke, blåvitpatinerad.
L- 13,8. EB-'5,1. NB- 3,1. NI: 2,2. ST- 2,6.
SV- 11o. 5. 'Ijocknackig, oslipad flintyxa, förar-

bete till håleggad, rtidbrun. L- 14,7. EB- 6. NB-
3,2. NF 2,2. ST- 3,1. SV- 15o.6. Tjocknackig
flintyxa av typ A, slipade bredsidor, krusta pâ
nacken, gulbrun. L- 7,7. EB- 3,7. NB- 2,6. NI:
2,2. ST- 2,2. SV- 7o. 7. Pilspets med urnupen
bas, grâgön. L- 3,2. SB- 1,7. ST- 0,8. 8. Skaft-
del till flintdolk av typ II, grönbrun. L 6,8. SkB-
2,5. SkT- 0,7. 9. Skaftdel till flintdolk av t)? II?,

omhugget till eldslagningsflinta, rödbrun . L- 7,4.
SkB- 2,2. SkT- 1. 10. Fragmentarisk flintskä¡a,
rak egg, orangegrå. L- 6,7. SB- 3,3. ST:- 0,9.

11. Tunnackig, oslipad flintyxa, rundad egg,

välvda bredsidor, en otydlig smalsida, grâorangel

orangebrun. L- 18,5. EB- 6,7. NB- 4,5. N?
2,3. ST: 4,1. SsB- 1,7. SV- 8o.) Datering-
TNC-MNA tr, MNA Y MNB, SNB. 3A
575. Bösarp, RAÄ 73. S. Virestad 8:2 (Öståk-
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ra). NÖ-sftinten till backe i leråker intill utdikad
mosse. Fyndplats för enkelfynd,. P. "1 slþad
mejsel". { Tjocknackig, 4-sidigt slipad flintmej-
sel, blâvipatinerad. L- 26,5. EB- 2,1. SB- 2,3.
NB- 1,6. NT- 1,4. ST- 2,1.) Daæring-TNC-
SN.4a
576. Bösarp, Lilla Markie nr 7. Depâfynd samt
enkelfynd. LUHM 19658 a-c. "a) Tunnackig
flintyxa, grã. 17 ,6 x 3T. b) Dito 16,5 x 2,2T. c)
Dito 16,4 x 2,5. Hitøde tillsammans". Depâkar-

akt¿ir ej helt säker (Rech 1979:122.). Enl. Ryd-
beck åir yxoma funna vid harvning "tillsammans
med ena hälften af ett tjockt, ganska groft tillsla-
get spjutspetsblad - e, och en flintyxa med ut-
svängd egg - d. Först påtråiffades, vâren 1914,
yxgrna a,b och d pâ sâ sätt, att en af fjåiderharf-
vens pinnar uppfângade de bâda första, och den

bredvidsitt¿nde den sistnämnda....På våren 19 I 8

antr¿iffades på samma gård en medje oslipad yxa

- c af danienflinta och af alldeles samma typ
som a och b. Likheæn tir så påfallande, att yxorna

tvivelsutan förfärdigats af samma man och vid
samma tillf?ille. Den sistnämnda yxan hittades på

åkern efter harfvning, ungefär 100 m norr om
gården i en sänka af omlring 100 x 50 m:s ut-
sûtickning. UngefÌir 50 m från ifrågavarande yxa
pâtåiffades det halfva spjutspetsbladet- e, äfren
detta förfåirdigat af samma grå danienflinta. Den
person, som hitt¿t de försø yxoma, fanns tyvåirr

ej tvar pâ gården, men man kunde dock konstate-

ra, att bâda fynden gjors â samma skifte af den ej
såirdeles stora egendomen" (Rydbeck l9l8:13 f,
Fig. 13). {a. Spetsnackig, oslipad flintyxa av
typ 2, sneda smalsidor, egghörn, rundad egg,
gråbrun. L- 17,5. EB- 5,6. NB- 3,6. NT- 1,9.

ST- 3,9. SV- 8o. b. Spetsnackig, oslipad flintyxa,
troligen av typ 3, rundad egg, en otydlig smalsi-
da, gråbrun. L- 16,3. EB- 5. SB- 5,5. NB- 3,1.
NT- 1,9. ST: 3,4. SV- 9o. c. Spetsnackig, osli-
pad flintyxa av typ 3, rundad egg, en otydlig
smalsida, gråbrun. L- 16,8. EB- 5,1. SB- 5,3.
NB- 3,8. NT- 1,6. ST: 3,1. SV- 5o.) Lir. M.
Larsson I984b:241, Hernek 1985:37. Datering

- TNB-C.3c
577. Bösarp, V.Virestad nr. 1. Depåfynd.
LUHM 20067 a-c. Tretunnackigaflintyxor.

"Hittade på en alns djup - en av yxorna lâg ovan-
pâ de tvâ andra" (Rech 1979:122).Erú. Nielsen
åir yxoma av t)'p VI (Nielsen 1977:129, nr. 160).

{ 3 tunnackiga oslipade flintyxor. a. Markerade
egghörn, grUgåvit med svart nacke. L- 19,2.
EB- 7,5. NB- 6,2. NT- 1,6. ST: 3,9. SsB- 1,7.

SV- 6o. b. Markerade egghörn, krusta på ena
eggsidan, grâsvartspräcklig. L- 18,9. EB- 7,6.
NB- 5,5. NI- 1,8. ST- 3,3. SsB- 1,7. SV- 9o. c.
Markerade egghörn, krusta på ena egghörnan,
grâvilgxåvit med svarta inslag. L- 18,8. EB- 7,3.

NB- 5,3. NÊ 2,2. ST: 3,8. SsB- 1,9. SV- 9o.)
Datering - TNC-MNA tr. 3c
578. Bösarp, Prästgården. Depåfynd. TM
O.C. 261-263*. " Funna liggande bredvid va-
randra vid dikníng strax under pelargången (?)
261. Ôvergångstyp lrån spetsoval, vaclcert knac-
knd gul flintyxø. 17 x 6,5 x 2,5.262. gulblõ dito
16 x 6,5 x 25. 263. brungrô dito 11,4 x 7 x 3" .

Daæring-TNC? 3a
579. Dalköpinge, RAÄ 23. Dalköpinge 2:1 II.
5 m.ö.h. Svagt ât S-sluttande sandblandad ler-
åker. Depåfynd. LUHM 16112 a-o. Depåfynd
bestående av 15 flintyxor/mejslar. "Hittade vid
plöjning 519 1905. Alla yxorna lâg med eggarna i
samma riktning. Mejslarna ât motsatt håll" (Rech

L979:122). { a. Tjocknackig, 4-sidigt slipad, rät-
eggad flintmejsel, svagt våilvda smalsidor och
bredsidor, grâ. L- 22,8. EB- 1,4. SB- 2,1. NB-
1,8. NI: 1,5. ST: 2. b. Tjocknackig,4-sidigt sli-
pad, räæggad flinrnejsel, svagt välvda smal- och

bredsidor. L- 20,4. EB- 1,2. SB- 2,3. NB- 2.
NT- 1,7. ST: 2,3. c.IJocknackig,4-sidigt slipad
(eggdelen) räteggad flinûnejsel, raka smalsidor,
gråvit. L- 19,3. EB- 1,9. SB- 2,6. NB- 2,2. Nf-
1,8. ST- 2,4. d. fiocknackig,4-sidigt slipad, rät-
eggad flinunejsel, svagt välvda smal- och bredsi-

dor, vitgrâ med grâ flåickar. L- 17,7. EB- 1,5.

SB- 2. NB- 1,7. NT- 1,5. ST: 1,9. e.ljocknac-
kig, 4-sidigt slipad (vid eggen) räteggad flintrnej-
sel, raka smalsidor, gfUmörkgrå med svart nac-
ke. L- 16,8. EB- 1,6. SB- 2,1. NB- 2,1. NI:
1,7. ST- 2,2. f. Tjocknackig,4-sidigt slipad, rät-
eggad flintmejsel, smalsidor och eggdel endast

delvis slipade, raka smalsidor, gråsvart med grå
band. L- 16. EB- 1,8. SB- 2,5. NB- 2,3. NI:



1,8. ST: 2,2. g. 'Ilioclnackig,4-sidigt slipad, rät-

eggad flintmejsel, raka smalsidor, gråvilgrå. L-
15. EB- 1,4. SB- 1,9. NB- 1,9. NT- 1,4. ST-
1,9. h. Tunnbladig, hålslipad, (endast eggdelen)

2-sidig flintyxa, grå. L- 14,9. EB- 3,5. SB- 3,8.
NB- 2,3. NT- 1,3. ST- 1,9. HL- 5,4. SV- 5,50.

i. Tunnbladig, tväreggad, 4-sidigl slipad flintyxa,
smalsidor vid egg, tunn spetsig nacke, raka smal-
sidor, grâblâ. L- 14,6. EB- 5,3. NB- 2,3. NT-
1,1. ST- 1,4. SV- 15'. j. Tunnbladig, wfireggad,
4-sidigt slipad flintyxa, en smalsida slipad endast

vid egg, tunn nacke, markerade egghörn, vitgrâ.
L- r4,7. EB- 5,3. NB- 2,9. NT- 1. ST- 1,5. SV-
1 10. k. locknackig, tunnbladig, räæggad, 4-si-
digt slipad flintyxa, vitgrå/grå. L- 14,1. EB- 5,4.

NB- 3,1. NT- 1,2. ST- 1,7. SV- 11,50. l. Tunn-
bladig, räteggad flintyxa, slipade bredsidor, spâr

av slipning på eggdelens smalsidor, tunn nacke,
grUmörkgrâ krusta på ena bredsidan. L- 16,4.

EB- 5,1. NB- 3,6. NT- 1,2. ST- 2. SV- 60. m.

locknackig, tjockbladig, räteggad, 4-sidigt sli -

pad flintyxa av typ AÆ, krusta pâ nacken, omsli-
pad, raka smalsidor, rektangulåir nacke, vitgrå. L-
15,5. EB- 5,2. NB- 3,2. NT- 1,8. ST- 3,4. SV-
9o. n. fiocknackig,4-sidigt slipad flintyxa av typ
B, raka smalsidor, nacke något sned, gråvilgrå.
L- 20,8. EB- 5,9. NB- 3,7. NT- 2,5. ST- 3,7.

SV- 7o. o. ijocknackig, räteggad flintyxa, endast
eggslipade bredsidor, raka smalsidor, gråvilgrâ.
L- 24,9. EB- 6,2. NB- 3,7. NT- 2,6. ST- 4.)
Lit. Rydbeck l9l8:25 fl Fig. 42, Christoffers-
son 1918:320, Nielsen 1979:45. Datering -MNB.4c
580. Fru Alstad, Alsadgården. Depåfynd och

ackumulerade enkelfynd. LUHM 17465 a-b.
"Dolk och såg af flinta, funna å vången "Svarta

Boel" på Alstadgården. Om de bâda redskapen le-
gat alldeles invid varandra är dock osåikert. Dâ
materialet emellertid ¿ir likartadt, gråbrunrödgul
flinta, och redskapen samtidiga, är det sannolilt
att fyndet är slutet. Dolken är kortbladig, skaftet

har parallella sidor och spetsoval genomskäming"
(Rydbeck 1918:38, Fig. 78). {a. Flintdolk av

typ VI, omhuggen, brun/rödgrönbrun. L- 13,7.

BB- 2,8. BT- 0,9. SkL- 6. SkB- 2,3. Skr- 1,3.

b. Flintskära, konvex egg, mörkbnun/svarfläck-

285

ig. L- 15,8. SB- 4. ST: 1,1.) Daæring-ÄB.Ä,
per. I. 3a Med största sannolikhet kommer föl-
jande fynd från samma plats: ".,Är 1905 anträffa-
des vid ett dikningsföretag å Alsøgården invid m
6 i ett torvmossebäcken 3 m. djupt dels en ekepå-
le av I m. l?ingd med den nedersta åindan tillspet-
sad. Tlitt bredvid densamma lâgo en vacker 12

cm. lâng flintyxa samt sEax i närheæn nâgra an-
dra stenvärktyg jämte träspånor vilka buro spâr
av att hava varit bråinda. Dessutom några andra
arbetade bitar av tr¿i j¿imte djurben. Allt lâg djupt
nere i torven...Jag har lämnat dessa fynd till
LUHM. (Christoffersson 1918:159). Efærsök-
ningar har inte resulterat i några uppgifter som
anger att LUHM tågit emot dessa fynd. Daæring

-Neolitikum.3a581. Fru Alstad, Enkelfynd. LUHM 4736.
"Smalmejsel grð, helt slþad, håleggad. Funnen i
Fru Ahlstads mosse". { Håleggad, 4-sidigt slipad
flintmejsel, gråvilmörkgrã. L- 13,2. EB- 1,9.

SB- 2,5. NB- 1,8. NT- 1,2. ST- 1,7.Ì Daæring

-MNB.2a582. Fru Alstad, RAli, 2. Fru Alsød 16. 55
m.ö.h. Svacka i kuperad åker (0-V¡. Fyndområ-
de för ackumulerade enkelfynd. LUHM*.
"Mycket ungeförlig plats för föremål av brons,
sten och ben-enligt inv-68. Föremålen pdtröffade
1952' . Datering- Neolitikum, Bronsålder. 4a
583. Fru Als'ad, Domme mosse. Enkelfynd.
SHM 291E*. "l tunnackig flintyxa" (Oldeberg

1952:253). Daæring- TNC-MNA II. 2a
584. Fru Alstad, Willie nr 2. Depåfynd.
LUHM f5166 a-b*."Tvð sköror gula Nr 66
8,5 x 3,4 x 12.67 - 8,4 x 3,6 x 0,9. Funna å nr
2 Wllie "vid plöjning eller dylikt arbete i jor-
den". la,. Flintskära, konvex egg, gulröd. L-
8,5. SB- 3,4. ST: 1,1. br'.Ì Daæring-SN.3a
585. Fugtie, RAÄ 40. Fuglie 2L:2.30 m.ö.h.
Sänka i kuperad leråker. Fyndplats för enkelfynd.
P . " 1 nnnackig flintyxa vit slþad 21 x 7-8 x 3.
Funnen vid jordbrulæarbae på I 930 -talef' . Date-

ring - TNC-MNA tr. 4a
5t6. Fuglie, RAÄ 51. Steglarp l8:1. (Steg-
larps Boställe). 35 m.ö.h. Fyndplats för depå-

fynd. LUHM? "Votiufynd i en torvgrav. Pðtrff-
fat í början av 1890-talet pd ca 0,6 m:s djup i en
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hög. Fyndct utgjordes av 10-15 flintyxor, S-12L

och vaclecrt knaclende" . Enligt Christoffersson låg
yxorna "60 cm djupt i torven och alla i en hö9"
(1918:428). Datering - Neolitikum. 4b
5t7. Fuglie, RAÄ 52. Fuglie 40:1. 25 m.ö.h.
Fyndplats för depâfynd. LUHM*. "Pðtrü'ad
vid plöjning pð en av gdrdens åkrar av ðbon
Joseph Persson. Vid en större jordfast stenfann
man ett ca 15 cm tjockt lager av aslca ochbrönda
ben. I detta lager antöffades 2 flintdolknr, ca
22L" . Lit. Christoffersson 1918:428. Daæring

- sN. 4b
5tt. Fuglie, RAÄ 55. Fuglie 22:t0 Çlaga).
35 m.ö.h. NV-sluttning av morlinmark. Åker.
Fyndplats för enkelfynd. P. "1 tunnackigflint-
yxa gråvit 19 x 5-8 x 2,5. Funnen vid töckdik-
ning 1981" . Datering - TNC-MNA tr. 4a '

5t9. Fuglie, Depåfynd. LUHM 19007 a-d.
"4 breda nästan skedformiga skrapor af flinta
funna tillsammans i Fuglie. Yttre habitus full-
komligt likartad" (Rydbeck 1918:36, Fig.72).
{ 4 skedformiga skrapor. a. Grågrön med svart
egg/gulgrâ med blågrâ patina vid eggen. L- 13,2.

EB- 7,4. NB- 4,8. ST- 2"7. b. Dito fiirg, vid
eggen kalkkrusta. L- 10,8. EB- 5,1. NB- 5,5.
ST- 2,1. c. Svartgrönfläckig/brunröd med svarta

inslag. L- 10,6. EB- 5,4. NB- 3,1. ST- 2,1. d.
Grâsvart med krusta/grâgrön med svart kant, nå-
gotpatinerad.L-7,9.88- 4,4. NB- 3. ST- 1,2.)

Datering - SN. la
590. Fuglie, Enkelfynd. LUHM 3914.
"Spjutspets gul. Funnen i en mosse". {Spju¡
spets i flint¿, orangebrun. L- 17,2. SB- 3,4. ST-

0,7.) Daæring-SN. la
591. Fuglie, Fuglic nrT.Depâlynd. TM 128-
29 ab*. "En gulvacker, tunn slþadflintyxa
115 x 25-5 x 1,5 funnen tillsammans med 129

a = gulaktig vackert slipad rätym, dock ej så
tunn och 129b eggen av en vackert slipad gul

flintym" . Datering - MNB. 3a
592. Fuglie, RAÄ 30. Fuglie 4l:4A.30 m.ö.
h. Sänka i lermark. Åker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "1fragmentariskflintdolk gulbrun 14

L. Funnen 1984 vid jordbruksarbete". {Enhgt
teckning lir flintdolken av typ trI med ungefÌirliga
mått; L- 14. BB- 2,5. BT- 1. SkL- 8,5. SkB-

1,5. SkT- 1,5.) Daæring-SNB.4a
593. Gislöv, RAÄ 5. Gislöv 22:1,30:1 (No-
ran?is) 25 m.ö.h. Grund sänka med mossjord.
.Âker. Fyndplats för ackumulerade enkelfynd? P.
"1 slþad tjocknackigflintyxa av Líndötyp, I sli-
pad tunnbladigflintyxa" . { 1. Tunnbladig, 4-si-

digt slipad flintyxa, Sålg¡âsvart. L- 12,2. EB-
4,7. NB- 2,7. Nr- 1,7. ST: 1,7. SV- 13".2.
Tjocknackig, tunnbladig, 4-sidigt slipad flintyxa,
gulbrun. L 10. EB- 3,4. NB- 2,3. NT- 1,7. ST:

1,7. SV- 9o.) Daæring-MNB. 4a
594. Gislöv, Gislövs boställe, Gislöf nr 12.
Bösarps þrkas ägor. Depåfynd. LUHM 16097

a-c. "a) locknackig håleggad flintyxa, oslipad,

brunsvart. b) Dito ¡nen mot nacken starkt avsmal-
nande, brunsvart. Till samma depå hör även en

tjocknackig bergartsyxa, slipad. Hitøde tillsam-
mans vid plöjning (Rech 1979:122) Enl. Ryd-
beck "funna på alldeles samlna ställe men vid oli-
ka tillfüllen âren 1910-1912 (1918:29, Fig. 45).

ta. ïocknackig, tväreggad, hâleggad, oslipad
flintyxa, raka smalsidor, grönsvarlgrönbrun. L-
17,9. EB- 6. NB- 2,8. NÞ 1,9. ST- 3,1. HL-
6"5. SV- 12,50. b. Tjocknackig, tvåireggad, hål-
eggad, oslipad flintyxa, raka smalsidor, rödbruIV
brungrön. L- t9,9. EB- 6,3. NB- 3,8. NI: 2,3.

ST- 3,2. HL- 3,2. SV- 8o. c. TJocknackig berg-

artsyxa, svagt välvda smalsidor, välvda bredsi-
dor, markerade egghörn, gråbrun. L- 14,2, EB-
5,5. NB- 4,2. NT- 2,9. ST- 3,8. SV- 10o.) Daæ-

ring - MNB. 3a
595. Gislöv, RAÄ 57. Bösarp t:1. Gislöv nr
2ó. 5 m.ö.h. Flack mot S svagt sluttande sand-

blandad lermark. Åker. Fyndplats för ackumule-

rade enkelfynd samt depâfynd. LUHM 18073
a-c. "a) Tjocknackig håleggad flintyxa med kva-

dratisk nacke, ljusbrun, oslipad. b) - c) Dito. Hit-
tade vid olika tillflillen på samma plats. Depåka-
raktär mycket trolig" (Rech 1979:122). Enl. Ryd-

beck'hittade vid olika tillfdllen åren I9l0-L912 â,

Gislöf n¡ 12" @ösarps kyrkas egendom)" (Ryd-

beck 1918:29, Fig. 46). {a. Tjocknackig, osli-
pad, håleggad flintyxa, raka smalsidor, vitgrå/
grâorangebrun. L- 21,3. EB- 6,3. NB- 3,2. Nt-
2,8. ST- 3,9. HL- 3,6. SV- 9,5". b. TJocknackig,
håleggad, oslipad flintyxa, raka smalsidor, grå-



beige/grâröd. L- 16,7. EB- 5,3. NB- 2,7. NT-
2,8. ST- 2,8. HL- 2,9. SV- 10o. c. Tjocknackig,
hâleggad, oslipad flintyxa, vitröd/grâorangebrun
med krusta. L- I5,4. EB- 6,3. NB- 2,8. NT-
2,6. ST- 3,5. HL- 3,8.) LUHM 18073 d-e*.
" OÍallbordat flintblad och rôtt tillslaget stötred-
skap, tresidigt i genomskörning, av ungeför
sanmaförg som a-c ochfunna 1912 någramøer
från de tre föregðqnde d) nöra 15L" . { d. Förar-
bete till bladformiþ spjutspets, krusta pâ bägge

sidor, grâbrun. L- L4,5. SB- 5,6. ST- 1,3. och

e*. unf r3,5 L.) LUHM 1s073 r-g*."Í)
skafth$sym med påbörjat hål å bådø sidor, ej
vanliq ûp, svartgrå 15 5L och g) ovanligt smal
skafthålsyxa, påbörjad hð|, avslaget tvdrs över
ett så godt somfärdígt skaftkål och med ett nytt
påbörjadt ð Mda sidor. 10,8L, Båda funna i nör-
heten av sammø stölle som de övríga I m från
varandra år 1913" . LUHM 18073 h-i*. "h)
skåra av gulrödflinta 12,3L och i) sköra av sam-

maförg rnen något mindre 12L. Funnø i nörhe-
ten av de före gåßnde" . Lit. Ch¡istoffersson 19 1 8 :

339, Stjernquist 1958:237. Datering - MNB,
SN.4a
596. Gislöv, Trelleborg-Ystad kustvägen. De-
pâfynd. LUHM 2t3l2zl-6. "a) Tunnbladig
flintyxa, gråvit. b) Tunnbladig flintyxa med svag
hâlegg, mörkgrå. c) Flintsmalmejsel, eggen sli-
pad, rödbrunljusbrun. d)-Ð Dito. Hittade söder

om kustvägen Trelleborg-Ystad "vid grundgräv -

ning på sûandmarken" (Rech 1979:122). Enl.
sockenarkivet pâtråiffades fyndet "i Jörøvallen o-
medelbart bredvid varandra i ytan av den gula
grusen och und¿r ett med sotaktigt grus uppblan-
dat rullstensskikt øv bortåt 50 crn:s möktighet".
{ l. TJocknackig, tunnbladig flintyxa, spår av

slipning på bredsidor vid eggen, raka smalsidor,
ljusgrå/blâvit. L- 18,9. EB- 6,6. NB- 3. NT- 1,2.

ST- 1,8. SV- 13o. 2. ljocknackig, tunnbladig,
hâleggad flintyxa, raka smalsidor, nâgot sned

nacke, mörkgrflsvartgrâ,. L- L4,4. EB- 3,9. NB-
2,2. NT- 1,2. ST- 2. HL- 3,3. SV- 8o. 3. Tjock-
nackig flintmejse\ eggslipning på bredsidor, raka
smal- och bredsidor, Brå/gâbrunröd. L- 23,3.

EB- 1,3. SB- 2,2. NB- 1,8. NI: 1,7. ST- 2,4.
4. ljocknackig flintmejsel, eggslipade bredsidor,
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raka smal- och bredsidor, gUgrâbrunfl?ickig. L-
2t. EB- 1,3. SB- 2. NB- 1,6. NI: 1,5. ST- 2,1.
5. locknackig flintmejsel, eggslipad pâ smal-
och bredsidor, raka smal- och bredsidor, grålröd-
fläckig. L- 18,6. EB- 1,1. SB- 2,2. NB- 2. NÊ
2,1. ST: 2,5. 6.ljocknackig flintmejsel, eggsli-
pad på smal- och bredsidor, Kristianstadflinta,
rakasmal- och bredsidor, mörkbnun. L- 17.EB-
1,2. NB- 2,6. NT- 1,4. ST- 1,9.) Daæring-
MNB.3c
597. Gislöv, Depåfynd? LUHM 7521,
7543, 7962. {7521. TJocknackig, räteggad
flintyxa av typ B, delvis slipade bredsidor, spår
av eggslipning pâ smalsidor, plana bredsidor, nâ-
got sned nacke, gfffmörkgrå. L- 25,9. EB- 6.
NB- 3,8. NT- 2,1. ST- 3,9. SV- 70. 7543.
Tjocknackig, närmast tunnbladig flintyxa av typ
B, delvis eggslipade bredsidor, delvis slipade
smalsidor, plana bredsidor, grå./mörkgrå. L-
20,6. EB- 6,6. NB- 4,2. NT- 1,4. ST:2,1. SV-
8o. 7 9 62. ljocknackig, rtiteggad, flintyxa av typ
B, slipade bredsidor, plana bredsidor, raka smal-
sidor, nâgot sned nacke, grUmörþrå.L- 19,2,

EB- 5,5. NB- 3,7. NI: 2,1. ST- 3,3. SV- 60.)
Datering-MNB. la
59E. Gislöv, RAÄ 41. Gislöv 21:3. 15 m.ö.h.
Såinka mellan flacka ftirhöjningar i grusig leråker.

Fyndplats föf enkelfynd. LUHM. "Ett nack-
fragment av förarbete till en tjocknackig flint-
ym" .Dateñng-MN.4a
599. Gislöv, Gislövsân. Ackumulerade enkel-
fynd? TM 57*. " En treknntig, grovt tillslagen
lans av kolsvart flinta, funnen vid grövning i
Gislövsån, liggande bland benen av ett rådjur,
varav tvenne ben tillvaratogs. 25 ,5 x 2 ,5 x 2 5" .

Daæring- TNC?, SN? La
600. Gislöv, Gislöv 53:11. Enkelfynd. P.
Kopparflatyxa, funnen i Gislövs mosse på 1950-
talet. Uppgift av C. Olsson L. Isie, RAÄ 25. Da-
tering - TNC. 3a
601. Gislöv, RAÄ 39. Gislöv 6:1, 32:1. Gis-
lövsgården. N delen av flack förhöjning pâ svagt
ât S sluttande sandig lerblandad mark. Åker. Ca
150 x 100 m. SÅ-boplats samt depâfynd? P. "/
tunnackig oslipad ythuggen flintyxa 27 x 8,5 x
3,1 tunnackig dito 2I x 7 x 3, I unnackig berg-
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artsyxa 24 x I ¡ 5". Datering - TNC-MNA II.
3a
602. Grönby, RAÄ 31. Grönby 9:3,24:3.
Sänka i åkerma¡k. Fyndplats för enkelfynd. P.
" E n fragmentørisk tunnacki g flintyxa. M ittde l.
16 x 7,5 x 3. Grå sfuad. Kom med i betløsset".

Daæring - TNC-MNA II. 4a
603. Grönby, Grönby nr 7. DepLfynd. SHM
2109z544*. "1 oslipad spetsnackig flintyxa typ
1. Hittades tillsammans med 7 andra spetsnackiga

flintyxor" (Nielsen I977:I21).I LUHM:s arkiv
står följande, troligen avses detta fynd: Ang. slu-
tet fy nd av 7 sp ets nacki ga flintyxor. Lantbruknre

Ni/s Ni/ssons Stensgård, samling senare förvdr-
vad av muséet."4 st spetsovala yxor lämnade hit
af presten Kindby i Grönby,funna å nr 7 Grön-
by, Stensgðrd år 1852 eller 1853. Dessutomfin-
nes 2 hos Nils Nilsson och skolldrar Olsson i
Hönsinge lnde I. Alla 7 funna tillsarnmans i en

ön9". Lit. Hernek L985:37 . Datering - TNA-8.
3a
604. Grönby, Grönby nr 14. Enkelfynd.
LUHM 19642. " En tunnackig slipad endast å
ena smalsidan och delvis å eggpørtiet, brungrå
grovt tillslagen. Funnen i en stensdttning med
skörbrändn stenar och svart jord å nr 14" . {Tvn-
nackig flintyxa av typ III-VI. Slipspår pâ eggen
samf ena smalsidan, raka smalsidor och bredsi-
dor, Rödbrun. L- 24. EB- 7,7. NB- 5,8. NI:
2,2. ST- 3,6. SsB- 1,9. SV- 5o.Ì Datering-
TNC-MNAII.3b
605. Grönby, Enkelfynd. LUHM 23765.
" Förarbete till flintyxa, ljusgrd. Funnen i dike I
112 m djupt". {'Ijocknackig flintyxa, närmast

symbolisk form, med genomgående krusta av

moränflinta, fubbig egg, ljusbrun. L- 15,7. EB-
6,1. NB- 3. NT- 2. ST- 3,1.) Datering-SN?
1a
606. Grönby, RAÄ 42. Grönby 8:4,5,6,7.
Sankmark. Fyndplats för depåfynd samt ackumu-
lerade fynd. P. "Två flintyxor, eventuellt ytterli-
gare.3, enligt upphit¡aren Alfred Lundbergs an-
teckningar ska de ha hittats 1924 i "knnten av en

torvgrav dàr vattnet under vintern skoljt bort jor -
den som legat över den samma". Fynden utgörs
av 1 fl¡ntyxa gråvit 17 x 7 x 4 oslípad. Nackp

skadad. I spetsnackig flintym grdvít 31 x 7 x
3 5. Nack¿n slendad utmed ena löngsidan. Slþad
egg. Enligt upphittarens dotter skøll som sagtyt-
terligare 3 yxor ha hittats vid sarnma tillfölle" . I
nåirheten av yxorna skall åiven ha hittats en häst-
skalle och en hov av häst. I en angränsande del
av mossen ha¡ även hittats delar av ett människo-
skelett enligt sockenarkivet LUHM:"Den 28 juni
1945 anmölde f.d. lantbrukaren Alfred Lund-
berg, Anderslöv, att ett skelett antrdffats under
ett stenröse vid torvtökt i en mosse på Grönby
bostölle. Fyndplatsen dr en mindre mosse, belö-
gen mellan bostöllet och gården Almvik och nör-
mare den senøre. Torvttikten sker med maskin i
den tömligen djupa och vdta mossen och har på-
gått i 4 år. 1942 eller möjligen 1943 hade ben

eller horn av ruÍgot djur pdtrffiats och docenten
Herved Berlin, Lund, hade då varit ute på under-
sökning. Sedan hade ingø fynd gjorts förràn
man í år på 1,5 - 2 m:s djup hittade en samling
stenar och und¿r dem benen, som till en del hade
tillvaratagits. Dessa visade sig dels vara ben av
mdnniska, bl.a. del av ett kranium, dels av djur.
Torvtdkten hade sedermera þrtsatt på fyndplat-
sen och ingø spår av stenar eller ben kunde vid
vårt besök iakttagas. I Alaskiftets del av mossen

shtlle lerr Lundberg tidigare ln iakttagit ett sten-

röse på ca 0,5 m:s djup och han uppgav dess-
utom att man för mdnga, mõnga år sedan hittat
ben ø¡ 2 fußtar ochvid ett annat tillfölle ytterliga-
re ben av nå höstar jömte en stigbygel av jörn" .

Datering- TN. 4c, 3c
607. Grönby, RAÄ 15. Hönsinge 9:4. Anne-
lunds Gård. Sankmark. Äng. Fyndplats för en-

kelfynd. P. "l stenyxa grönsten 19 x 4,5 x 3.
Skøfthål ovølt 3 x 2. Mycket vittrad". {Enligt
teckning åir yxan en dubbeleggad stridsyxa) Da-

tering-MNA.4a
603. Gylle, RAÄ 31. Fjåirdingslöv 15:3. Ny-
bogård. 25 m.ö.h. Utdikad och utfylld moss-
mark. .Åker. Fyndplats för enkelfynd . P. " I tun-
nackig slipadflintyxa29,SL" . Datering - TNC-
MNAII.4a
609. Gylle, RAli 49. Gylle 5:2. 30 m.ö.h.
Sänka i lermark, S om höjdrygg (Ö-Ð. Utdikad
vâtmark. Åker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1
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tunnackig ythuggen flintyxa 38L". { Tunnackig,

oslipad flintyxa, rundad egg och nacke, egghörn.

Störst¿ bredd pâ mitæn av yxan. Våilvda bredsi-

dor, rödbrun/g¡önbrunflfickig. L- 38,3. EB- 8,4.

NB- 6,1. SB- 9,6. NT- 2,1. ST- 5. SsB- 2,9.)
Datering-TNC-MNA tr.4a
610. Gylle, RAÄ 33. Fjåirdingslöv l2:7. Flack

humusblandad lerjord. Utdikad våtmark. Åker.
Fyndplats för enkelfynd. P. "/ fragmentarísk
flintdolk. Datering - SN. 4a
611. Gylle, RAÄ 43. Gylle 16:1.25 m.ö.h.

S¿inka Ö-V i lermark mellan höjdryggar. ,Â,ker.

Fyndplats för enkelfynd. P. "l fragmentarisk
flintdolk". Daæring - SN. 4a
612. Gylle RAÄ 46. Gylle2:Z. Gyllero. 30 m.

ö.h. Fuktig svacka i flack lerma¡k. Åker. Fynd-

plats för depåfynd? P. "Treflintdall<nn nu lör-
komna. Hittade invid sänlcan". Datering - SN.

4t
613. Gylle, RAÄ 34. Fjärdingslöv 12:2. Flack

humusblandad lerjord. Utdikad våtmark. Åker.

Fyndplats för enkelfynd. LUHM. { inventer-

ingsfynd år 19851 "l slipat fragment av yxa".

Daæring - Neolitikum. 4a
614. Gylle, RAÄ 15. Annarp 1:4. Svag såinka.

Torvaktig jord. ,{ker. Fyndplats för ackumulerade

enkelfynd? P. " I tunnackíg ythuggen flintyxa, I
eggfragment av slipadyxa". Se även K. 623.1

Daæring - TNC-MNA tr. 4a
615. Gärdslöv, Hassleholmen d Sillesiös dg-

or. Depâfynd. LUHM 27521. "Entunnackig

ftintyxa brun. I dito dock stimre tillhaggen brun.
I liten tunnackig ftintyxa slþad brunsvart.' Hit'
ta.d¿ tillsunmans på en åtær. överst låg den ldng-

re av d¿ båda oslipade y)Ørna, underst den slipa-
de yxan. Mellan yxorna var ett I cm tiockt
jordskikt". Enl. Nielsen omfattar fyndet en slipad

och två oslipade tunnackiga flintyxor av typ I
(L977:123). { 1. Tunnackig, oslipad flintyxa,
med genomgående kalkkrusta pâ bâda sidor,

brunröd. L- 20,3. EB- 6,1. NB- 4. NT- 1,6. ST:

3,3. SsB- 2,3. SV- 70. 2. Tunnackig, oslipad
flintyxa, kmsta pâ nacken och ena bredsidan, gul-

brun med svartgröna inslag. L- 13,5. EB- 7,3.

NB- 5,6. NT- 2. ST- 2,9. SsB- 2,4. SV- 12o.3.
Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, krusta pâ

nacken och ena bredsidan, gulbrun med svart¿ in-
slag. L- t2.EB- 6,3. NB- 4,5. NÎ- 2,1. ST- 3,1.

SsB- 1,8. SV- 13,5o. Se även K.62l.l Daæring

-TNC-MNAII.3c616. Gärdslöv, Näsbyholms sjö. Enkelfynd.
LUHM 1E658. " En spetsnackig flintym svart-
grd med lcølcinering å ena sidan, sþad, fiinn".
{ Spetsnackig, omsþad flintyxa av t}? 2, grönl
svafr med vit patina. L- 13,7. EB- 4,8. NB- 2,8.

NT- 1,1. ST- 2,1. Se även K. 621.) Datering-
TNA-B.2a
617. Gärdslöv, Näsbyholms sjö. Enkelfynd.
LUHM 189ó3. " En tunn slipad f'lintmeisel,
brwgrð . { Tjocknackig flintyxa av ty¡r B, slipade

bredsidor, sned nacke, brun. L- 9,7. EB- 4,L.

NB- 3,3. NT- 1,6. ST- 2,3. SV- 6o.) Daæring-
MNB.2a
6lt. Gärdslöv, Nyvâng. Enkelfynd. LUHM
23131. " En slþød spetsnackigflintyxa, grdgul
röd. Nyvöng, Ndsbyholmssjön 1921". {Spets-
nackig,4-sidigt slipad flintyxa av gæ 3, sned

egg, välvda smalsidor, gulbrun/grågrön. L- 10,1.

EB- 5. NB- 3,4. NI- 1,9. ST- 2'7.) Daæring-
TNB-C.2a
619. Gärdslöv, "Cø I km österutfrån kyrknn,
cø 100 m O om sjuksköterskans hus pð Sven

Olssons gård í Gördslövs þrkby" . Fyndplats för
enkelfynd. LUHM 26955. "Tunnackig flint-
yxa med rombisk genomskårning, helt oslipad
brun. Funnen vid upprensning och fördiupning
w en grop i slutet at'2ùtalef'. { Spetsnackig, osli-
pad flintyxa av typ2, krusta på bägge bredsidor
och nacke, sva¡lgulbrun.L- 24,9. EB- 6,7. NB'
3,9. NI- 2. ST- 4,2. SV- 8,5o.) Datering -
TNA-B.4a
620. Gärdslöv, Karlstorps mosse, i iordytan.
Enkelfynd. LUHM 23764. " Ettförarbete till
hålslagenflintyxn, grð" . { Förarbeæ till tjocknack-
ig, håleggad flintyxa, brun. L- 14,1. EB- 5,5.

NB- 4. NT- 2,1. ST- 3,4.) Datering-MNB.
2a
621. Gärdslöv, Nåisbyholms sjö. Enkelfynd.
LUHM 18041*. "En skafthålsyxa 9 x 3 NB-

skafthålsbredd 5, egglújd 3,5". { Fyndet har

möjligen samband med K. 615 och 616.) Date-

ring - SN. 2a
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622. Gärdslöv, Den urtappade Nåsbyholms svartgrusvart. L- 9,3. sB- 2,4. sr- 0,7. 12.
sJö. Ackumulerade enkel$nd? LUHM 16694*. Nackdel till tunnackig bergarrsyxa, välvda hedsi-
"Skaftltðlsyxa 15 x6,2 x4,5.Håldiameter2,l- dor, grâgrön.L- 11,7. SB- 6,4. NB- 4,4. NI:
2,3" . LUHÌvl 18099. " Skaftltålsym av dansk 1,7. ST: 2,9.) Datering - TNC-MNA II, MNB,
r¡p". {Dubbeleggad stridsyxa av ryp M?, grâ- SNC. 2a
brun. L- 12,9. BH- 5,4. TH- 3,1. ET: 4,2. NI- 62t. Gärdslöv, Karlstorp. Ackumulerade en-
4,3. HD- 2,3.Ì Daæring - MN, sN. 2a kelfynd? Funnavíd grustagning nöraforna Nris-
623. Gärdslöv, Hassleholmen, sillesjö ögor. byhotmssjön "dör sjön förr gått npp". LIJIdll
Depåfynd. LUHM 27520 a-b*. "slutetfynd 27093-95. "En spetsnackig slipad Íîintyxø,
beståcnd¿ av2 dollrblad.Dolkbladenpåtröfadcs övergdngsþrm titl tunnackig rned antydan titt
vid betlackning hösten l93l liggande tillsam- smalsidor, vit med bruna och svartaflöckar, I
mans. b. 14,6 x 3,6 x 0,9" . { a. Flintdolk av typ tjocknøckigflintyxa med slipade bredsidor, vit, I
I. L- 19,3. BB- 4,2. BT: 0,8. b*. Fyndet har tunnblødig, svagt tåteggadflintyxa, slþad.vt-
möjligen samband med K. 614.) Datering- katcircrad'. {27093. Spetsnackig, 4-sidigt sli-
sNA. 3a pad flintyxa av w 2, ena smalsidan otydlig, vit-
624. Gärdslöv, Näsbyholms mosse. Enkel- kalcineradmedrödaochsva¡tafläckar. L- I2,4.
fynd. LUHM 24041. " Höngsmycke av ikt¡er EB- 5. NB- 2,8. Nr- l,g. sr- 3. 22094. ljock-
med tre hå|, bredsidorna ornerade och kanterna nackig flintyxa av typ B, slipade bredsidor, spår
med små streck' . { Skifferhåinge med risüring, L- av slipning pâ smalsidor vid eggen, omhuggen,
7,7. B- 1,5. T- 1,3. Hål även vid basen) Date- vitkalcinerad. L- 11. EB- 5,4. NB- 4,2. NT- 2,5.
ring - SN. 2a ST: 3,1. SV- 40. 27095. Tunnbladig, tjocknack-
625. Gärdslöv, Näsbyholm, Tåirnö gârd. En- ig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, vitkalcine-
kelfynd. LUHM{'. " Hringsmycke eller bryne av rad. L- 8,7. EB- 4,2. NB- 2,9. NÊ 1,5. sr- 1,7.
skffir med hål påbörjat upptill. 7 x 1,3 x 1,2. HL- 5,8. SV- l7o.Ì Datering - TNA-B, MNB.
Funnen i "torvdikß 1,5 m". Datering - SN. 3b 2a
626. Gåirdslöv, Näsbyholm, Bläsmossen. Jä- 62g. Gårdsröv, Näsbyholm. Enkelfynd.
garbostället. Enkelfynd. LUHM 15539. 'En MHM 3352 b. Bronskantyxa, hinad vid rov-
skfftsåg øv flinta, grð". {Flintskära med skaft, hackning, troligen våtrnarksfynd p.g.a. av den
konvex egg, grå. L- L2,3. sB- 3,3. sr- 0,7.) bruna parinan. Lit. oldeberg 1974:36, w. 23g.
Datering - SN. 2a Datering - SN. 2a
627. Gärdslöv, Näsbyholm, Ackumulerade 630. Gärdslöv, RAÄ 12. Näsbyholm 2:1.45
enkelfynd? LUHM 1404326-12. 6. Eggdel av m.ö.h. Lâgt liggande omrâde i sankmark. Åker.
sþad tunnackig. 7 . Slipat fragment, gr.åvit.8. Ungefärlig fyndplats för ackumulerade enkel-
Tiocknackig grð bredsidorna slipade. g. Dolk, fynd? P. "stenyxor enligt inv. 1970". Daæring
grå kort slraft. t0. Spjutspets mörk. 12. Frøg- 

-Neolitikum?4amentarisk grönstensyø. { 6. Eggdel av tunnack- 631. Hammarlöv, Depåfynd. SHM*. ,'Sex

ig, 4-sidigt slipad flintyxa, vâlvda bred- och halvmånformigaflintsâgarfunnajämtefyradylika
smalsidor, gråröd. L- 9,5- EB- 8,1- ST- 3,3. 7. av annan form under en stor sten. Alla tio flintor-
Mittdel samt eggdel av tjocknackig, tunnbladig, na lågo tillsammans och påträffades, dll man skul-
4-sidigt slipad flintyxa, skadad egg, vit. L- 9,1. le gräva omkring stenen för att spränga den"
EB- 4,3. ST- l,S. S.Tiocknackig,dockbladig (Christofferssonl9l8:380).Datering-SN.lb
flintyxa av typ B, bredsidor slipade, grâbrunbei- 632. Hammarlöv, RAÄ n. ö. Våirlinge 6:10.
ge. L- 16,6. EB- 4,5. sB- 5,1. NB- 3,1. NT- 5 m.ö.h. Flack lermark. Åker. Fyndplats för en-
1,8. sr- 3,7. sv- 10o. 9. Flintdolk av typ v, om- kelfynd. P. "I tunnackig flintyxa gulvitbrun 3I
huggen, svartgrå. L- 15,7. BB- 2,5. BT- 1. SkL- x7-8,5 x4. Funnenvid jordbruksarbete 1983".
4,4. SkB- 3,4. SkT- 2,2. l0.Spjutspetsiflinra, Daæring-TNC-MNAII.4a
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633. Hammarlöv, RAÄ 40. Hammarlöv 40:5.

35 m.ö.h. Avsats i ôsluttande moråinblandad ler-
mark. ,{ker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1

tjocknackig håleggadflintyxø, vitgrð 13 x 3-5,5

x 2,5. Funnen vid schaktning för vattenledning
1960". Datering - MNB. 4a
634. Hammarlöv, RAÄ 11. Hammarlöv M:I.
30 m.ö.h. Sänka i leråker. Fyndplats för enkel-

fynd. P. "1 tkafthålsyxa 12 x 5 x 3 med ofull-
bordat hå|2 crnldioneter. Funnen 1980 vid iord-
brukarbete". Datering - SN. 4a
635. Hammarlöv, Ysle mosse. Ackumulerade
enkelfynd? SHM 2549*. "En tunnackig flint-
yxa" (Oldeberg 1952:253). MF 477. "Tiock'
nackad tvöryxa, grdaktig, slipad å bredsidorna,
eggen slcndad. Påskrift "Ysle milse Ostra Wör-

linge 1835". { Tocknackig, w¿ireggad flintyxa,

slipade bredsidor, brun. L- 16,7. EB- 4,7. NB-
3,8. NT- 2,9. ST: 3,9.) Daæring-TNC-MNA
II, MNB.2a
636. Hammarlöv, Hamma¡löv torvmosse. En-

kclfynd. SHM 2549*. "1 tunnackigflintyxa"
(Oldeberg 1952:253). Datering - TNC-MNA II.
2a
637. Hammarlöv, RAÄ 21. Hammarlöv 24:1,

4l:2.30 m.ö.h. Sänka i kuperad lermark. Åker.

Fyndplats för depâfynd. P. "Tunnackiga flintyx'
or pðtröffade omkring 1960 vid efterarbete vid
husrivning. Fynden består av 3 tunnackigaflint-
yxor sornt 2 eggpartier tillflintyxor, I grovhug-

gen Ílintmejsel samt 3 vtivtyngder". Datering -
TNC-MNAII-? 4A
63E. Hammarlöv, RAÄ 26. 0. Vadinge 6:12.

15 m.ö.h. Svacka i S-sluttande lermark. Åker.

Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. P. "En

tunnackig gulvit flintyxa 10 x 3-4 x 1,5, I tiock-
nackig mörkgrå Ílintyxa 13 x 3,5-6,5 x 2,5.

Funna vid jordbruksarbete 1984". Datering -TNC.MNA II, MN.. 4A
639. Hemmesdynge, S/ Isie nr 13. Enkel-

fynd. LUHM t86tl. "Enyxa oval genom-

skörning, gul och grð. Funnen ungeför 150 m

söder om skomakare P. Anderssons gdrd. Fun-

nen vid dikning". { Spetsnackig, 4-sidigt slipad,

omslipad flintyxa av typ 3, gulröd. L- 10,7. EB-

5,7. NB- 3,5. NT- 2. ST- 3,1.) Daæring-

TNB-C.4a
640. Hemmesdynge, Hemmesdynge nr 11,

Depåfynd. MF 2339-2341. "Enl. uppgift av
Bengt lnrsson i Hernmesdynge under hans lífs-
tidfunnos dessa tre dalkar (2339-2340) j|¡nte en

fjärde, som sednn ur lwns samling bortkommit,

vid grdfning af et dilæ bland ea styclæ svart iord
ochlðgo satnrnanlagda så øtt hvørannan låg med

blad¿t utmed denföregåendes sknÍt, ochvoro de

omlindade med något öntne somvídupptagning-
en sönderföll men tycktes utgöras øf multnade
rotrilgor". 2339. En spjutspets øv flinta (dolk)
med løndtag eller tånge, brun.2340. Dito, dito

form, grôbrun.2341. En spjutspets eller dolk av

flinta, brun. Trolig fyndplats Hemmesdynge nr
11". 12t39. Flintdolk av typ VI, brungul. L-
19,9. BB-', 4,4. BT- 0,8. SkL- 6,6. SkB- 2,5.

SkT- 1,4. 2340. Flintdolk av typ VI, brungul. L
20,8. BB- 4,8. BT- 1. SkL- 6,2. SkB- 2,1. Skr-
1,2. 2341. Flintdolk av typ VI, beigegrön. L-
16,6. BB- 4,8. BT- 0,7. SkL- 5,4. SkB- 2,2.

SkT- 1,4.) Daæring-BÅper. I.3c
641. Hemmesdynge, Villen. Enkelfynd.
LUHM 17146. Bronskantyxa, troligen våt-
marksfynd p.g.a. av den bruna patinan. L- 9,3.
B- 2,9. Lit. Oldeberg 1974:41,nr.260. Datering

- SN. 2a
642. Hemniesdynge, Hanmesdynge nr 3.De-
påfynd. LUHM 19419 a-c. "3 korta flintrnejs-
lar funna tillsammans vid dikning å nr 3. A) är

slipad pâ alla sidor, stårkt omslipad. B) mera ore-

gelbundet formad, slipad pâ alla sidor åifuen på

banen. C) tresidig i genomskärning, tillslagen af

en liten yxa med utsv¿ingd egg, slipad â bredsi-

doma och smalsidan. Habitus likartad" (Rydbeck

19 1 8:34 I Fig. 6a.) { a. 4-sidigt slipad flinünej -

sel, grå. L- 8,5. EB- 2,1. NB- 1,9. NT- 1,9. ST-

1,9. b. 4-sidigt slipad flintnejsel, gtâsvart. L-
7,4. EB- 1,8. NB- 1,4. NT- 1,4. c. Slipad flint-
mejsel, 3-sidig genomskärning, tillverkad av

tunnbladig flintyxa med utsvåingd egg, svartbrun.

L- 6,3. EB.- 2,3. NB- 1,4. Nr- 1,4. ST- 1,4.)
Lit. Ebbesen l98t:2t. Datering - SN. 3a
643. Källstorp, Lilla Jordberga nr 5. Depå-

fynd samt enkelfynd. LUHM ltt40 a-f. "6
skedformiga skrapor af flint¿, ganska våil tillslag-



na, funna tillhopa å nr 5 Lilla Jordberga. Yttre ha-
bitus fullt likartad" (Rydbeck 1918:36, Fig. 73).
LUHM 18841. Tjocknackig, ndgot tillspetsad,
slipadflintym - grågul. Mtirkt "Nr 5 L Jordber-
ga". Enligt accessionskatalogen funnen på sam-
ma lått som skraporna men ej på sammø tid och
ovisst på samma sten. {Sex skedformiga skrapor
a. Patinerad, grâbrun/vitblâ. L- 11,2. SB- 6,3.
ST- 2,1. b. Gråbrun/blågråspräcklig, kalkkrusta
på eggen. L- 1L,7. SB- 5,4. ST: 2,3. c. GråbrurV
blågrå, krusta. L- 10,5. SB- 6,3. ST- 1,6. d.
Gulgrå/blâgrâ.L- 11,4. SB- 5. ST: 1,9. e. Gul-
grUblågrâ. L- 10,1. SB- 4,6. ST- 1,3. f. Gråvil
blâgrå. L- 13,6. SB- 4,6. ST- 1,9. lE84l.
Spetsnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av typ 3.
Krusta i nacken och ena smalsidan, gulbrun. L-
1.3,2. EB- 4,9. NB- 2,5. NT: 1,7. ST- 2,7.I Da-
tering - TNB-C, SN. 3a
644. Källstorp, Jordberga, Sote mosse. Enkel-
fynd. LUHM 1t798{'. " En skafthdlsym med
hålet ungefär víd mitten 14,3 x 7,2 x 5-S ,7" . Da-
tering - SN. 2a
645. Källstorp, Jordberga. Enkelfynd. SHM
17343263. "En tunnackig flintyxa svart och
brun,oslþad.24,1 x 8,2 x 3,7. Funnenpåbot-
ten av en torvmosse". { Tunnackig, oslipad flint-
yxa, rundad egg, raka smalsidor, välvda bredsi
dor, egghörn, grönbrun/svartfläckig. SV- 7,5o.Ì
Daæring- TNC-MNA tr. 2b
646. Källstôrp, Ystad-Trelleborg. Enkelfynd.
SHM 4487. Bronskantyxa, troligen våtmarks-
fynd p.g.a. av den rostbruna patinan. L- L3,7. B-
6,2. Lil Oldeberg 197 4:62, nr. 42L. Datering -SN. la
647. Källstorp, Slättåkra gård, Jordberga. De-
påfynd. LUHM 19675a-b. "2 oslipade tun-
nackiga flintyxor. Hitt¿des tillsammans pâ ca 0,5
m:s djup vid grävningsarbete" (Nielsen 1977:1,31
w.219.). Enl. Rydbeck tir yxorna funna vid dik-
ning. (Rydbeck 1918:16, Fig. 97). {Tvåoslipa-
de, tunnackiga flintyxor av typ Itr-VL a. Gulbrun
med svarta inslag, kalkkrusta pâ ena bredsidan
samt nacken. L- 25.F.B. 7,2. NB- 4,7. NT- 2,1.
ST- 3,7. SsB- 2,4. SV- 7,5o. b. Dito ftirg, kalk-
krusta pâ nacke samt bägge bredsidorna. L- 18,5.
EB- 6,2. NB- 4,1. NT- 1,8. ST- 3,8. SsB- 2.
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SV- 8".) Datering- TNC-MNA tr. 3b
648. L. Beddinge, Bedinge nr 5-6. Enkel-
fynd. LUHM 299--*. " En tjocknackig flint-
yxa, bredsidor slipade, ljusgrå 12 x 5,4 x 3,1.
Funnen i mosse" . Daæring - TNC-MN. 3a
649. L. Beddinge, Bedinge strandmark. De-
påfynd. LUHM 19425 

^-c."3 
ämnen till spjut-

spetsar funna tillsammans â Bedinge strandmark,
gråbrun flinta. (Rydbeck 1918:35, Fig. 66). { Tre
förarbeæn till spjutspetsar. a. Gråbrun. L- 12,8.

SB- 6,1. ST- 2,1. b. Brunröd, bredast pâ mitæn.
L- 11,1. SB- 4,4. ST- 1,7. c. Gråbrun. L- 11,1.
SB- 4,3. ST: 1,3.) Datering-SN. 2a
650. L. Beddinge, L. Beddinge. Depåfynd.
LUHM 6573-74*. Slutet fynd bestående av 2
bronskantyxor med utsvåingda eggar (iriska) på-
ûäffade nära sEanden, mörkgrön patina. L- 28,5.
EB- 15,5. resp. L- 26,5. EB- 4,4. Lil Oldeberg
1974:66 f, nr. 450, T. Larsson 1986:161. Date-
ring - SN. 2a
651. L. Beddinge, )lngarna nr 2. Enkelfynd..
LUHM 28676234*. Bronskantyxa, påtråiffad
vid plöjning i mossjord, grön patina. L- 8,8. B-
4,1. Lit Oldeberg 1974:67 , nr. 452. Datering -SN. 2a
652. L. Beddinge, L. Beddinge. Enkelfynd.
LUHM 5130*. Fragmentarisk kopparyxa, på-

näffad i en torvmosse, grâbrun patina. L- 6,5. B-
6,1. Lit. Oldeberg L974:66, nr. 449. Datering -TNC. la
653. L. Beddinge, RAÄ I och 4. L. Beddinge
24: 1.,32:1.5 m.ö.h. Mindre svacka i flackt lig-
gande sandåker. Fyndplatser för enkelfynd. P.
"I flintsköra 12 x 3 x0,5,1 dito 12 x 3,5 x05".
Datering- SN. 4a, 4a
654. L. Beddinge, RAÄ 12. L. Beddinge 20:
4. 10 m.ö.h. Större sänka mellan wå vidsträckta

þöjdryggar (N-S och NÖ-SV). Moig moränmark.
Åker. Fyndplats för ackumulerade énkelfynd. P.
"l flintyxa slipail 14 x7 x 3, I fragmentarisk sli-
pad flintyxa 15 x 7 x 3 5. Funna 1933-35 . Före-
måle n nu förkomna. I nga bop latsindikationer vid
inv. 1985". Daæring - MNA ltr-? 3a
655. L. Beddinge, RAÄ 34. L. Beddinge 33:

5. 0 m.ö.h. Mindre svacka i annars flackt liggan-
de sandmark. Tomtma¡k. Dråineringsdike. (85-
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285 Gon). Fyndplats för människoben. LUHM
21054, 21060. "Fløfnørlcsgrav, underkdke av

mönniskø funnen i torv vid grtivníngar av drö-

neringsdilæ". A'IA dnr. 3031, 3032135. Besikt-

ning Folke Hansen. Datering - Neolitikum? 4c
656. L. Isie, RAA,25. V. Torp 23:33. 5 m.ö.h.

Krön samt N-S-sluttring av mindre höjdrygg (Ö-

V).Iærig moränmark. Åker. Ca 500 x 170 m.

SÅ-boplats samt ackumulerade enkelfynd och de-

pâfynd. P. "Inom omrðdet hør hittats ett 100tal

ftintförernðl samtföremål av bergart (bl.ø. 3 bdt-

yxor, tjocknackiga, tunnackiga, spetsnackiga

flintyxor, några bredeggade yxor, dolkar. Dø
mesta hittades på 193040talet i samband med

dikning" . { Fyndområde för ackumulerade enkel-

fynd samt Eoligt depåfynd. Huvuddelen av fyn-

den ha¡ pâtåiffats i en sänka sfrax öst€r om gâr-

den. Platsen har tidigare utgiort en del av en bäck-

fåra och som gån ut i Gislövs strandmarks mos-

se. Troligt depâfynd frân sänkan bestående av tre

förcmåI. Samtliga aræfakter har identisk patina,

ena sidan gukerdfläckig, clen andra brunvitrläckig
patina. 1. ljocknackig, oslipad flintyxa med ut-

svängd egg.L- 17,5. EB- 7,6. NB- 4,8. NI:
3,1. ST- 4. SV- I2,5".2. fiocknackig, oslipad
flintyxa med utsvängd egg. L- 15. EB- 7. NB-

3,6. NT- 2,7. ST- 3. SV- 18o. 3. Tjocknackig, o-

slipad flintyxa med utsvåingd egg. L- 14,3. EB-

6,3. NB- 3,5. NT- 2,6. ST- 2,9. SV- 14o. Troligt

depåfynd från sänkan bestående av fem föremåI.

Eventuellt kan de tillhöra föregâende depåfynd.

Samtliga har identisk patina; ena sidan rödbrun-
fläckig, den andra brunvitfläckig. 1. Tjocknackig'

oslipad håleggad flintyxa. L 18,8. EB- 5,6. NB-

3,5. NT- 2,6. ST- 3,4. HL- 3,6. SV- 80. 2.

locknackig, oslipad, håleggad flintyxa. L- 15,3.

EB- 5,2. SB- 5,4. NB- 2,8. NT- 2,7. ST: 3,1.

SV- 9o. 3. ljocknackig, oslipad, håleggad flir¡t-
yxa. L- 14,7. EB- 5,5. NB- 3,4. NT- 1,8. ST:

2,7. HL- 5,9. SV- t2".4. Tiocknackig, osþad,
håleggad flintyxa. L- I2,4. EB- 5,2. NB- 2,3.

NT- 2,4. ST- 2,7. HL- 3,8. SV- 15o. 5. Tiock-
nackig, oslipad, håleggad flintrnejsel, eggen frag-

ment¿risk. L- t6,4. EB- 1,8. SB- 2,6. NB- 2,1.

NT- 1,6. ST- 2,2.
Enkelfynd frân såinkan: 1. Spetsnackig berg-

artsyxa av typ 3 med raka smalsidor, gråbrun,

funnen 1951. L- 33,2. EB- 6,9. NB- 3,7. NI-
2,8. ST- 6,2. 2. Stridsyxa med nackknopp av typ
D:2,1ãg holk, svart. L- 17,2. BH- 51. TH- 4,5.

FIl- 2,8. NT- 2,6. HD- 1,7. 3. Stridsyxa med
nackknopp och låg holk av typ C:lb, grâbrun,

giutsömmar. Li 18,2. BH- 5,6. TH- 5,3. ET:

2,8. NT- 3. HD- t,7. 4.Hagebyhögayxa, dock ej

med utsv¿ingd egg, gråblå. L- 24. B}J- 7,2. TH-
4,2.Ël- 4,6. NI- 3,2.IJD- 2,3.5. Tunnackig 4-

sidigt sþad flintyxa, eggen omslipad, nacke om-

huggen, välvda bred- och smalsidor, gulbrun/vit-
beigepatinerad.l- 20,3. EB- 7,7. NB- 6,7. NI:
2,1. ST- 3,1. SsB- 1,5. SV- 2o. 6. Flintdolk av

typ ltr, omhuggen (identisk patina med sistnämn-

da roliga depåfynd). L- 16,1. BB- 2,1. BT: 0,9.

SkL- 7,6. SkB- 1,6. SkT: 1,7. 7. Nackdel till
mångkantig snidsyxa. L- t2,3. B- 6. T- 3,7.8.
locknackig flintyxa med utsvängd egg, en bred-

sida slipad, gråbrun. L- 12,7. EB- 6,6. NB- 4.

NI- 3. ST- 3. SV- 15o. 9. Tunnackig bergartsyxa,

raka smalsidor, grâgrön. L- L7. EB- 7,7. NB-
6,2. NT- 2,8. ST- 4,2. SV- 7o.) Daæring -
TNB.C, TNC.MNA II, MNB, SNB.3A, 3A

657. L. Isie, Dynekåilla. Enkelfynd. P. Kop-
parflatyxa, funnen i den s.k. Skedalsrännan vid
kyrkan på 1960-talet. Uppgift från C. Olsson L.
Isie, RAÁ 25. Datering- TNC. 3a
658. L. Slågarp, RAÄ 38, 39. Villie 2:2,1:2.
30 m.ö.h. Svag sänka i leråker (NV-SÖ). Fynd-
platser för ackumulerade enkeifynd? P. "1 tun-

nackig flintyxa ythuggen, I slþad toligen spets-

rackig flintyxa". Datering - TN, TNC-MNA U.

4a, 4a
659. L. Slågarp, RAÄ 49. L. Slågarp 1:8.

Solkullen. 30 m.ö.h. Kuperad lermark invid vat-

ændrag..A,ker. Fyndplats för enkelfynd. P. "/
dolkfunnen vid plöining strax intill Årnossen".

Datering- SN.4a
660. L. Slågarp, Annarp nr 2. ErrJrelfynd.

LUHM 14407. "En tiocknackíg slipad flint'
yxa, gulgråmörlcspröckli g, slipad på bredsídar-
nas nedre del, eggen sned och omslipad 11 x
2,2-4 x 1,9. Funnen på ca 30 cm:s dittp, vid
grövning av ett dike 1895". {Tunnbladig,tjock-
nackig flintyxa, slipade bredsidor, svagt utsv¿ingd



egg, brungrönfläckig. L- 10,8. EB- 4. NB- 2,6.
NT- 2. ST- 2. SV- 9,5o.) Datering-MNB/SN.
3b
661. L. Slågarp? " Åmossen" . Enkelfynd.
LUHM 1667t. "En skedformig skrapa, mörk
8,3 x 4,3 x 1,5. Funnen 1850". {Skedformig
skrapa, krusta, svartbrun/grågrön. L- 8,3. SB-
4,2. ST: 1,4.) Datering-SN.2a
662. L, Slågarp, Lövdala. Enkelfynd.
LUHM 2t370. Bronskanryxa, troligen vâr-
marksfynd p.g.a. den grâgröna och bruna pati-
nan. L- 8,5. B- 4,9.Lit. Oldeberg 1974:67,nt
457. Datering - SN. 2a
663. L. Slågarp, RAÄ 19. Haglösa t5:5
Rockhög. 35 m.ö.h. Flack S sl¿int mor liten vat-
tensamling. læråker. Fyndplats för enkelfynd. P.
"1 spetsnackig bergartsyxa". Datering - TN. 4a
664. L. Slågarp, RAÄ 20. Haglösa 15:9. 40
m.ö.h. SÖ-sllinten av en liten flack höjd invid li-
ten vattensamling. Iæråker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "1 spetsnackigflintyxa". Datering-
TN.4a
665. Maglarp, Maglarp 8:18. 325 m V om gâr-
den. Fyndplats för depâfynd på boplats? Under-
sökning av Arbman. LUHM 29160*. "Fynd
från grop (40 cm i diameter, djup 15 cm, u,r-
sprungligen djupare) med svart fyllning i vilkcn
fynden låg töx packade. Gropen iakttogs i sam-
band med sandtökt: 2 fyrsidigt huggna föremå\,
möjligen yxförarbeten,2 knutor, I avsløg med
retusch pð nå sidor, I knaclcsten samt 42 avslag
och aufall. Av bergart: I tiggformade eller av-
långø strandstennr, ndgra med slagmörken sarnt
enflisa av dylik" . Datering - SN? 4c
666, Maglarp, Albäcksborg. Enkelfynd. P.
Bronskantyxa, troligen våtmarksfynd p. g.a. den
brunapatinan.L-22. B- 8,6. Lit. Oldeberg 1974:
74, nr. 507. Datering - SN. 2a
667. M,aglarp, Revs mosse. Enkelfynd. SHM
2548*. "1 tunnackig flintyxa" (Oldeberg 1952:
253). Datering - TNC-MNA II. 2a
668. Maglarp, RAÄ 40. Maglarp nr. 8. 0 m.ö.
h. Depåfynd. LUHM 26918 a-c. "Två tun-
nackiga slþade flintyxor funna i en sluten kon-
text".EnL Rech påträffades fyndet vid harvning
(1979:L22). { a. Tunnackig, tunnbladig, omhug-
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gen flintyxa, bredsidor slipade, raka smal- och
bredsidor, grâblâ. L- 15,1. EB- 4,7. NB- 3,1.
NI- 1,1. ST: 1,6. SV- 8o. b. Tunnackig, tunnbla-
dig,4-sidigt slipad flintyxa, raka bredsidor, svagt
välvda smalsidor, tunn nacke, eggen splittrad och
frostsprängd, vitgrå/gråblâ. L- 14,1. EB- 5,6.
NB- 3,2. NI- 1. ST- 1,5. SV- 12..Ì Lir. Hatb€rr
1954:17. Datering-TNC-MNA II. 3a
669. Simlinge, Simlinge nr 10. Depåfynd.
LUHM 17622 a-c*. '"Tre förarbeten af flinta
antaglþn till wâ spjutspetsar och till en yxa med
utsvängd egg, funna tillsammans i Simlinge. Till
formen öfverensståmma a och b med hvarandra,
medan c åir sâ vårdslöst tillslagen, att nästan half-
va ytan tiickes af den ursprungliga kalkkrustan"
(Rydbeck 1918:35, Fig. 65). {a*. L 19,9. b.
Förarbete till flintskåira eller spjutspets? G'råbeige/
rödbrun. L- 13,8. SB- 6,2. ST! 3,2. c*. L- 14.)
Datering- SN. 3a
670. Skegrie, Skegrie boställe. Depâfynd.
LUHM 1977t a-b*. "Två flintsâgar funna till-
sammans vid harfning â Skegrie boståille. A)
Gulröd 15,8 x 4,2 och b) Gulgrön l2L x 48.
YtEe habitus likarråd" (Rydbeck 1918:41). Se
även K. 675. Datering - SN. 3a
671. Skegrie, RAÄ 24. Skegrie t1:3.5 m.ö.h.
V och NV-slunande lermark. Åker. ca 250 x 230
m. Från 1960-talet och framât har markägaren hit-
tatcaZ1 föremåI. SÅ-boptats och fyndområde för
wå troliga depâfynd. P. "4 tjocknackiga håleg-
gadc, helt eller dclvis slipade flintymr 14 x 3-
6,5 x 3,2 flintskãror 15-17 x 4,5". Datering_
MNB, SN.3A
672. Skegrie, RAÄ 32. Skegrie 43:7. 5 m.ö.
h. Flack lermark. Åker, de s.k. "torvängarna".
Fyndplats för depåfynd. LUHM 19657 a'-c.
"Två tunnackiga flintyxor s(mt ett redskapsäm-
ne" .Enl. Rydbeck giordes fyndet'Iid plöjning â
den s.k. torfängen i Skegrie. Den längsta yxan
jämte redskaps¿imnet hittades sommaren 1915,
medan den näst största yxan pâträffades först
sommaren d¿irpâ å sarnma ställe. Yttre habitus
fullkomligt likart¿d" (Rydbeck 1918:15 f, Fig.
l4). {a. Tunnackig, oslipad flintyxa, rundad
egg, sned nacke med lrusta, sneda smalsidor,
egghörn, gfflgråsvart. L- 35,6. EB- 7,9. NB-
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4,7. NT- 2,1. ST- 4,4. SsB- 3. SV- 7o. b. Spets-

nackig, oslipad flintyxa av typ 3, grå. L- 22.F'B'-
5,6. NB- 3,1. NT- 1,6. ST- 3,4. c. Redskaps-

förarbete (?) Grâ med kalklçrusta. L- 14,5. SB-

3,6. ST- 2,8.) Lit. Christoffersson 1918:594.,

Hemek 1985:38. Datering - TNC. 4 b

673. Skegrie, Enkelfynd. LUHM l80t4g.
"En oslþad tunnackig flintyxa, svartgrd. Fun-
nen i ðn vid byn". { Tunnackig, oslipad flintyxa,
svagt välvda smalsidor, vtilvda bredsidor, rundad

egg och nacke, grå/grâsvart. L- 24,7. EB- 6,9.

NB- 5,1. NT- 1,9. ST- 3,7. SsB- 2,6. SV- 7,5o.Ì
Daæring-TNC-MNA II.2a
674, Skegrie, Skegrie nr 9. Enkelfynd.
LUHM 19752*. "Ett lnlvmðnformigt redskap
(Sköra), gulgråflinta, svagt sågtandat 19;3 x 5.

Funnen i en mosse". Datering - SN. 3a
675. Skegrie, Skegrie boståille. Depâfynd.
LIJHM 20085 a-b. "Två yxor av flintafunna
tillsammans å Skegrie Bostãlle. A) Håleggad,

men senare betydligt avflisad och skadad B)
tunn, ganska groft tillslagen yxa med slipat egg-
parti, eggen något utntingt' . {a. Iiocknackig,
4-sidigt slipad, håleggad flintyxa, omhuggen,

kraftigt skadad egg, grâ. L- 14,6. EB- 4,6. SB-
5,7. NB- 3,7. NT- 3,5. ST- 3,5. b. Tunnbladig

omhuggen flintyxa, eggslipad, den utsvängda eg-

gen sekundär, grå. L- 12,2. EB- 5. NB- 3. NT-
1,9. ST: 1,9. Fyndet har möjligen samband med

K. 670.) Datering-MNB. 3a
67é. Skegrie, Depåfynd. SHM 422, LUHNI
2822. Slutet fynd påträffat 1817 under en stor

sten. Flera av bronsföremâlen har inte tillvarata-
gits. Fyndet består av: 1. Bronskantyxa, mellan-

europeisk typ, rundad utsvängd egg, brun och
grön patina. L- 18,5. B- 4,8. 2. Bronskantyxa,

böhmisk typ, brun och gtön patina. L- 15,8. B-

5,5. 3. Bronskantyxa, mellaneuropeisk typ, run-
dad egg, brun och grön patina. L- 15,5. B- 5,3.

4. Bronskantyxa, mellaneuropeisk typ, utsv¿ingd

egg, brun patina. L- 18,7. B- 5,5. 5. Bronslans-

spets, fragmentarisk, brungrön patina. L- L4,3.

6. Bronslansspets, fragmentarisk, brungrön pati-

na. L- 5,4. Se även K. 677. Lit. Oldeberg 1974:

102 f, nr. 690, T. Larsson 1986:161. Datering-
SN. la

677. Skegrie, Orebäcken. Depâfynd. SHM
2548. Pâträffat 1818 under en stor sten. Samti-
digt pâtäffades andra föremål vilka inæ tillvara-
togs. Troligen ingâr föremålen i det förra depå-

fyndet. Fyndet består av wâ likartade böhmiska
bnonskantyxor med utsvängda eggar och grön pa-

tina. L- 15,4. B- 5,8. resp. L- 16,8. B- 6,7.Lit.
Oldeberg t974:103, nt 692, T. Larsson 1986:

161. Datering-SN.2a
67t. Skegrie, Skegrie förbehållsmosse. En-

kelfynd. SHM 2549*. "1 tunnackig flintyxa"
(Oldeberg 1952:253). Datering - TNC-MNA II.
2a
679. Skegrie, Skegrie nr 13. Ackumulerade

enkelfynd. LUHM 1t079 a-c. "Tjocknackig
flintyxa med utsvängd egg, vanlig skafthâlsyxa
af grönsæn och ämne till flintdolk, funna vid dik-
ning â Skegrie nr 13. Fyndförhållandena åiro sä-

kertkända füremålen lågo på en half meærs djup

och på en half meters afstând frân hvarandra.

Den tjocknackiga yxan åir gulröd till fÌirgen och

skiljer sig härutinnan från sâväl skafthâlsyxan
som dolkämnet, hvilka bâda äro grâ. Emellertid
fürekomma äfven på flintyxan några grâblâ fläck-
ar, hvilka förete en viss öfuerensstämmelse mod
fürgen â de bâda öfriga föremålen. Då d?irtill
kommer att de tre redskapen legat på en half me-

ters afstånd från hvarandra, kan olikheten i fåirg-

skiftning ha sin grund håirutinnan, och därftir tor-

de fyndet böra betrattas som ett tillförlitligt slutet

fynd" (Rydbeck 1918:35, Fig. 68). {a. Tjock-
nackig, oslipad flintyxa med utsvåingd egg, gul-
brun. L- 14,6. EB- 6,6. NB- 3,1. NT: 2. ST- 2.

SV- 15'. b. Förarbete till flintdolk eller spjut-

spets? Grå. L- 16,2. BB- 6,6. BT- 1,8. SkB-
4,6. SkT- 3,4. c. Enkel skafthålsyxa. L- 17,2.

BH- 6,6. TH- 4,9.8T- 4,6. NT- 4,5. HD- 2,2.\
Datering- SN. 3c
6E0. Skegrie, RAÄ 20. Skegrie 1:2. 5 m.ö.h.

Sänka i lermark. Åker. Fyndplats för ackumule-
rade enkelfynd.P. "2 luirnyxor 22 resp 35 x 4-
6 resp 8-l0B och 3,5-57. Påtrtiffade vid iord-
bruks- och drdneringsarbeten 1982 och 1984".

{ Fyndplatsen, en odlad svacka i åker, var enligt
fotografi från tXirjan av 1900-talet en sumpig sjö.

Två föremål har hittats här i samband med dik-



ningsarbeten pâ ett djup av mellan 2 och 3 meter
1982 eller 1984. Det stora djupet beror pâ att
schaktmassor pâförts området då stora vägen
mellan Trelleborg och Malmö iordningsställdes.
Lagret som föremålen pâtråiffades i innehöll rik-
ligt med sliv och kaveldun som enligt upphittaren
va¡ färska. 1. ljocknackig, oslipad flintyxa av

typ A, gulockra/gråsvart. L- 17,8. EB- 5,8. NB-
2,9. NT- 2,5. ST- 3,6. SV- t3,5".2. Förarbete
till noligen en tunnackig flintyxa, v?ilvda bred-
och smalsidor, svartgrå. L- 22. EB- 6,8. NB-
5,2. NT- 3,4. ST- 4. SV- 5,5. Den av RAÄ
nåimnda långa klirnyxan, vilken fiir övrigt är ett
kasserat förarbete till noligen en tunnackig flint-
yxa, är inte funnen i sänkan utan pâ backen ome-
delbart söder om denna.) Datering - TNC-
MNAtr,MNAV.4b
6t1. St. Slågarp, RAÄ 17. St. Slågarp 9:1.
Stockholmsgârden. 35 m.ö.h. Flacka slänter ner
mot vattendrag i lermark. Åker. Fyndplats för en-
kelfynd. P. "I spetsnackig flintyxa ythuggen
ndsidig. Funnen "ndgonstans i närh¿ten av vat-
tendrag". { Enligt teckning är yxan av typ U Da-
tering-TNA-B.4a
682. St. Slågarp, naÄ 0. St. Slågarp 27:12.
25 m.ö.h. V delen av vidsträckt, flack svacka,
omringad av höjdstråickningar, nu vattengrop.
Fyndplats för ackumulerade enkelfynd. SHM
14t9IV 2203*, 2549, 32l7zt. "Enslag-
sten och knuta att tlinn, îe flintdolkar, finnack-
ig flintyxa, skära, eggfragment av stridsyxa,
skafthålsyxa, en flintspets med urnupen bas".
{2549.1. Eggdel till en dubbeleggad stidsyxa
av typ Bl-2, gråspräcklig. 2. Flintdolk av ryp
VI, grâbeige/grâblâ. L- 19,1. BB- 4,2. BT- l.
SkL- ó,8. SkB- 2,7. SkT- 1,1. 3. Flintdolk av
typ VI, svartblå/gråbrun. L- 17. BB- 4,6. BT-
0,9. SkL- 6,2. SkB- 2,7. SkT- 1,3.4. Flintskära
med svagt konkav egg, grårödbrun/grâgrön. L-
13,5. SB- 3,3. ST- O,8. 3217. Smal pilspets
med urnupen bas (mått saknas). 1489IV. Brun
klotrormig knacksten av flinta. L- 7,4. B- 7,1.)
Lit. Christoffersson 1918. Datering - TNC-
MNA II, SN, BÂ per. I. 4a
6E3. S. Åby, S. ÅUy nr 6. Depåfynd. LUHM
19621 â-c. "Tre vackra spjutspetsar af flinta
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pâträffade sornrnmaren 1915 vid dikesgräfning
pâ omkring 37 cm:s djup i svarnnylla. S. Ä,by m.
6. Alla tre lâgo intill hvarandra och den låingsta
gick wlirt af ftir spaden. Ytne habitus mycket li-
kartad" (Rydbeck I9l8.29 t Fig. 48). { a.
Flintdolk av t)? I med förtjockat skaft, gâlgã-
brunfläckig. L- 24,7. BB- 4,2. BT- 0,7. SkL-
6,7. SkB- 2,7. SkT: 1,1. b. Flintdolk av typ I,
svarlgråbrunfläckig. L- U. BB- 4,3. BT- 0,8.
SkL- 6,8. SkB- 2,7. SkT- 1,1. c. Flintdolk av
typ I, gdröd. L- 22,8. BB- 3,9. BT: 0,6. SkL-
7,2. SkB- 2,3. SkT- L. Se åiven K. 684.) Daþ-
ring - SNA. 3c
6t4. S. Åby, S. Åby n, ó. Enkelfynd.
LUHM 23737 . " Ett skårfragment, ljusbrun I
x 3,2 x 1. Funnen på 314 m:s djup i díke".
{ Fragmentarisk flintskära, rak/konkav egg, gul-
bnun. L- 12,3. SB- 3. ST- 1. Fyndet har möjli-
gen samband med K. 683.) Datering - SN.
3b
685. s. Åuy, naÄ 6. S. Å,by 46:1. 30 m.ö.h.
S?inka mellan wå mindre âsryggar 10-V¡. Uo-
rängrov lermark. Fyndplats för enkelfynd. P.
"t flíntyxa 12,5 x 6 x 3. ingø boplatsindíkatío-
ner kunde iakttagas dåmarkcn dels var nyplõjd,
dcls ldg i tr¿ida". Daæring - MN-SN. 4a
6t6. S. Åny, nnÄ 21. S. ,Aby 34:1.20 m.ö.
h. Flack V-sluttning av vidsräckt höjdrygg (N-
NÖ-SSV). Sandmark. Åker. Fyndplats för en-
kelfynd. P. "I tunnackig bergartsyxa 32 x 9 x
6,Inga boplatsindikntioner htndc ses" . Datering

-TNC-MNA 
II.4a

637. S. Åly, S. Åby nr 17. Enkelfynd. P.

"Lång tunnackig slipad flintyxa funnen vid dik-
ning". Uppgift från C. Olsson L. Isie, neÄ ZS.

Daæring-TNC-MNA II.3a
68t. Trelleborg, Trelleborgs mosse. Enkel-
fynd. MF 1318. "Dolk, hvit,bladctmedndgot
lita utnöngda eggar, ej tydligt skíldt frðn sk@et
som ör oregelbundet 4 -sídigt. Trelleborgs mosse

1849". { Flintdolk av bT m, vitbeigepatinerad.
I- 19,3. BB- 3,2. BT: 1,5. SkL- 9,2. Stt- 2,5.
SkT- 1,8. Se även K. 691.) Daæring - SNB.
2a
6t9. Trelleborg, Depåfynd. LUHM 56t4,
57 03, 57 07, 5720-21, 5727, 5729, 577 2,
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5779 samt 5781. "Slutet fynd av 10 yxor

funna i en torvmosse vid Trelleborg, stdcnde tött
tíllsammans om pð kant". { 56t4. Tjocknackig,

räteggad, oslipad flintyxa av typ B, raka smalsi-

dor, nâgot sned nacke, gråguVgulbrun. L- 25,1'.

EB- 6,1. NB- 3,ó. NT- 2,8. ST- 4,1. SV- 70.

5703. fjocknackig, räteggad, oslipad ftintyxa
med svagt utsvängd egg, grâ. L- 15,7. EB- 5,9.

NB- 3,8. NT- 3,3. ST- 3,3. SV- 9,50. 5707.
Tunnbladig, oslipad, tv¿ireggad flintyxa, krusta
pâ nacken, gulbrun/grâgrön. L- 16,5. EB- 6.

NB- 3,3. NT- 1,1. ST- 2. SV- 11". 5720.

fiocknackig, räteggad, oslipad flintyxa av t1p B,

sned nacke, grâgulbrury'grâsvart. L- 18,2. EB-

5,2. SB- 5,5. NB- 3,5. NI:2,3. ST- 3,6. SV-
7o. 57 21. Ijocknackig, räteggad, oslipad flint-
yxa av typ B, krusta pâ nacken, sned nacke, grâ-

guVgulbrunflåickig. L- 2I,3. EB- 4,9. SB- 5,5.

NB- 3,1. NT- 2,4. ST: 3,5. SV- 60. 5727.
Tjocknackig, räteggad, flintyxa av typ B, eggsli-
pade bredsidor, sned nacke med krusta, gulgU
gulbrun. L- 23,8. EB- 5,5. SB- 6,1. NB- 3,4.

NT- 2,1. ST- 3,8. SV- 60. 5729. Tiocknackig,

räteggad, oslipad flintyxa av typ B, markerade

egghörn, sned nacke, gulefflgulbrun med svart
nacke. L- U,l.EB. 6,3. NB- 3,6. NÊ 2,5. ST-
4,2. SV- 8o. 57 7 2. ljocknackig, räteggad, flint-
yxa av typ B, en bredsida slipad, plana smal- och

bredsidor, något sned nacke, grâguVgulröd. L-
25,3. EB- 5,5. NB- 3,8. NT- 1,9. ST- 2,9. SV-

5o. 57 7 9. fiocknackig, oslipad, råiteggad flint-
yxa av typ B, sned nacke med krusta, gulgfå/
grâgul. L- 18,5. EB- 5,4. SB- 5,8. NB- 3,8.

NT- 2,5. ST- 4. SV- 7,5o. 5781. Tjocknackig,

räteggad, oslipad flintyxa av typ B, krusta på
nacken, gulgrå./grågul. L- 17,3. EB- 5,2. SB-

5,5. NB- 3,6. NT- 2,6. ST- 4. SV- 5o.) Daæring

- MNB. 2c
690. Trelleborg, RAÄ 24. Repslagaregatan

14-16. 5 m.ö.h. Flack S-sluttande moränmark.

Tomtmark. Ungefåirlig fyndplats för depåfynd.

P? "3 fint huggna tjocknackigaflintyxor. Funna

vid jordbrul<sørbete. I øv yxorna låg över de nå
andÍa". Enligt Christoffersson gjordes fyndet vid
plöjning. Föremålen utgör enligt foto, t'ocknack-
iga, håleggade flintyxor och dessa lâg med eg-

garna âtväst (1918:715). Datering- MNB. 4b
691. Trelleborg, Trelleborgs mosse. Acku-
mulerade enkelfynd? SHM 2548. "En bâtyxa
typ Bf C:4, ursprungligen tillsammans med "ett

träskaft I 12 qtafi lång" (Oldeberg 1952:22i7).

{ Yxan åir m?irkt "hnde ett tröskút I 112 qwn
lðngf'. Snrdsyxa av typ D:2, något skadad, trub-
big egg. L- t4,6. BH- 5,1. TH- 3,8. ET- 2,9.
Nf- 2,2. HD- 1,9. Sammainv. nr. även en egg-

del till en rliteggad, ljusbrun bergartsyxa, märkt
"Trelleborgs mosse". L- 6,7. EB- 4. ST- 2,6.

Fynden har möjligen samband med K. 688.)
Datering-MNB.2a
692. Tlelleborg, Trelleborg Västergârd. En-
kelfynd. P. Bronskantyxa, toligen våtmarks-
fynd p.g.a. den brungröna patinan. L- 12. B-
4,6.Lit Oldeberg 1974:124, nr. 816. Daæring

- SN.2a
693. T[elleborg, RAÄ 27. Garrúa Sockerbru-
ket. 5 m.ö.h. Flack mor?inmark nu industrimark.
Fyndplats för enkelfynd. LUHM 14370. "En

tjocknackig flintyxa. Grðbrun. Funnen vid gröv-

ning på stort djup ðr 1887". { Tjocknackig, osli-
pad flintyxa med utsvåingd egg, brun/mörkbrun-
röd. L- 11,5. EB- 5,4. NB- 3,5. NT- 2,4. ST:
2,6. SV- 140.1 Daæring - SN. 4b
694. Trelleborg, RAÄ 28. "Friheden" 0 m.

ö.h. Flack moränma¡k. Villabebyggelse. Fynd-
plats enkelfynd. LUHM 14372. "En tiock-
nackíg grönstensyxa, Funnen nöra stranden på
en plats som tidigare varit sjöbotten". {liock-
nackig bergartsyxa, svagt konkava smalsidor,
v?ilvda bredsidor, grågrön. L- 12,5. EB- 5,3.

NB- 3,5. NI- 2,8. ST: 2,8. SV- 12,50.) Date-

ring-MNB.4a
695. Tirllstorp, Enkelfynd. LUHM 18931.
" En tunnackig flintyxa slipad gråsvarL Funnen i
mossdike I rneter diupf' . { Tunnackig, oslipad
flintyxa, krusø på nacken och båda bredsidor,
raka smalsidor, svart. L- I3,7. EB- 6,4. NB-
5,5. NI- 1,7. ST: 2,6. SsB- 1,4. SV- 6,5o.) Da-

æring-TNC-MNA tr.lb
69ó. Tullstorp, St. Bedinge nr 19, 35. Enkel-

fynd? LUHM 1604ta-b*. "Två st. kerørnik-

skiirvor med streckornering. Funna vid torvupp-
tagning å nr 19 o 35, ntira Skateholmsåns utlopp



i Ostersjön. Lagerföljden rir, enligt uppgift föl-
jandc: Sand - 6 a'7 fot, sandblandad torv sk.
gråtorv 3 a' 4 fot. Svart torv. I detta setare lager
fanns kruknn, som sannolikt var hel, men sön-
derslogs av haclean vid upptagand¿t. I densan-
mafanns enl. uppgift inga ben. I sarnma tory-
mosse övenfunna ben av djur, flintverktyg osv.
Se Torvmossekommisionens brev Nr 3 a' 9
sarnt kßrtskßs". Datering - TNC. 3c
697. Tullstorp, Stora Bedinge. Enkelfynd.
LUHM 23664. ' I dolk med rakt skaft, mörkt
grð.1 112 m djupt dike". {Flintdolk av r}T VI,
nästan parallellt skaft, grågrön/blågrön. L- 18,7.
BB- 3,3. BT- 0,9. SkL- 5,9. SkB- 2,2. SkT-
1,1.) Daæring-BÅper. I. 3b
698. V. Alstad, Tegelberga gård. Depâfynd?
LUHM 17t70 a-c. "Dolk eller spjutspets,
spjut- eller pilspets och spån, alla af flinta, funna
tillsammans i en "fläckafâra" þlogfâra) å Tegel-
berga gård, V. Alstad socken". @ydbeck 1918:
35). { a. Smalt dolkblad med urnupningar på
skaftet, gått. L- 18,3. BB- 2,5. SkL- 7. b.
Spjutspets i flinta, smal, grâbeige. L- 12,7. SB-
2,5. ST- 0,9. c. Flintspânfragmeng grâ. L- 5"2"
B- 3,2. T- 0,8.) Daæring - SNB. 2a
699. V. Alstad, Lilla Alstad Nr l."Svøne-
mosse". Enkelfynd. LUHM 17753. "Tjock-
nackig hålslþad flintyxa, ljusgrå". { Spetsnackig
tjocknackig, tunnbladig, hâleggad, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, vitgrå. L- 10,1. EB- 4,3. NB- 2,7.
NT- 1,5. ST- 1,7. HL- 4,6.| Daæring-MNA
V3a
700. V. Tommarp, RAli 25. Tågarpsdal 1:1.
S¿inka i sluttande leråker. Fyndplats för ackumu-
lerade enkelfynd. LUHM 5ll7*. "Fyndplats

för sþsten och flintmejslar i en f.d. sankting.
Funna vid grövning. I sþsten, grå levartsartad
sandsten 10 slipytor, I - 10 flintmejslar, bilor
och lansar etc". I accessionskatalogen står följan-
de; " Slþsten med I slipytor af grdaktig qartsar-
tad sandsten, funnet å hemmanet No 3 Tågarp
vid grdfning af en dike. På sammø stölle örovid
flera tittfdltenftíntr¿dskq antrqfliade" . Lir. Chds-
toffersson 1918. Datering- MNB. 4a
701. V. Tommarp, Vranarp.Enkelfynd. TM
E45 *. " Stenklubba med stort och ldngt borrhåL
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Funnen 1929 i Vrarurps sjö sorn tonlagts till ð-
læf'.Daæt'ng-SN?2a
702, V. Vemmerlöv, RAti 26. Vem¡nerlöv
13: l. Råimpegârden. Ackumulerade enkelfynd?
LUHM? "Löslynd bestående av flera ftintdol-
kar och 1 böverskalle lnr påtäffats i en liten
mos se " . Lit. Christoffersson 1 9 1 8:400. Daæring

- SN. 3a
703. V. Vemmerlöv, Vemmerlöf nr 7. Dqã-
fynd. LUHM 19418 a-c. "Tr€smalmejslaraf
slipad flinta, funna tillsammans vid dikesgräf-
ning å Vemmerlöf m 7. Den längsta mejseln a) är
slipad rundt om, med smal egg och tunn sned
bane; b) är mycket smal i eggen, slþad pâ alla
sidor; c) är smal liksom den förra, omslipad i
eggen" (Rydbeck 1918:30, Fig. 50). Enligt
sockena¡kivet funna vid dikning. {a. Tjocknack-
ig, 4-sidigt slipad flinnnejsel, vä.lvda smal- och
bredsidor, grâ.L- l4,7.EB- 1,2. SB- 2,2. NB-
1,5. NI: 1,4. ST- 1,9. b. Tjocknackig,4-sidigt
slipad flintmejsel, välvda smalsidor, vitgrå. L-
12,6. EB- 0,9. SB- 1,6. NB- 1,4. Nr- 1,2. ST-
1,5. c. locknackig, 4-sidigt slipad flintrnejsel,
svagt välvda smalsidor, grâbeige. L- 10. EB-
1,2. SB- 1,4. NB- 1,3. NT- 1,2. ST: 1,4.1 Lit.
Ebbesen l98l:21.. Daæring - MN-SN. 3a
704. V. Vem¡nerlöv,Vemmerlöf nr7. Enkel-
fynd. LUHM 26907. "ùtt förarbete till flint-
dolk, Fästedelen i stort sett kvadratisk. Kalk-
krusta kyarsitter ð spets ochföstedel, brun. Fun-
nenvíd dikcsgrävning pð I meters djup i mylla".
{ Förarbete till flintdolk, krusra, brunröd/svart.
L 25. SB- 10. ST: 4,8.) Datering-SN.3b
705. V. Vemmerlöv, RAÄ 30. Vemmerlöv
15:2. Annestorp. 15 m.ö.h. Flackt parti i kupe-
radmoränåker. Fyndplats för depåfynd.P. "2
nnnackiga flintyxor 23-24 x 6-8 x 3. Funnø
1983 vid djupplöjning". Datering - TNC-MNA
II.4a
706. V. Vemmerlöv, RAÄ 18. Vemmerlöv
16:2 Södergård. 25 m.ö.h. Ö-sluttande morän-
åker mot såinka. Fyndplats för enkelfynd. P. "1
tunnackig gulbrunflíntyxa 25 x 5-7 x 3. Funnen
vid jordbruksørbete 1977". Datering - TNC-
MNA tr.4a
707, Y. Vemmerlöv? Ackumulerade enkel-



fynd? SHM 21092217-213. " Mejslar ø flinta
funna i torfmdse i Vemmerlöfs socken". {211.
fiocknackig, räteggad, 4-sidigt slþad flintyxa av

typ A/8, grUmörkgrâ. L 15. EB- 5,5. NB- 3,2.

NT- 1,7. ST- 2,1. SV- 11o. 212. Tjocknackig,
tv¿ireggad, 4-sidigt slipad flintyxa, grâl gtâblã. L-
11,5. EB- 4. NB- 2,8. NT- 2,2. ST- 2,9. SV-
10o. 2 I 3. Tunnackig, tunnbladig, oslipad flint-
yxa, bruksspâr pâ eggen, grUgrâbeigebrun. L-
13,8. EB- 5,3. NB- 3,9. NT- 1,5. ST- 2. SV-
6,50.) Daæring-MNB.la
70t. Åspö, Espö nr 11. Depâfynd. LUHM
t4t0-82t. "Tre särdeles vackra flintdolkar,
funna tillsammans â Espö nr 11. Nr 8480 är

tunn, med ovanligt tunnt i genomskärning spets-

ovalt, nedåt föga utsvängt handtag; nr 8481 är
18,1L, ovanligt prydlig till formen, men nedtill
svagt utåtsvängt handtag, spetsovalt i genom-

skärning; nr 8482 ät 17,4L och ha¡ samma form
som den förra, dock med något tjockare handtag,

Yttre habitus fullt likartad" (Rydbeck 1918:38,

Fig77). {t480. Flintdolk av typ Y ej gjutsöm-
mar, grönbrunfläckig. L- 20,4. BB- 4,9. BT- 1.

Sl<L-7,2. SkB- 4. SkT- 1,3. tntt-32*.1 Da-

tering - SNC. 3a
709. Onnarp, Depåfynd. SHM 137 4:27 -28.
"Nr 27-28. Mejslar funna uti en torlinosse på
Onnørps egor, Anderslöv, Nösbyholm". {27.
Förarbete t'rll tjocknackig, håleggad flintyxa, grâ-

orange. L- t5,2. EB- 5,3. NB- 3,6. NT- 2,2.

ST- 3,1. SV- 8o. 28. Bränteggûagment av håleg-

gad, 4-sidigt slipad flintmejsel, rundade smalsi-
dor, grâ. L- 5,9. EB- 2,1. ST- 1,5.) Daæring-
MNB.2a
7f0. Ö. Khgstorp, RAÄ 17. Brännestad 6:4.
35 m.ö.h. Flack N sluttning av vidsträckt höjd-
rygg (0-V). Morängrov lermark. .{ker. Fynd-
plats för depåfynd? P. "Ungffirlig Íyndplats lör
3 nnnackigaflíntyxor 13-15 x 4,5-6 x 1-1,5.".
Daræring- TNC-MNA tr. 4a
7 11. Ö. Klagstorp, RAÄ 18. Brännestad 16:

2. Depåfynd? P. "Två nnnackiga flintyxor 19-

2I x 7-7,5 x 2 d¿n ena d¿lvis slipad. Hittade på
gårdens ägor". Datering - TNC-MNA tr. 2a
712. O. Torp, RAÄ 14. Ö Torp 31:151 II. 5

m.ö.h. Mindre sänka mellan wå vidsträckta höjd-
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ryggar (0-Ð. Sandåker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "1 tjocknøckig flintyxa 13 x 5,5 x 2".
Datering-MN.4a
713. Ö. Torp, ö. Torp nr 17. Depãfynd..

LUHM 16214 a-c. "a) Tunnackig flintyxa, o-
slipad. vitgrå. b) - c) Dito. Hittades vid plöjning.
Tvâ lâg bredvid varandra med eggarna i samma
riktning, medan den tnedje som lâg över de bâd¿

andra låg med eggen i motsatt riktning" @ech
1979:123). Enl. Christoffersson låg yxorna "tvâ
med eggama ât öster och den tredje dåir ovanpâ

med eggen åt väster samt vid dess sida en lâng
vacker dolk (dolkstav?) vilken senare bortstulits '
(1918:322). Enl. Nielsen utgörs fyndet av tre
tunnackiga flintyxor av ty? I[-VI (1977:131).

{ a. Tunnackig, oslipad flintyxa, krusta pâ båda
bredsidor med sva¡ta fläckar, välvda bned- och
smalsidor, egghörn, rundad egg och rundad tunn
nacke, grå.1- 29,5. EB- 8,1. NB- 5,9. NI. 2,1.

ST- 4,4. SsB- 2,5. SV- 5o. b. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, välvda bredsidor och smalsidor,
markerade egghörn, rundad egg och svagt run-
dad nacke, grå. L- n,s.EB- 8. NB- 6. NT- 2,2.

ST- 4,5. SsB- 2,7. SV- 6o. c. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, raka smalsidor, våilvda bredsidor,
markerade egghörn, rundad egg, rak tunn nacke,
grâvit. L- 26,9. EB- 8,3. NB- 5,6. NT- 1,8. ST-
4,4. SsB- 2,5. SV- 7o.1 Lit. Rydbeck l9t8:2L,
Fig. 26. Datering - TNC. 3 c
714. Ö Torp, O forp nr 20. Depåfynd.
LUHM 16947 4-d. "a) Tunnbladig flintyxa
med svag hålegg. Bredsidorna är slipade, egg-
partiet sta¡kt utsvängt. b) ïocknackig flintyxa
med svag hâlegg, oslipad, dock slipspâr på en
smalsida. c) Tunnbladig flintyxa, bredsidorna
delvis slipade. d) Flintsmalmejsel med hålegg,

slipad. Föremålen hittades på 30 cm:s djup"
(Rech 1979: 123). Enl. Rydbeck var fyndomstän-
digheærna följande: "åtninstone wå af yxoma l!l-
go alldeles intill hvarandra, enär samma slag med

måirgelhackan tagit en skärfva ur tvâ af eggama.

Yttre habitus fullt likanad" (Rydbeck 1918:31,
Fig. 52). {a. Tjocknackig, närmast tunnbladig
flintyxa, slipade bredsidor, egghörna avslagen,
grâsvart. L- 11,8. EB- 5,6. NB- 3. NT- 2,5. ST-
2,5. SV- 13o. b. Tjocknackig, håleggad flintyxa



med utsvängd egg, raka smalsidor, bredsidor sli-
pade. L- 15,5. EB- 10. NB- 4,1. NÎ- 1,8. ST-
2. HL- 6. SV- 13o. c. Tunnbladig flintyxa, ena

smalsidans egghörn slipade, slipade bredsidor,

Crâ L- 11,2. EB- 6,4. NB- 2,9. NT- 1,1. ST-
1,6. d. locknackig, hâleggad, 4-sidigt slipad
flinunejsel, välvda smalsidor. L- 12,6. EB- 1,8.

sB- 2,1. NB- 1,6. NT- 1,6. HL- 6,5.1 Lit.
Christoffersson 1918:322, Stjernquist 1958:
mm. 237 . Daæring - SN. 3 b
715. Ö. Torp, Kungsdösen. Depâfynd.
LUHM 19670*. "En tjocknackig och en tunn-
bladig yxa af grå flinø. Båda liro slarfrigt udör-
da, den förstnämnda 13,4L är illa skadad i eg-
gen, den sistnämnda 10L, omslagen upptill (för
ny skaftning). Yxorna hittades liggande pâ en li-
ten st€nsättring invid den kulle, som omgifrer en

dubbelgånggrift (Kungsdösen) i 0 Torp, om-
kring 5 meter öster om den östligaste gånggrrf-
ùens mynning" (Rydbeck 1918:25). Datering -MNB.4b
716. ö. Torp, RAjl5. 0. ftrp 6:203,6:52n,
6:53, 10:44. 10 m.ö.h. Krön och S-sluttning av
mindre höjdryge (NÖ-SV). Sandmark..Åker. ca
470 x 50 m. Depâfynd? P. "3 nnnackigaflint-
yxor, en delvis sþad 18-24 x 65-85 x 2" . Da-
tering-TNC-MNA II. 3a
717. O. Torp, RAÄ 13. Ö. Torp 1:1 tr.5 m.ö.
h. Krtin och NS-sluttning av flera mindre âsryg-
gar (Ö-Ð. Postglacial grovlerig mark. Åker. Ca
300 x 200 m. SÂ-boplats samt fyndområde för
depåfynd? P. Här har hittats bl.a.; "2 slþøde
tunnackíga flintyxor 25 x 8 -r 3". Datering-
TNC-MNAII.3a

17. SKURUP KOMMUN

718. Hassle-Bösarp," I mosse". Enkelfynd.
LUHM 23549. "Hålslagen oslípad gulgrå

flintym". { Tjocknackig, tv¿ireggad, oslipad flint-
yxa, eventuellt förarbete till en håleggad yxa,
brungrön med beiga fläckar. L- 14,2. EB- 4,9.
NB- 3,5. NT- 1,9. ST- 2,8. SV- 8,5o.) Daæring

-MNB.la719. Katslösa, Katslösa nr 8. Enkelfynd.
LUHM 1E502. " Sþad, unruckigflintym grå
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Skurup
Slimminge
Villie
Örsjö
Solberga

l.
2.
3.
4.
5.

6. Katslösa 10. V. Vem-
7. V Nöbbelöv menhög
8. Slivarp 11. Svenstorp
9. O. Vemmen- 12. Hassle-

hög Bösarp

flöckig-svart , ornsþad eggen sleadad. 13 x 7,5
x i . Hittad vid dikníng". { Tunnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa, omslþad och omhuggen, välvda
smal- och bredsidor, svartgxön. L- 13,3. EB-
7,3. NB- 5,4. NT- 2. ST- 3,3. SV- 11,50.) Dae-
ring-TNGMNAtr.3a
720. Katslösa, Varmlösa i en mosse. Fl¡lkcll-
fynd. LUHM 18504. "En tunnackíS slipad
flintyxa, grågul, eggen slødat'. { Tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, eggen omslipad, välvda
bred- och smalsidor, krusta på nacken, grâbrun.

l- 14,9. EB- 6,9. NB- 5,3. Nr- 2,1. ST- 3,2.
SsB- 1,6. Se även K.724.1 Daæring-TNC-
MNAtr.2a
721. Katslösa, Katslösa mosse. Enkelfynd.
LUHM 18509. " En oslþadflíntyxø med lealk-
lcustø d bøne. {Mîirkt "3dje spadsticket". Tun-
nackig, osllpad flintyxa, sned nacke med hel lru-
sta, eggen väl använd, nästan rak egg, raka smal-
sidor, rödgrå,/rödbrun. L- 25,8. EB- 7,3. NB-
4,6. NF 2. ST- 4,1. SsB- 3,2. SV- 6,5o.Ì Date
ring- TNC-MNA tr. 2b
722. Katslösa, Varmlösa. Enkelfynd. LUHM
18526*. "En tunnackig slípad grönstensyxa
17 5 x 7. 8 spadtag i mossdike". Se även K. 7U.
Datering - TNC-MNA II. 2 b
723. Katslösa, Katslösø nr 12. Enkelfynd.
LUHM 1t520. " Grðbrun kølcineradflintym
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med utsvöngd egg skadad. 1,2 m diupt i dik¿".

{ Tocknackig, 4-sidigt slipad flintyxa med ut-
svängd egg. Tillverkad av moränflinta till en sym-

bolisk yxform, eggen trubbig, krusta på ena bred-

sidan L- 9,7.E,B'- 4. NB- 2. NT- 1,8. ST- 2.)
Datering - SN. 3b
724. Katslösa, Varmlösa mosse. Ackumule-

rade enkelfynd? LUHM 18511. " Enflintyxa,
grd, egg avslagen, spår av slipning". 18525.
" En grönstensyxa, slipad rned urslagning i eg-

gei' . 1t930. " En tunnackig oslipad brungrå

flintyxn" . 23252. " En eggdel av tiocknackíg
slþad brungrd flintym, eggen skndad' . { I 15 11 .

Tjocknackig flintyxa, eggen förstörd, använd

som knacksten, bredsidor slipade, gâlgråbeige.

L- r2,4. EB- 5,8. NB- 4,5. NT- 2,2. ST- 3,3.

I I 5 2 5. Spets/tjocknackig, 4-sidig bergartsyxa,

speciellt eggslipad, grön. L- IZ.EB' 6,1. NB- 4.

NT- 2,6. ST- 3,1. f 8930. Spetsnackig, oslipad

flintyxa av typ 3, krusø på nacken och ena bred-

sidan, grâgulbeige/ svartbrun. L- 15,6. EB'7,2.
NB- 3,9. NT- 2. ST: 3,7. SV- 170. 23252.Fgg-
del av tjocknackig, 4-sidigt slipad flintyxa av typ

B, våilvda bredsidor, grflgråbrun. L- 5,6. EB-

5,5. ST- 2,5. SV- 5o. Fynden har möjligen sam-

band med K. 720 och 722.\ Datering - TNB-

C, MNB.2A
725. Katslösa, Katslösa nr 9. EnkeHynd.

LUHM 18517. " En hålslþad gulflintyxa, eg-

gen skadad 13,4 x 5. Funnen i dike" . { Tjocknac-

kig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, gtåbrun-

grön. L- 13,1. EB- 5,1. NB- 3,3. NT- 2,5. ST-

3,2. SV- 1lo.) Datering-MNB.3a
726. Skivarp, Almaröd nr 11. Enkelfynd'
LUHM 23165. "En tunnackig oslþadflint-
yxa, gulbrungrå. Mosskant vid plöjning". { Tun-

nackig, oslipad flintyxa, rundad egg och nacke,

nästan raka smalsidor. orangebrun/gåfläckig. L-
36,3. EB- 8,3. NB- 6,7. NT- 2. ST: 4,1. SsB-

2,3. SV- 2,5o. Se även K. 739.) Datering-
TNC-MNAII.3a
727. Skivarp, Almaröd nr 2 eller 11. (Almaröd

7:12) Fyndplats för enkelfynd. LUHM 30273.

Fyndet gjordes 1931 vid plöjning i en ca 40 x 40

m stor såinka i torvjord. Yxan påträffades i den

östra delen av sänkan. Det förefaller inæ orimligt

att föregående fynd, K. 726, kan ha samband

med detta. Bägge fynden har uppenbarligen gjorts
vid olika tillfÌillen av samme pcrson. { Tunnackig,
4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och smalsi-

dor, rundad egg och nacke, markerade egghörn,
gulb,run. L- 38,2. EB- 8,8. NB- 6,7. NT- 2. S1:

3,7. SsB- 2. SV- 5o. Se även K.726 och739.l
Datering-TNC-MNA tr.4a
728. Skivarp, RAÄ 28. Almaröd 7:2. Torsvik.
Enkelfynd. LUHM 13169+. "1 Flintdolkmed
nåsidigt skaft 13,6 x 3. Funnen í en torvmosse

vid Torsvik". Datering - SN. 3a
729, Skivarp, Skivarp nr. 18. Depåfynd.
LUHM 20733 a-b. "Två flintyxor med ut-

svtingd egg,funnø tilllnpa å nr 18, ca 50 mvds-
ter om Skivarpsån och 300 m norr om bron vid
Skivarps soclærbruk. Funna vid grdvning av en

slammdamm, knappt I m djupt (I en gornmal
mosse). a) brungrd, slþad på alla sidor b) brun

med gula fusprdngningar, slipad å alla sidor 13,5

x 5,7-3 x 2,2. {a. Tjocknackig, räteggad, 4-si-
digt slipad flintyxa med utsvängd egg, mörkbrun.
L- 16. EB- 6,3. NB- 3,5. NI: 2,3. ST: 2,5. SV-

14o. b'r'.) Datering - SN. 3 b
730. Skivarp, RAÄ 36. Almaröd 16:1.20 m.

O.h. Åt S svag sluttande mark. Mossjord. .Âker.

Fyndplats för enkelfynd. P." I skedformig skra-
pa 12 x4,5 x2,5". SeävenK.739. Datering-
SN. 4a
731. Skivarp, RAli 57-59. Skivarp 34:1. Ma-

holm. 10 m.ö.h. NÖ-slänt av flack förhöjning ner

mot fuktig sänka. Sandåker. Fyndområde för ac-

kumulerade enkelfynd? P. "I slþad tunnackig

flintyxa 27 x 7 x 3,5, I flintdolk 11,5L och I
flintskåra 10L, I oslipad tunnackíg flintyxa 20 x
7 x 4, 1 skadad hðleggad tiocknackig fl¡ntyxa
med utsvdngd egg 16 x 7 x 2,5". Daæring-
TNC-MNA II, SN. 44 4a,4t
732. Skivarp, RAli 62. Ömmölla 12:29.10m.
ö.h. Plan fuktig mark. Sandåker. Fyndplats för
enkelfynd. P. "l tunnackig oslipadflintyxa 19,5

x 6 x 3". Daæring-TNC-MNA tr. 4a
733. Skivarp, RAÄ 82. Skivarp 38:1. 20 m.ö.

h. Fuktig sänka i kraftigt kuperat område. Sand-

blandad lermark. Åker. Ca 50 x 50 m. Fyndom-
råde för ackumulerade enkelfynd? LUHM*.'3



slþadc fragrnent av flíntyxor. Inv-fynd 87". Da-
tering - Neolitikurn 4a
734. Skivarp, RAÄ 107. Ornölla 1:8. 10 m.ö.
h. Grund fuktig sänka î sandâker. Fyndplats för
enkelfynd. LUHM*. "I slipat fragment. Inv-
fynd 87". Daæring- Neolitikum. 4a
735. Skivarp, Byn. Depåfynd. SHM 2791:
155-157. Fyndet, troligen med unke pâ patinan
ett vâünarksfynd, består av he kopparkantyxor
med brungrön och grönbnun patina. L- 23,5. B-
11.,5. respektive L- 24. B- 12,2. respektive L-
26,5. B- 12,3. Lit. Forssander 1936:173, Olde-
berg 1974:103 f, nr. 710, T. Larsson 1986:161.
Datering- SN.2a
736. Skivarp, Enkelfynd. YM 2162. Brons-
kantyxa, troligen våtrnarksfynd p.g.a. den brun-
gröna patinan. L- 9,6. B- 4,9. Lit. Oldeberg
I974:110, nr. 711. Datering - SN. la
737. Skivarp, RAÄ 48. Skivarp 3:62.25 m.ö.
h. SV-sl?inten av markerad backe i grusig jord.
Åker. Fyndplats för depåfynd. LUHM 26934
l-27 *. "Fyndplats för 27 kvarnstenar och löpa-
re upphittade tillsammans vid ett tillfölle som ett
slutet fynd ðr 1925 av dåvarandc rnarkögaren
Lars Andersson. Platsen anvisad av nuvarande
marktigaren som var med vid upphittøndct och
som minns att stenarna låg vtil samlade ned till
ett djup av cø 0,5 n". Datering-Neolitikum?
4b
738. Skivarp, Forswiks ägor. Depåfynd.
LUHM 24868. "Tvâ oslipade tunnackiga flint-
yxor. Hitødes tillsammans med âtø andra yxor"
(Nielsen 197 7 :13 I). Enligt accessionskatalogen
"funna tillsammans med I andra yxor + spån" .

{ Två tunnackiga, oslipade flintyxor av b? m-Vl
a. Grå med kritkrusta. L- 16,7. EB- 6,8. NB- 5.
NT- 2,3. ST- 3,5. SsB- 1,6. SV- 10o. b. Gul-
brun. L- 18,8. EB- 7,4. NB- 5,5. NT- 2. S?
3,6. SsB- 1,8. SV-7o.) Daæring-TNC-MNA
II.2t
739. Skivarp, Almaröds mosse. Mfinniskoben.
LUZM. "Kranium och diverse andra skelettde-
lar. Enl. Ymer 1912 inköpta till LUZI\4, ej i kat.
dåir." (Liljegren 1975:129). { Fyndet har möjligen
samband med K. 726-7n samt 730. Datering -Neolitikum?2a
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740. Skurup, HaJberg mosse. Enkelfynd.
LUHM 23555. " Hðlslipad flintyxa, brun" .

{ Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flinryxa,
gulbrun. MTLrkt "Haþerg 1905". L- 11,7. EB-
4,3. NB- 3,6. NI: 1,9. ST:2,7.HL- 6. SV-5".1
Datering-MNB.2a
741. Skurup, Svaneholm. Enkelfynd. LUHM
1t94t. " En tjocknackig hålsþadflíntycø, grd.
Fwnenpå nöra2 m:s djupviddikni¿g". {Tock-
nackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, gråguV
gråbeige. L- I4,1. EB- 5,1. NB- 3,5. NÊ 2,6.
ST- 3,3. HL- 5,6. SV- 8'l Datering - MNB.
2b
742. Skurup, N. Olstorp. Enkelfynd. LUHM
19705. " En spetsoval flintyxa, gulgrå. Funnen
i en mossåker". { Spetsnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa av typ 2, omslipad, gulgrön/gulbrun. L
tz,l.EB- 5. NB- 2,9. NT- 1,3. ST- 2,2.1 DatE-
ring - TNA-B. 2a
743. Skurup, St Nellevad. Enkelfynd. LUHM
17 488. " En smølmejsel, nedre hölften slipad,
gulgrå. Funnen 213 meter djupt i lera, vid dikes-
grävning i St Nellevad. 1891" . { Flintrnejsel, eg-
gen z$-sidigt slipad, beige/grå. L- 13,8. EB- 1,4.
SB- 1,9. NB- 1,2. NT- 1,2. ST- 2.Ì Daæring-
TNC-SN.3b
744. Skurup, N. Olstorp. Enkelfynd. LUHM
17 47 2. " En hålslþad flintym, fyrsidig genom-
skdrning, ofullstöndigt slipad. Funnen i ett
mossdike 1909" . { ljocknackig, håleggad, 4-si-
digt slipad flintyxa, vitgrUmörkgrâ . L- LI,z. BB-
4,5. NB- 3. NT- 2,3. ST: 2,5. HL- 4,4. SV-
13o.) Datering - MNB. 3a
745. Skurup, Svaneholm. Enkelfynd. LUHM
1747 4. " En hålslipad flintyxa, något skadad i
eggen. 9,5 x 4,8-3 x 2,3. Funnen i mossjord
1910. {'Ijocknackig, hâleggad, omsþad flint-
yxa, sned osymmetrisk, gulbrun. L- 9,4. EB-
4,8. NB- 3,8. Nr- 2,2. ST- 2,4. HL- 5,7. SV-
14o.) Datering - MNB. 2a
746. Skurup, Karlsjö. Enkelfynd. LUHM
23665. " En vit dolk med rakt skaft och ut-
sv öngt b lad. Trödc såker N risbyholmssj öns bot-
ten 1907". { Flintdolk av r}? VI, viçatinerad. L-
12,8. BB- 3,4. BT- 0,9. SkL- 4,4. SkB- 1,9.
SkT: 1,1. Dito fyndort LUHM 23662. Fknt-



dolk av t)? VI, omhuggen, vitpatinerad. L- 9,4.

BB- 2,5. BT- 0,6. SkL- 4,3. SkB- 1,8. SkT:
0,8.) Daæring-B,Â.per. I. 2a
747. Skurup, Stjerneholm i mosskifte. Enkel-
fynd. LUHM 23663. " En flintdolk med rakt
skú och utsvöngt blad, brun" . { Flintdolk, troli-
gen av t'? VI, omhuggen, krusø pâ skaftbasen,
gulbrun. L- 16,8. BB- 4. BT- 1,3. SkL- 8,5.
SkB- 2,6. SkT: 1,4.) Daæring-BÅ.per. I.2a
748. Skurup, Sandåkra nr 17 i mosse.Enkel-
fynd. LUHM 23206. "8n tunnøckig sþad
brunröd flintyxa, nacke avslagen, eggen ska-
dad' . {Twnackig,4-sidigt slipad, omslipad flint-
yxa, välvda bredsidor, svagt välvda smalsidor,
rödbrun. M.ätkt "Sanåkra nr 17 1884". L- L2,4.

EB- 7,8. NB- 6,4. NT- 2,3. ST: 3,1. SsB- 1,8.

SV- 1 1o.) Datering - TNC-MNA tr. 3a
749. Skurup, Sandåkra nrl0. Sandilkramos-
se. Depåfynd. LUHM ej inv. nr. Depåfynd be-

stående av 10 stycken flintyxor pâtråiffat i maj

mânad 1899. "Här räffades 10 stycken flintyxor,
liggande i en hög, tvâ dock enligt uppgift "6-8
tum från de and¡a", på 0,6-0,8 m. djup i torfven,
som h?ir är 1,45 m. mäktig. Ått¿ av dessa yxor
äro tillvaratagna" (Holst 1909:10). { 1. Tunnac-
kig, oslipad flintyxa, gråsvart. L- t6,5. EB- 6,7.

NB- 4,4. NT- 1,6. ST- 3,9. SsB- 1,9. 2. Spets-
nackig, 4-sidigt slipad, fragmentarisk flintyxa av
typ 3, nackdel och mittdel, kalklrusta nacken

samt bâda smalsidor, grUgråsvart. L- 16. EB-
6,2. NB- 3,9. NT- 2. ST- 3,4. SsB- 2,2. SV- 7,

5o. 3. Tunnackig, oslipad flintyxa, krusta på
nacken, gtâbrunsvart, L- 14,2. EB- 7,4. NB-
5,2. NT- 2,3. ST- 3,5. SsB- 2. 4. Spetsnackig,

oslipad flintyxa av typ 3, nâgot osymmetrisk,
krusta pâ ena smal- och bredsidan samt nacken,
grflg¡åsvart. L- 16. EB- 6,1. NB- 3,3. NT- 1,7.

ST- 3, 5. SsB- 1,8. SV- 12o.5. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, kalkkrusta på nacke, grflrostf?irgad.

L- 15. EB- 6,2. NB- 4,8. NT- 2,3. ST- 3,6.

SsB- 2. SV- 9o. 6. Tunnackig, oslipad flintyxa,
krusta pâ ena bredsidan, nacken skadad, grå-
svarlsvart. L- 15,6. EB- 6,5. NB- 4,8. NT- 2,4.

ST- 3,3. SsB- 1,6. SV- 8o.7. Tunnackig, oslipad
flintyxa, kritkrusta pâ ena bredsidan samt nacken,
grålsvart. L- 21. EB- 6,6. NB- 4,2. NT- 2. S?
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3,6. SsB- 1,9. 8. Tunnackig, 4-sidigt slipad,
fragmentarisk flintyxa, mittdel och eggdel, smal-
och bnedsidor välvda, gråbrun. l- I2,8. EB- 6,6.
ST- 3,5. SsB- 2,3. Samtliga yxor utom nr. 2 har
mycket fint tillhuggen rundad egg.) Daæring-
TNC.2c
750. Skurup, Stjärneholm. Ackumulerade en-
kelfynd? LUHM 23217 . " En tunnackig slþad
gråvit f'lintyxa. Sjölmossen, Stjörneholrn vid
mörgling 1904". 2326l. "Tjocknackig flintyxa,
bredsidor slipade, gulbrun, eggen omslagen.
Stjerneholtn, Sjölmossen 1904 vid mdrgling".
23680. " Dolkfragment, grå. Stjerneholm, vid
mdrgling 1904" . {23217. Nackdel samt mittdel
av tunnackig, 4-sidigÍ slipad flintyxa, svagt vlilv-
da smalsidor, omgjord till knacksten, grâbeige/
brunfläckig. L- L7,5. SB- 7,2. NB- 6,4. NI:
2,2. ST- 3,5. SV- 3o. 23261. Fragmentarisk,
tjocknackig flintyxa av typ A, bredsidor slipade,
eggen avslagen. L- 13,1. EB- 5,5. NB- 3,8. Nf-
2,6. ST- 3,1. SV- 10". 236t0. Spjutspets i flin-
ta, gåvit. L- 10,6. SB- 2,3. ST- 0,8. Fynden har
möjligen samband med K. 763.1 Lit. Oldeberg
L952:255. Datering - TNC-MNA tr, MNA ry
SN. 2a
751. Skurup, Stjdrneberg nr 3. Enkelfynd.
LUHM ej inv nr. Märkû "Stjörnebergnr3.I
mossjord vid dikning 1903". { Tunnackig, osli-
pad flintyxa, krusta pâ nacken, välvda bred och

smalsidor, brun. L- 24,6. EB- 7,5. NB- 5,2 NI:
1,5. ST: 4,5. SsB- 2,6. SV- 6o.) Datering-
TNC-MNAtr.3a
752. Skurup, "Saritslöfssjön". Enkelfynd.
LUHM 23389. " En tjocknackig yxa av krit-
sten, endast flinta pd ett pør stöllen" . { Tocknac-
kig flintyxa med utsv?ingd egg, mycket kraftig
kritskorpa, vit. L- 10,3. EB- 4,5. NB- 2,2. NI-
2. ST- 2,2.) Datering- SN.2a
753. Skurup? Tubbamossen Enkelfynd.
LUHM 23513. "Eggdel av hålslþad flintyxa,
vitgrå.Tubbarnossen 1892". {Eggdel av tjock-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, eggen ?ir svlingd i
yxans låingdriktning, gråvit. L- 5,6. SB- 4,5. ST-

2, 3. SV- 4o.) Datering - MNB. la
754. Skurup, Karlsjö. Enkelfynd. LUHM
39 2 4 *. " Grovtandad fragme ntarisk spjutspets,



ca 9 x 3 x 0,7. Funnen i Karlsjö i en torfrnosse".
Daæring-SN.2a
755. Skurup, Enkelfynd. LUHM 4944.
"Enkel skafthåßyxa. Funnen i torymosse vid
Skurup". { Enkel skafthålsyxa med antydan till
skafthåI, grön/rosd?irgad. L- 13,6. BH- 4,9. TH-
4. ET- 2,4. NT- 3,5. HD- 2,3.) Daæring-SN.
la
756. Skurup, Hylteberga. Enkelfynd. LUHM
5 89 0. " Tfunnackíg s Wad Ílintyxa ljus grð, stõrre
delen øv ytan kalcinerad (Hvit). Köpt av Nils
Mdnsson i Hylteberga ochfunnen "ddr i torven".
{ Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, delvis om-
huggna smalsidor, l<raftigl rundad egg, grâvit. L-
16,7. EB- 7,5. NB- 4,3. NT- 1,7. ST- 2,5. SsB-
1,4. SV- 16o.) Daæring-TNC-MNA II.2a
757. Skurup, RAli 7. Skurup 853. 45 m.ö.h.
Lågt liggande parti. Mossmark. Fyndplats för ac-
kumulerade fynd. Fynden omfattar bl.a. benen
frân minst tvâ kvinnor, ca 25-30 âr gamla samt
rester efter varg, svin, tjåider och kärrsköldpadda.
Fynden dateras till 270ût100 B.C. Det åir möjligt
att fynd K. 7 49 kommer från samma område. Lit.
Blumbergs m.f7, 1974:31, Liljegren 1975:L29"
SDS 29111 1976.4c
758. Skurup, Havberg nr I mosse. Människo-

ben. LUHM? "Kranium (ev. flera fynd)" (Lilje-
gren 1975:129). Datering - Neolitikum? 3a
759. Skurup, Säritslöv. Depåfynd. P. "Moss-
fynd. Bâtyxa typ Bf C.6. Enl. uppgift hittad jrim-
te sju andra nu förkomna yxor" (Oldeberg 1952:

226). Daterng- MNB. 2a
760. Skurup, Söritslöv nr 9. Depãfynd,. SHM
11367. "1 slipad och 1 oslipad tunnackig flint-
yxa typ Itr. Hittades tillsammans i en tolvmoss€"
(Nielsen 1977 :I25, nr. 7 1). " Funna vid torfitpp-
tagning i en torfmosse, liggande bredvidvarand-
ra pðflatsidorna i torfjorden pd ett djup al47
cm. Enligt uppgiÍt av N-O Holst hade dz legat
0,3 m djupt i torfven, och lnd¿, enligt hans d-
síkt, mossea vöxt upp öfiter dern" GfA). { 1.

Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, yttersta delar-
na av egg och nacke oslipade, välvda bred- och
smalsidor, egghöm, rundad egg och nacke, gul-
brun/grâsvart. Märkt "Söritslöv nr 9 i en torv-
rnosse". L- 33,2. EB- 7,6. NB- 6,2. NT- 1,7.
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ST- 3,8. SsB- 1,5. SV- 3o. 2. Tunnackig, oslþad
flioty*., välvda bred och raka smalsidor, marke-
rade egghörn, rundad egg och nacke, gulbrun-
fläckig. Måhkt 'Sdnlslöv nr 9". L- 35. EB- 8,3.
NB- 6,7. NT- 1,9. ST- 4. SsB- 2,3. SV- 3o.)
Lit. Holst 1909:10. Datering - TNC-MNA tr.
3a
761. Skurup "Söritslöf ientonmosse". Enkel-
fynd. SHM 12716z2l. {Ett skifferhänge. L-
8,4. SB- 0,8. ST- 0,9. Hâl i bredsidan och nack-
basen.Ì Daæring - SN. 2a
762. Skurup, Hylteberga, torvmosse. Enkel-
fynd. LUHM 23731. " En sköra, ljwgrå, vars
ena spets är omslagen fõr skaftning. Funnen i
torvmosse, I 112 tn djupt" .{ Rakeggad flintskära
med skaft,ljusgrâ. L- 11,9. SB- 3,2. ST- 0,9.Ì
Datering- SN. 2a
763. Skurup, Stjerneholm."Sjölmossen". En-
kelfynd. LUHM 23506. "8n hðlslþadflint-
tyxø, grð. Eggen sl(ûdad" . { Tjocknackig, håleg-
gad flintyxa, slipade bredsidor, spâr av slipning
på smalsidor, gråbrun. Märkt "Sjölmossen vid
rnãrgling 19U".L- 15,8. EB- 5,4. NB- 3,1, NT-
2,3. ST- 3. SV- llo.) Datering-MNB.2a
764. Skurup," utdikadc N ißbylnlmssjöns bot-
/en". Enkelfynd. LUHM 23477. {Tunnackig,
tunnbladig, 4-sidigt slrpad flintyxa, kopparflatyx-
imitation, mycket kraftig vit kritskorpa. L- 11.
EB- 4,5. NB- 3,5. NT- 1. ST- 1,5. Dito fyndort:
LUHM 23190. Tunnackig, 4-sidigt slipad,
omhuggen flintyxa, välvda bnedsidor, viçatine-
rad. L- 12,1. EB- 5,3. NB- 4. NË 1,9. ST-
2,7 .l Datenng - TNC-MNAII. la
765. Slimminge, EnkelSnd. LUHM 23675.
" Ett dolkfragment mörkgrð, torvdike". { Ftint-
dolk, troligen av gp V fragmentarisk, bladet av-
brutet, gråbeigelblå. L- 12,4. BB- 2,4. BT- 1.

SkL- 6,5. SkB- 3,4. SkT: 1,6.) Datering-SN-
C. la
766. Slimminge, RAÄ 8. Slimminge l1:4.55
m.ö.h. "Västra Höga",lrön av mindre höjdrygg.
(V|IV-OSO) Moig lermark. Impediment i åker.
Fyndplats ftir ackumulerade enkelfynd och depå-
fynd samt fyndplats für enkelfynd . P."2 sþade
spetsnackiga flintyxor 14,5-ß x 6 x 2-3. Funna
vid dikning O om lúgen". { Uppgifterna om de-
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pâfyndet i RAÄ:s sockenregister är felaktiga'

Depån påräffades cirka 20 m norr om högen vid
"Bosebjär" på fastigheten Slimminge l1:5 i en

liten ca 15 x 15 m stor våtsvacka vid dikesgräv-

ning i mitæn i 1950-talet. Yxorna påtråiffades nâ-

gon meter från varandra på ett djup av 70-80 cm i
humifrerad torv. I samband med dikesgrävningen

påtr?iffades även några ben - bl.a. ett rörben med

iedkula ca 30 cm lângt. Depâfyndet består av wå

till formen n¿irmast identiska spetsnackiga, 4-si-

digt slipade flintyxor av typ 3. Bâda yxorna har

samma ftirg; brury'svarfflåickig. 1. L- 17'1. EB-

6,7. NB- 3,2. NT. 1,9. ST- 3.2.Liten krusta-

fläck på ena bredsidan.l- t7. EB- 6,6. NB- 3,3'

NT- 2,2. ST- 3,3. Fyndplats för enkelfynd. Ca

100 m N-NV om högen vid "Bosebjåir" pâ samma

fastighetsäga i en våtsvacka benämnd'Killan" på-

tåiffades vid dikesgrävning, en tjocknackig, 4-si-

digt slipad håleggad flintyxa. Chokladbrun. L-

16,9. EB- 5,1. NB- 3,3. NT- 2,4. ST- 2'9. HL-

11,9. SV- 11,5o. Datering - MNB.) Augusti

I 992 provundersökæs fyndplatsen för depåfyndet

varvid en 20 kvm stor yta upptogs i såinkan'

Såinkan var i denna del starkt skadad av flera drä-

neringsdiken och dumpad åkersten. Inga ytterli-
gare yxor pâträffades, däremot flera märgspaltade

djurben av boskap, gris och ffulget. Endast ca en

halv meter från fyndplatsen för depåfyndet påtråif-

fades betydande delar till ett nedsatt lerkåirl med

bevarade rester av matskorpa. C-l4-prov på mat-

skorpan gav 1180 t 70 BP, dvs. vikingatid

030420.1J a-317 6). Lir. Karsten t992. Datsnng

- TNB-C, YJÅ. 4c, 4a

767. Solberga, Depåfynd. SHM 9822:14'
16-17 samt 27 . "4oslipade tunnackiga flintyx-
or typ I. Utan fyndomständigheter. Artefakæma

åir parvisa lika stora, samma tillverkningsæknik

och samma patinering" (Nielsen t977:123). {14'
Tunnackig, osþad flintyxa, eggen avslagen, kru-

sta på ena bredsidan och nacken, linsformigt wär-

snitt, grågrön/gulbrun. L- 14,3. EB- 6,6. NB-

4,4. NT- 1,8. ST- 3,5. SV- 13,5o. 16. Tunnack-

ig, oslipad flintyxa, kraftig krusta på bägge bred-

sidorna och nacken, endast en utbildad smalsida,

rundad egg, gxâsvarlgrön. L- 20,2. EB- 6'7 '
NB- 5. NT- 1,4. ST- 3,1. SsB- 1,8' SV-7o.17.

Tunnackig, oslipad flintyxa, kraftig krusta pâ

båda bredsidor, rundâd egg, markerade egghörn'

gråsvarígrön. L- 20,5. EB- 7,1. NB- 4,5. NT-

1,9. ST- 3. SsB- 1,6. SV- 9o.27. Tunnackig, o-

slipad füntyxa, mycket laaftig nästan genomgåen-

de krusta pâ bägge bredsidor och nacke, gtâ-

svarlgrön. L- 14,6. EB- 6,1. NB- 4,1. NI- 2,1.

ST- 3,2. SsB- 1,5. SV- 12".Ì Daæring-TNC-
MNAtr.la
768. Solberga, Torsiõ nr. 22. Depåfynd.

LUHM 19240 a-d. "a) Liten tjocknackig flint-
yxa med hålegg, oslipad. Nacken rektangulär,

brunsvart. b) Liæn tjocknackig flintyxa med hål-

egg, bredsidorna sþade, grâgul c) Tjocknackig

flintyxa, tväreggad, bredsidorna slipade, gul-

svart. Hittad senare pâ samma ställe: d)' Tjock-

nackig flintyxa med svag hålegg, delvis slipad.

Eggen delvis avbruten, gulbrun. Yxorna lâg un-

der var.andra (Utom yxa d)" (Rech 1979:123).

Enl. Rydbeck "Lâg yxorna sida vid sida medan

yxa d) är funnen nâgot senare" (1918:30, Fig.

52.). {a.'IJocknackig, räteggad flintyxa av typ

A, slipade bredsidor, guVsvartflåickig. L- 11'7.

EB- 5,2. NB- 2,9. NT- 2,1. ST-2,2. SV- 130. b.

Tjocknackig, tväreggad flintyxa, sþade bredsi-

dor, spâr av slipning pâ smalsidor, ena bredsidan

konkavsþad, beigeröd. L'9,9. EB- 5. NB- 3,5.

NT- 2,4. ST- 2,5. SV- 14o. c. Tiocknackig, osli-
pad, håleggad flintyxa med utsvåingd egg, krusta

på ena bredsidan. L- 10,4. EB- 5,7. NB- 3,3.

NT- 2,2. ST- 2,4. SV- 17o. d. Tjocknackig flint-

yxa av typ A, slipade bredsidor, eggen till håilften

avslagen, egghörn. L- 12,3. EB- 5,9. NB- 3,5.

NT- 2,1. ST- 2,2. SV- 13,5o.) Lit' Makri€r 1962:

495 f. Datering - MNA/IvINB. 3c
769. Solberga, Torsjö. Depåfynd? LUHM
213t2-E3. " En tunnbladig flintyxa ned slipa-

d¿ bredsidor och nöstan oslþadc smalsidor, grð.

En ftintyxa grå. Inköpta 1890 resp 1891. Dö de

bðda yxorna öro varøndra mycket lika ochför-

sðlts av sarnma man med ett års mellønram, ör
d¿t nöitigt, øa de tillhôrø ett slutet fynd". {82.
Tunnackig, tunnbladig, räteggad flintyxa, grâvit.

L- 14,8. EB- 5. NB- 3,3. NT- 1,3. ST- 1,7. t3.
ljocknackig, tunnbladig flintyxa, sþade bredsi
dor, spår av slipning pâ smalsidor' grå/gråblâ. L



15,6. EB- 5,5. NB- 3,5. NT- 1,3. ST: 1,7. SV_
10o.) Daæring-MNB.2a
770. Solberga, Thorsjö mosse. Enkelfynd.
LUHM l2l00. " En skåra, grå och svart, med
sågtönder på bägge sidor". { Fragmentarisk såg-
tandad spjutspets i flinta, grUgâsvart. L- IZ,Z.
SB- 3. ST: 0,8.1 Datering- SN.2a
771. Solberga, Torsjö i mosse. Depåfynd.
LUHM 28432*. " Ett föremðl av kritkalk, er-
inrande om en sleafthålsyxa, triangulàr med bi-
koniskt hål vid banen 14,7 x 6 x 3.2. Föremdt
av grönsten, pårninnande om en klunpig skalt-
hålsyxa med avtrubbat eggparti, Vid banen ett
från båda sidor påbörjat skafthöl 13,8 x 6,6 x
6,4. 3. 1 dito 12,2 x 8,6 x 6,7.4. Föremål av
gr önsten liknande e n rund klubba med från bådn
sidor påbörjat skaftluå|. Diam.7,7 T 5,6. S. I
dito liknande böltesstenarna av kvartsitfrðn JÅ.
8,3 x 7,1 Diam. 6. I dito. Diam. 9,2 x 7,2. T
4,7.7. I dito. Diam 7.8 x 6,1 T 5,1". Datering

- SN.2a
772. Solberga, Thorsjö mosse. Människoben.
"Kalott, ca 2 meter djupt" (Liljegren 1975:lZ9).
{ Möjligen kommer fyndet från samma plats som
föregående nr. 7 69 och 770.| Datering - Neol!
tikum? 2b
773. Solberga, Solbergø ¿r5. Mosse. Män-
niskoben. "Skelett. Troligen ej bevarade,, (Lilje-
gren 1975:129). Se även K. 775. Datering -Neolitikum? 3a
774. Solberga, Torsjö. Enkelfynd. SHM
846621. Kopparflatyxa, troligen våtrnarksfynd
p.g.a. den bruna och gröna patinan. L- 11,4. B-
4,7. T- 0,5. Lit. Oldeberg t974:L12, nr. 730. Da-
tering - TNC. 2a
775. Solberga, RAÄ 9. Solberga 5:34,5:44.
Fyndplats för enkelfynd. P. "1 tunnackigflint-
yxa, ythuggen med slipad egg ca 20L. Nu för-
kommen. Funnen i sømband med torvupptag-
ning år 1915". { Fynden har möjligen samband
med K. 773.| Daæt'ng-TNC-MNA II. 4a
776. Solberga, RAÄ 13. Solberga 2l:1.25 m.
ö.h. "Smedhålans mosse" fuktig såinka, tidigare
mosse. Fyndplats för enkelfynd. P. "l tunnblø-
dig slipadflintyxa 9,5 x 4,5 x /,5,'. Datering-
MNB.3a
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777. Solberga, RAÄ 18. Solberga 21:1. 30 m.
ö.h. Flack förhöjning i kuperat område. Grusig
åker. Fyndplats för enkelfynd.p. "I skåra IIL
Funnen vid dikningsarbete". Datenng- SN. 4a
778. Svenstorp, Depâfynd. SHM l4S24zl-
3. 'l håleggad flintyra och wå tjocknackiga flint-
yxor, funna tillsammans vid dikning" (Oldeberg
1952:226). { l. [ocknackig, håleggad, 4-sidigt
slipad flintyxa, gråbrun. L- 15,1. EB- 5,8. NB-
3,5. l{F 2,5. ST- 3,1. HL- 5,3. SV- 9,5". 2.
ljocknackig, räteggad flintyxa av typ B, slipade
bredsidor, grflgrârödbrun. L- 14,6. EB- 4,4.
NB- 2,9. NI: 2,2. ST- 3. SV- 60. 3. locknack-
ig, tvlireggad flintyxa, slipade bredsidor, grå-
brun. L- t3,2. EB- 4,5. NB- 2,7. NT- 1,9. ST:
2,6. SV- 11o.) Datering-MNB.la
779. Villie, Ekatp. Enkelfynd. LUHM
237 51. " Skaltdel till stöne dotk? som blivitför-
sedd med yx- eller mejselliknande egg. Funnen
1914 i dike I m djupt i jorden" . { Fragmentarisk
flintdolk, troligen av typ II med slipat rundat
blad, skaftdel, vitgrâ. L- 11,3. BB- 3. SkB- 2,8.
SkT- 1,8.) Datering - SNB. 2b
7E0. Viltie, Trunnerup. Rödjemosse. Enkel-
fynd. LUHM 23139. " En spetsnackig sþad
Ílintyxa, övergôngsform, gulbrun" . { Spetsnack-
ig,4-sidigt slipad flintyxa av t'? 3, välvda smal-
och bredsidor, krusta på nacken, gulbrury'svart-
fläckig. L- 16,8. EB- 6,3. NB- 3,8. NI- 2,1. ST:
3, 1.) Datering-TNB-C. 2a
7t1,. Villie, Villie mosse. EnkeHynd. SHM
2549*. "1. tunnackig flintyxa" (Oldeberg 1952:
251). Datering - TNC-MNA II. 2a
782. Viltie, RAÄ 2. Villie 5:1.40 m.ö.h.Iågt
liggande om¡åde i annars småkuperad terräng.
I¿råker. Fyndplats för enkelfynd,. P. "l tun-
nackig oslþadflintym 33,3L l,iKg (Se Skurup
RAÅ nr 25)". Daæring- TNC-MNA tr. 4a
783. Vi[ie, RAÄ 5. Villie 60:5. 125 m.ö.h.
IGaftig såinka i annars svag SSÖ-slutrring av vid-
sûäckt höjdrygg. Mortinåker. Fyndplats ftir depå-
fynd? P. "2 stenyxor". Datering - Neolitikum?
4t
7E4. Yillie, Enkelfynd? MF 4670-4671t.
"4670. Enflintyxa av gul och nart flinta, tvåsi-
dig, flatnaclcød, grovt slagen, oslipad, eggen av-



rundad, öven luirnen. Kalkkrustø. Funnen i Vill-

ie socken under fyllning av torvgrav, i jorden

som slöpades ut,20,4L.4671: Gul tiocknackig

slþad skadad flintyxa och senare grovt tillhug-
gen, ojömn egg, Fyndplats som ovan, 16,3L".
Datering-MN.la
7t5. V. Nöbbelöv, RAÄ 45. Krågarp 6:16.35
m.ö.h. Grund sänka i kuperat område. Grusig
åker. Fyndplats för enkelfynd. P. "lflintmeisel
13 x 2,7 x 2" . Datering- TN-SN. 4a
7t6. V. Nöbbelöv, "Nöbbelövs torvmosse".

Enkelfynd. LUHM 4789. "Flintdolk gul med

lyrsidigt skSt. Funnen i Nöbbelöfs torfmosse"'

{ Fragmentarisk flintdolk av typ III, gulbrun. L-
16,2. BB- 3,2. BT- 0,9. SkL- 8,5. SkB- 1,9.

SkT- 2.) Daæring - SNB. 2a
7t7. V. Nöbbelöv? " Mossby torvmosse" .

Enkelfynd. YM 666*. "8n utmtirkt völ tillhug-
gen flintbila 15 tum ldng, funnen i Mossby Torf-

mosse". {Tunnackig oslipad flintyxa. L- 36,5.

EB- 8,1. ST- 3,7.) Lit. Oldeberg 1952:25l.Da'
tcring-TNC-MNA II.2a
78t. V. Nöbbelöv, Krâgarp. Enkelfynd.

LUHM 1t506{'. " En twnackig slipadflintym
grågul, eggen skndad 13 x 7 x 2,5. Funnen vid
dikning" . Datering - TNC-MNA tr. 2a
789. Örsjö, RAÄ 9. Orsjö 42:1. Orsjödal. En-

kelfynd. LUHM 23940. "En skafthålsyxa.
Funnen vid torvupptagning på 1,5 m:s djup".

{ Enkel skafthâIsyxa, något böjd i låingdriktning-

en, dock ej nackböjd skafthålsyxa, brun.L- 27,6.

BH- 8,9. TH- 5,3. ET- 4,6. NT- 4,1. HD- 2,6.Ì

Datering - SN. 3b
790. Örsjö, RAA 10. Örsjö 1:1. Lökshögs-

gård. Enkelfynd. LUHM 23958. "En skaft-
hålsyxa. Funnen i Lökeshögs mosse". {Enkel
skafthålsyxa, rak, brungrön. L- 11,1.. BH- 6,8.

TH- 5,2. ET- 4,9. HD- 2,8.) Datering - SN'
2t
791. Örsjö, Depâfynd. LUHM 22577. "En

vacker dubbelkonfuv slípad ti ocknøckíg flintyxa,
med sned bane, brungul, egigen skødad 26,3 x
6,8-3,8 x 1,7. Enligt uppgift funnen idmte en

grönstensyxa". { TJocknackig, tunnbladig, 4-si-

digt slipad konkavslipad flintyxa, våilvda smalsi-

dor, gtârosa. L- 26. BB- 6,8. NB- 4,1. NT- 1,6.
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ST- 1,8. SV- 7,5o.) Daæring - MNB. la
792. Örsjö, Sjåilsmosse. Ackumulerade enkel-
fynd? LUHM 19702. "En spetsovalf'lintym,
grã' . 23931. " En mångkantig stridsyca av

grönsten, eggen utsvöngd". 23414. "Ettegg'
fragment av ljusgråflintyxa med slþadc bredsi-

do/' . {23931. Mångkantig stridsyxa, sva¡t med

vitaprickar. l- 1.6,I. BH- 5,5. TH- 3,3. ET- 5,8.

HD- 1,8. NB- 4,7. NT- 4,5. 19702. Spetsnack-

ig, oslipad flintyxa, Viervitz-typ? Krusta pâ ena

bredsidan, spetsovalt tv¿irsnitt, rundad egg, spet-

sig nacke, grâ. L- 14,1. EB- 5,6. NB- 3,9. NI:
2,4. ST- 3,5. 23414. Eggdel av tjocknackig,
tunnbladig flintyxa, bredsidor slipade, vitgrâ. L
5,9. EB- 5,7. ST: 2. SV- 13o.) Datering -
TNC, MNB.2A
793. Örsjö, örsjö mosse. Enkelfynd. LUHM
24191*. " En dolk av ljusgråflinta 185 x 2,5 x
0,7. Funnen i örsiö mosse, 3 alnar djupt 1918" .

Datering - SN. 2b
794. O. Vemmenhög, RAÄ 79. O. Vemnpn-

hög 16:6. 10 m.ö.h. Lllgt liggande omrâde intill
å. Lermark. Liten skogsdunge. Fyndplats för
människoben ." Vid dikes grtiv ning I 92 I påtrffia'
d¿s rester av ett människosk¿lett. Platsen under-
söktes av F. Hansen. Fynden utgiordes av "ka-

lotten" av en mönniska samt några kullerstenar
pô ett djup av ca 1,2 m. "Kalotten" skulle ha le-
gat mellan 4-5 smd knntstöllda stenar samt varit
töckt av en något större kullersten, Folke Hansen

grdvde frarn d¿ssa stenar - 14 st. Stenarna vilade

på sndckrik lergyttia samt hnde varit töckta av, i
vatten av satta sand och gytti e lager. N ðg on ned-

grövning genom dettø lager fønns ei. I gyttian

ovanför stenarna tillvaratogs I pinne somverlen-

de vara bearbetad. Platsen, enligt F Hønsen, ei
lömplig för gravlöggning". Se ATA Dnr. 3L64128

(E-Tr¿igârdh), ATA Dnr. 9685728 F.H rapport.
Daæring - Neolitikum. 4 c
795. Ö. Vemmenhög, OIövs mosse. Ackumu-

lerade enkelfynd? LUHM 17523. " En skaft-

hålsymsvartgnå". MF 1816. "Skaft af en dolk
samt nedre dclen af bladet, brunt, sknftet 4-sidigt
med sicksaclcsömmar. "Ola¡s mosse ðr 1882".

{1316. Skaftdel till flintdolk av typ III, brury'
brungul. L- 10,9. SkL- 6,8. SkB- 2,1. SkT- 2.



17 523, Stridsyxa av MNB-form, saknar holk,
välvda bredsidor, svart. L- 16,7. BH- 6,3. TH-
3,3. ET- 4. NT- 2,7. HD- 2,4.) Datering -MNB, SNB.2A
796. Ö. Vemmenhög, Tofthög. Depâfynd.
SHM 1452 4. "Tre fyrsidiga tjocknackiga flint-
yxor funna tillsammans". { Märkta "Tofthög.
Funna tillsammans" a) Tjocknackig flintyxa av
typ A, räteggad, slipade bredsidor, raka smalsi-
dor, grâorange/gulorange. L- !4,9. EB- 4,9. NB-
3. NT- 2,9. ST: 3,3. SV- 9,5o. b) IJocknackig,
räæggad flintyxa av qæ B, slrpade bnedsidor samt
spâr av slipning på smalsidor, dito färg men nå-
got mörkare. L- t6,9. EB- 5,2. NB- 3,2. NT-
2,3. ST- 3,4. SV- 8o. c) Tjocknackig, räteggad
flintyxa av typ A/B, traftigt eggskadad, slipade
bredsidor, spår av slipning pâ smalsidor, sekun-
d?ir skadad. L- 12. EB- 5. NB- 2,9. NT- 2,1.
ST- 2,4. SV- 14.) Lit. Fornvännen l9l1:272.
Daæring-MNA V-MNB. 2a
797. ö. Vemmenhög, Lângåker. S.Å-Uoplats
samt fyndplatser för enkelfynd. LUHM. En
spetsnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av tW 3 på-
träffad 'T ett gyttjeliknande lager under kulturlag-
ret" (Larsson 1989d:9).{I den östliga delen av
boplatsen åtskilt frân kulturlagret påtråiffades i
kanten av våtmark ett enkelfynd bestående av en
tjocknackig, oslipad grå/g¡åbrun flintyxa av typ
A. L- 11,7. EB- 6,1. NB- 3,3. NT- 2,9. ST: 2,9.
SV- 12. Murítlig uppgift Lars Larsson) Datering

-TNB-C,MNAV.4c, 
4c

79t. Ö. Vemmenhög, Enkelfynd. SHM
2109:56E. Bronskantyxa, toligen våünarks-
fynd p.g.a. den bruna patinan. L- 11,5. B- 3,5.
Lit. Oldeberg 1974:t48, nr. 1015. Datering -SN. la
799. ö. Vemmenhög. Bingsmarken. Enkel-
fynd. T 2062. Bronsgrepptungedolk, toligen
våtmarksfynd p.g.a. den bruna patinan. L- 14,3.
B- 3,7. Lit. Oldeberg 1974:148, nr. 1016. Date-
ring - SN. 2a

1S. SJÖBO KOMMUN

800. Blentar¡i, ne,Ä 14, Ågerup 2:2.160 m.ö.
h. Mindre sänka i kuperad t€n¿ing. Moig lerâker.
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N

1
r--¡10 k¡

Björka
Ilstom
s. Åsim

9. Tolånga
10. Lövestad

Fyndplats för enkelfynd. P. "1 tjocknackigflint-
yxa. 19 x 4,5 x 2,5 Delvis slipadc bredsidor".
{ Enligt teckning är yxan en tjocknackig flintyxa
av typ B med övriga mått; NB- 3,1. ST: 3,1.)
Datering- MNB. 4a
t01. Blentarp, RAli 29. ,4,gerup 2:29.45 m.ö.
h. Lågt liggande omrâde. Lerig sankmark. Åker.
Fyndplats för enkelfynd.P." En spetsnackig slí-
pad flintyxa 12 x 6 x 1,5. Nack¿ saknas" .Datc,
ring-TNA-B.4a
t02. Brandstad, RAÄ 6. Araskoga I:2.9{J m.
ö.h. Mind¡e vâtsvacka i leråker. Fyndplats för en-
kelfynd. P. "I tunnackig helt slipad grdvitflint-
yrø". {Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, välv-
da bred- och smalsidor, egghörn, nacken skadad,
grâvit. L- 17,6. EB- 8,4. NB- 6,4. NT- 2,3. ST:
4,5. SV- 8,5o.) Datering-TNC-MNA tr.4a
803. Brandstad, RAÄ 33. Klamby 23:1. 80
m.ö.h. I kanten av våtsänka N om öppet dike.
Fyndplats för enkelfynd. P. "l tjocknackíg hål-
eggad f'l¡ntyxa. Rosamelerad. Funnen d¿n 715

1983" . { Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad
flintyxa, gråviolett. L- 12,7. EB- 4,6. NB- 2,2.
NI- 2. ST: 2,6. HL- 6,9. SV- 15. pâtråiffat i

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

0vø
ö. re¡rntorp
Fränninge
Brandstad
Vollsjö

11. Vanstad
12. Röddinge
13. Sövde
14. Blentarp
15. Everlöv



samband med harvning. Inga flintavslag kunde

iakttagas invid fyndplatsen.) Datering - MNB.
4a
804. Everlöv, RAÄ 2. Ostarp 2:3. 55 m.ö.h.

Flack sandkulle intill k¿in. Âker. Fyndplats för
enkelfynd. P. "I flintyxa tiocknackig 12,5 x 4 x
3. Funnen vid plöjning pd 1930+alet". {Tunn-
bladig form enl. teckning) Datering - MNB. 4a
805. Everlöv, RAÃ 3. Hemmestorp 30:1. 35

m.ö.h. Dalsänka intill bäck. ,{ker. Fyndplats för
enkelfynd. P. "1 slipad spetsnackig? flintyxa 14

x 55 x 2,5 (Bredd vid nackc) Linsþrmig. Fun'
nen i søtnband med potatisplockning på 1950'

tolet''. {Enhgt teckning är yxan av typ 1} Date-

ring- TNA-B. 4a 
..

806. Everlöv, RAÃ 18. Everlöv 4:L2. 4O m.ö.

h. Låg sandrygg intill bäck. Odlad mark. Fynd-
plats för depåfynd/ackumulerade enkelfynd (?) P.
"Tvðflintyxor upphittade 1972 vid olilen tillfdllen
i sanband med potatisplockning. I nga boplatsin -

dilcøtioner. Spetsnackig flintyxa, slipad pð ølla
sidor 12 x ? x 2,5, den andre enl. uppgift lika-
fun" . {Enligt æckning tir yxan av typ 3. Förnyad

granskning av fyndet ger vid handen att det inte

rör sig om ett depåfynd. Den andra omtalade yx-
an ãr en tjocknackig, hâlslipad flintyxa.) Daæ-

ring-TNB-C, MNB. 4a
807. Everlöv, RAÄ )ø.1-ittaRödde t:24.70
m.ö.h. Pâ ravinkant ner mot bäck. Fyndplats för
enkelfynd. P. " 1 slipad flintyxa ca 20 x 10". Da-

tering-TNC-MNA II. 4a
808. Everlöv, Enkelfynd. LUHM 4790.
"Fragmentarßk flintdolk. Funnen i en torvmos-

s¿". { Lancetformig flintdolk av typ I, fragmenta-

risk, bladet avbrutet, grflgâbrun. L- 18,3. BB-
4,1. BT- 0,7. SkL- 6,7. SkB- 2. Skr- 0,9.) Da-

tering - SNA. la
t09. Fränninge, Depåfynd. SHM 13793.
"a) En oslipad spetsnackig flintyxa 18L. b) Slip-

sten. c) Tre dioritstycken, L ca 10. Hittade under

och vid "ett jättestort flintblock" (Rech 1979:

1.I9). "Yxa av brunflinta ned små hvitaflöckar,
spetsnackig, slipad med örr. Ena smalsidøn i fle-
rafacetter, otydlig. I slipsten, hvit sandstens-

höll, sliWta endast d ena sidan, något konkav'
Trapezlik form. 28 x 25 x 5-6. StaÍlik vittrings-
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form av kristall¡nsk skffir, triangulör genom-

skörning 47 cm största omkrets 18 cm. I dito
sten begrönsad pð wd sidor af tydlíga plan efter
ett dårmed parallellt plan ena hðlften genotn ur-
vittring klutven 115 cm, största omkrets í den
klufna öndan 41cm. I dylik sten, mindre kh{ven
i enø dndan. l0I cm, största omkrets 34,5 cm.

Ofvanstdende föremdl funna und¿r nyodling vid.

nedgnifning of en större sten, nöstan klotformig,
af õfier l0 kubikmeters volym, urprungligen
med ltålften ofian jord. Jordmånen var svart-
myllø pd lerfutten. Sakerru trffiades jöntte "flera
stenar" som söndcrslagits, spridda om hvarandra
pd ett omrðdc af ca.7 kvm., dels mycket nöra
jordytan dels djupare ned". {Spetsnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa N typ 2? Krusta pâ ena bred-

sidans nacþarti, rödbrun. L 2I. E,B.- 7. NB- 3.

NI- 1,7. ST- 3,5. Slipsæn av sandsten, slipyta
pâ ena sidan. ca. L- 27.8- 18. T- 6. De søvlik-
nande dioritstyckena har inte kunnat hittats.Ì
Datering - TNA-B. lc
E10. Fränninge, RAjl40. Vallarum 2:IA.I25
m.ö.h. Åkermark nålra vâtsvacka. Fyndplats för
depåfynd. P. "2 lancettformade dolkarfunna
tillsammans pd ett djup av 02 m., I dolkyttersta
Wetsen avbruten, den andre ocl<så med yttersta

spetsen avbruten" . { Föremâlen åir funna i vât-
svacka söder om gården Ekeliden enligt nyare
uppgift. Fyndet består av wå stycken flintdolka¡
av gp fVa, bägge med yttersta spetsen avbnuten.

Skadorna åir ej recenta. 1. Olivbrun. Ursprunglig

L- 22,5. BB- 3,8. BT: 1. SkL- 8,7. SkB- 2,8.

SkT- 2,1. 2. Grâbrun. Ursprunglig L- 22,8.BB'-
3,6. BT- 1. SkL- 9,2. SkB- 3,6. SkT- 2,2.1Da-
tering - SNC. 4a
811. Fränninge, RAli 43. Vallarum 8:32. L25

m.ö.h. Delvis sank åker. Fyndplats för enkel-

fynd. P. " 1 flintyxa nu förkommen" . Dateting-
Neolitikum? 4a
812. Röddinge, Enkelfynd. LUHM 15843.
"Tunnackig oslþad flintyxa grðbrun. F unnen vid
sidan av en sten i en dalgång å egorna till Eke'
röds stiteri nr 1". { Tunnackig, oslipad flintyxa,
markerade egghörn, välvda bredsidor, rundad
nacke med krusta, gråsvarlgrâbeige. L- 32,6.
EB- 7,5. NB- 5,5. NT- 1,7. ST- 4,2. SsB- 1,9.)



Datering-TNC-MNA tr.3b
813. S Åsum, Depâfynd. LUHM 18420 t-
b. "Tvð slipade nnnackiga flintyxor funna vid
dikning í torfjord å egornø till Sjöbo, söd¿r om
byen, på sandbottnen under torfven". Enl. Niel-
sen "En slipad tunnackig flintyxa med omhuggen
egg typ I, en slipad tunnackig flintyxa q/p II.
(1977:122 f). {a. Spetsnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa av typ 3, eggen omhuggen, tv¿ireggad,
Eoligen tillverkad av en tunnackig flintyxa, svart-
grålerâgul. L- 16,6. EB- 7,1. NB- 3,7. NÊ 1,5.
ST- 3,2. SsB- 1,6. SV- 14o. b. Tunnackig flint-
yxa av t1p II, slipade bredsidor, spâr av slipning
pâ smalsidor, raka smalsidor, rundad nacke och
egg, grâbeige/brunbeige. L- 19. EB- 6,5. NB-
5,2. NT- 2,2. ST- 3,5. SsB- 2,3.1Lit.Rydbeck
l9l8.,22, Fig. 31. Datering - TNC. 2b
E14. Sövde, RAli 6. Assmâsa 1:1. 35 m.ö.h.
Plant omrâde intill moråinbunden höjd. Gammal
torvmosse invid Snogeholmssjön, nu åker. Fynd-
plats för ackumulerade fynd? LUHM 27BSB.
"l,erleårl TNCIMN I"."Pd ett djup av 60-85 cm
under marþtan pðtröffades inom ett omrdd¿ av
ca 1 larn ett antal slcömor av ett större lerlairl i
en torvmosse, sorn gränsar omedelbart intill syd-
östrø hörnet av d¿n nyligen sönktø Snogeholms-
sjön på Asmåsa gårds ögor. Fyndplatsen vør be-
lögen ca20 mfrån den gamla strand¿n. Deflesta
skömorna lågo på ett djnp av 60-75 cm och pd
exakt 73 cm:s djup blott 40 cm från skörvorna
pðtröffades det skadade tuistbenet (!) (hune-
rus)" . Lit. Forssander I936b:4, 79, Stenberger
1979:71.4c
El5. Sövde Snogeholms gård, Ellestadssjöns
strand. Enkelfynd. YM 4t*. "BåtyxatypBf E:
1" (Oldeberg 1952:223). Datering - MNB. 2a
8ló. Sövde, Amalienlunds gård. Depåfynd.
LUHM 25491 a-b. "a) Tjocknackig flintyxa,
helt slipad, brun. b) Tjocknackig grönstensyxa.
Nacke genomborrad, helt slipad. Hittade tillsam-
mans "vid stentagning" (Rech 1979:1I9). ,,Fun-

na vid stentagning,i Stendsen. Båda yxorna lðgo
intillvarandrø på endast 20 till 30 cm djup pö ett
gruslagen Fyndet gjordcs vid spröngning av sten
till en byggnad". {a. Tjocknackig, 4-sidigt slipad
flintyxa av typ A/8, välvda smalsidor och bredsi-

3r0

dor, nâgot sned nacke, grâbrun. L- 15,3. EB- 5,
9. NB- 3,5. NT- 2. ST- 3,2. SV- 13o. b.IJock-
nackig bergartsyxa med nackhål genom bredsi-
dorna, välvda.smal- och bredsidor. L- 16,9. EB-
4,9. NB- 3,5. NT- 2,3. ST: 3. SV_ go. FtD_ 2,
5.) Daæring-MNB.2a
t17. Sövde, RAÄ 31a. Snogeholm 3:9. Karls-
ro. Dikesfåra i mossfâra. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "1 spetsnackigbrunflintyxa? Funnen
vid rewning øt dilæ pð cø 60 cm:s djup år 1971".
{ Enligt teckning är yxan runnackig med ungeflir-
liga mâtt; L- 14,2. EB- 7. NB- 5. NT- 1,5. ST:
2,2.1 Daærjrng- TNC-MNA II. 4 b
tlt. Sövde, RAÄ 56. Vällerödssko g 5:4g.70
m.ö.h. Krön av moränhöjd. ,{ter. Fyndplats för
depåfynd. P. "Markågaren uppger øtt lan under
1920+alet vidX påtröffade 2 slþade tunnøckiga
Ílintyronvarav I var avslagen. Dennayxø hnde
ursprungligen varit mycket stor. En av yxorno
såld¿s till en sarnlare frðnYstad, den andra gavs
bort som gðva". Daænng - TNC-MNA tr. 4a
t19. Tolånga, RAÄ 58. Eggelsta 26:t.60 m.
ö.h. N-sluttning ner mot Tolångaån. Åker. Fynd-
plats depåfynd.P. "! tunnbladig slipadflintym
14,8 x 4,7 x l. Pðtrdffad pð gården Lyckåkra ca
50 m S om Toldngaðn, tillsanmans med2 större
flintyxor, nu súlda". { Enligt æckning ¿ix NB-
2,9.) Daæring-MNB.4a
820. Tolånga, Marielund. Tolånga nr 11. De-
påfynd. LUHM 18161 a-b. "a) [jocknackig
flintyxa, oslipad. Eggen skadad, vitgrå. b) Tun-
nackig flintyxa, slipad. Eggen skadad, ljusbrun-
vit språicklig. Yxoma hittades i samma plogfåra
dock några meter frân varandra. Troligen dock
depåfynd" (Rech 1979:120). ta. Fragmentarisk
tjocknackig flintyxa, halva bredsidan och eggen
avslagen, ursprungligen eggslipade bredsidor,
raka smalsidor, traftiga hål efter krustor på ena
smalsidan, grâbeige. L- 18,4. EB- 5,7. NB- 3,6.
NI- 2,8. ST- 3,8. SV- 8o. b. Tunnackig,4-sidigt
slipad, omslipad flintyxa, kraftigt eggskadad füre
nedläggelsen, grâ med rostbruna linjer. L- 16.
EB- 7,2. NB- 5,8. NT- 2. ST: 3,4. SsB- 1,9.
SV-7".) Lit. Rydbeck l9l8'23, Fig. 35. Dare-
ring-MNA tr-Itr.3a
E2l. Tolånga, Tolånga mosse. Enkelfynd.



LUHM 1E331. " En lunn slþad gråflintyxa" .

{ Tunnbladig, omslipad flintyxa, slipade bredsi-
dor, grå/grâbrun. L- 13,4. EB- 4,7. NB- 2,7.

NT- 1,3. ST- 1,5. SV- 11o.1 Daæring-MNB.
2a
822. Tolânga, RAÄ 9. Eggelstad 7:17.55 m.

ö.h. Flack sänka. Á,ker. Fyndplats ftir enkelfynd.
P. " 1 oslipad flintyxa". { Enligt teckning åh yxan

en spetsnackig flintyxa av typ 1 med ungef?irliga

mâtc L- 14,5. EB- 5,5. NB- 2,7. NT- 1,8. ST-

2,7.| Daænne-TNA-B.4a
823. Tolånga, RAÄ 14. Tolânga 7:2. Flintelid.
65 m.ö.h. Krön av rygg (VSV-ONO) som stupar

brant mot SSO ner mot Tolångaån. Lerjord- Åker.

ca 100 x 50 m. Fyndomrâde för depâfynd? P.
"Inom området har ca 1940 den tidigare markd-
garen hittat 2 flintyxor. gråbrun-liusgrå flinta
med rektangulör genomsktirning. (uppgift lrån
1971). Marktigaren är nu avlid¿n. Enligt uppgift
1971 har fleraflintyxor påtröffats ca 3-400 m sö-

der om området varav 2 belögna under en sten".

{ Enligt teckning är tvô yxor tjocknackiga, tunn-
bladiga flintyxor med ungefåirliga mått; L- 11-

r2,2.EB.- 4. NB- 2,5. NT- 1. ST- 1-1,2.) Date-

ring- MNB. 3a, 3a
824. Vanstad, Vanstad. Depâfynd. LUHM
6543-6544. "a) Tunnackig flintyxa, mot nack-

en starkt avsmalnande, slipad, grå b) Dito, grå.

Yxorna skall ha legat ovanpå varandra - bredsida

mot bredsida" (Rech 1979:120). Enl. Nielsen be-

står fyndet av: "två slipade spetsnackiga flintyxor
typ 3. Utan fynduppgifter. Tekniskt sett likartåde"
(1977:I2l). Enl. Rydbeck: "Visserligen stårej ut-

tryckligen i katalogen, att de båda yxorna påtråif-

fats bredvis hvarandra, men då de tiro hvarandra
ytterligt lika till form och fåirg och dåirtill af en

sällsynt typ samt försedda med samma pâskrift
os% mâste fyndet betrakøs som fullkomligt sä-
kert" (1918:16, Fig. l5). {43. Spetsnackig,4-
sidigt slipad flintyxa av typ 3, vitgrâ. L- 32,4.

EB- 7,1. NB- 3,2. NT- 1,7. ST- 3,7. 44. Spets-

nackig, 4-sidigt slipad flintyxa av typ 3, vitgrå.
L- 28,5. EB- 6,4. NB- 3,8. NT- 1,9. ST: 4.)

Lit. Hernek 1985:37. Datering - TNB-C.1a
825. Vollsjö, RAÄ 7. vollsjö 29:5. 90 m.ö.h.
Mossliknande omrâde. Fyndplats för depâfynd?
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P. "2 slþade flintyxor". { Flintyxorna är nu för-
komnaÌ Datering - Neolitikum? 4a
826. Vollsjö? Depâfynd. ÖM 3884-85*.
"Tj o c knøckig o s lip ad flintyxa funnen ti lls am-
møns med nr 3885 - slipad tjocknackig flintyxa
med något utsvöngd egg, i Helleviksftilts eller
Herrevíksfölts mosse, cø en aln under mark-
ytan' .Datet'ng - SN. 2b
827. Vollsjti, Vollsjö 19:18. Vâtsvacka. Fynd-
plats för enkelfynd. P. { Tunnackig oslipad flint-
yxa, svagt våilvda bredsidor, svagt välvda/ raka
smalsidor, rödbrun/svartblã. L- 22,7. EB- 6,6.
NB- 5,7. NI: 2. S? 3. SV- 3. Fyndet pât?iffa-
des år 1989 vid harvning.) Datering - TNC-
MNA tr.4a
82s. Ö. Kårrstorp, RAÄ 49. Rönåis 5:23. En-
kelfynd. LUHM 29331:l-2*. "På gårdens

tigor sknll tidigare ln hittats tvôflintyxor i ðker
resp. torvmosse". Daæring- Neolitikum? 2a
529. Ö. Kärrstorp, RAÄ 28. Alestad 27:2.
100 m.ö.h. Sänka (VNV-OSO) invid mindre
mosse. Utdikad mossmark. Åker. Fyndplats för
ackumulerade enkelfynd. P. "1 slipad tunnackig

flintyxa. Hittadför ung.50 år sedan. Enligt upp-

hittaren ska ytterligare ett Ílertal yxor och flint-
föremål ha påtröffats på platsen. Dessa är dock
tr oli g e n förkomna. I n ge n bearb et ad flinn vid be -

söket". {Fyndet är gjort i södra delen av Bro-
kärrsmosse i samband med jordbruksarbete. I
fyndplatsens omedelbara nåirhet kunde inga flint-
avslag observeras trots mycket goda boplatslä-
gen. Yxan åir en tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, eggen oslipad, välvda bred- och smalsidor,
markerade egghörn, brunmelerad. L- 39,2. EB-
7,5. NB- 5,8. NT- 1,8. ST- 4. SV- 4,50. Inom
samma omrâde i mossen har vid jordbruksarbete

ocksâ pâtr?iffats; 1. Tunnackig, oslipad flintyxa,
våilvda bred- och smalsidor, markerade egghöm,
gulvit med brun patina. L- 18,3. EB- 7,4. NB-
6,6. NI- 3. ST: 3,8. SV- 5o. 2. Tjocknackig, hål-

eggad, 4-sidigt slipad flintyxa, omhuggen egg,

ytterst svag hålslipning, grâ. L- 8,3. EB- 4. SB-
4,1. NB- 3,5. NT- 2. ST- 2,3. SV- 8o.3.1jock-
nackig,4-sidigt slipad bergartsyxa i sandsten (ev-

entuellt bryne?), Raka bred- och smalsidor, grâ.

L- r4,3. EB- 3,9. NB- 3,5. NT- 2,3. ST- 3,6.



SV- 5".) Daæring - TNC-MNA tr, MNB. 4a
m0. Ö. Kärrstorp, RAÄ 30. Atesød,21:2.
100 m.ö.h. S¿inka (NV-SO) invid mindre mosse.
Utdikad mossmark. Åker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "En tunnackig slipad flintyxa mörkock-
rasvart. Nacke skadad, I nga boplatsindikationer
vid besiktningen". {Yxan påntiffades i sydvästa
delen av Brokärrsmosse, evenfirellt kan föregâen-
de fynd (829) ha pånäffats pâ samma plats. Fyn-
det gjordes vid harvning av åkern i slutet av
1970-talet. Upphittaren fick enl. utsago en svart-
eksstock i harven och observerade vid tillfället
yxan. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, välvda
bred- och smalsidor, markerade egghörn, octry'
brun. L- 28,8. EB- 7,8. NB- 5,7. NT- 2,1. ST:
3,3. SV- 60.) Daæring - TNC-MNA tr. 4a
S31. Ö. Kärrstorp, RAÄ 31. Alest¿d 29:1.
115 m.ö.h. Höjdrygg, n¿innast platå invid bäck-
ravin. Älaer. Fyndplats för enkelfynd. P. "l un-
nackig Ílintyxa grðvit nacke skadad 33 x 8,5 x
3 5 . Hittød lör 10 år sedan" . Datering - TNC-
MNAII.4a
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m.ö.h. Sänka i böljande âkerlandskap. Fynd-
plats för enkelfynd. P. "1 flintyxa, svart med
slþød egg". Datering - Neolitikum. 4a
833. Balkåkra, RAli 17. Balkåkra l2:1. 2O

m.ö.h. Slänt her mot vattenhâI. Moränlerâker,
Fyndplats för enkelfynd. P. "1 tunnackig flint-
yxa 28 x I x 3,7. Osþad". Datering - TNC-
MNA tr.4a
E34. Balkåkra, RAÄ 19. Balkålaa 10:1. Balk-
åkragârden. Fuktig sänka i åker, SV om höjd.
Fyndplats för enkelfynd.P. "I oslþad tunnack-
ig flintyxa 27 x 8 x 3,5". Datering- TNC-MNA
TT,4I
835. Balkåkra, Balkåkra. Depâfynd. YM 667
-668. Två bronskantyxor med brun patina på-
ntiffade vid grävning i mossjord. L 18,4. EB- 7.
ST- 2,4. samt L- 16,7.'EB- 7,3. ST: 2,9. Lit.
Oldeberg 1974:3,nr. 15, T. Larsson 1986:161.
Datering-SN. tb
836. Batkåkra, RAÄ 20. Balkå'taa 11:9.40 m.
ö.h. Fuktig sänka i gammal mossmark. Fynd-
plats för enkelfynd. P. " I slipad tunnackig flinb
yxa 20L" . Daæring - TNC-MNA tr. 4a
837. Balkåkra, RAÄ 36. Marsvinsholm 1:9.
Vlistregård. Fyndomrâde för depâfynd? P. "En
tunnackig oslþadflintyxa 24 x 7 x 3,5 Upphit-
tad i mosshåL,.N om Marsvinsholm. Förv. Vallö-
sa5:II, Sjörup sn. Från troligen samma moss-
hål kommer en oslþad nnnackig flintyxa 21 x 7
x 2,5", Datering-TNC-MNA tr. 3a
838. Balkåkra, Marsvinsholm. Depåfynd.
LUHM 22626 a-b. " Slutet fynd av a) dolk,
och b) omslagen dolk. Funna tillsammans hela i
ndrheten av Charlottenlund, inom Marsvins-
holms tigor" . { a. Kraftigt omhuggen flintdolk,
ljusgrâ. L- 17,1. BB- 2,4. BT- 2. SkL- 8,7.
SkB- 2,3. SkT: 1,6. b. Skaftdel till omhuggen
flintdolk av typ III?, ljusgrå. L- 8,3. SkL- 6,5.
SkB- 2,4. SkT: 2,1.1 Daæring- SNB.2a
E39. Bjäresjö, Ruuthsbo. Kokiirr,"Stora et-
tan". Depâfynd. LUHM 22629 a-b*. "Slutet

fynd. a) förarbete tjocknackig flinryxa 19,4 x
9,3-6,3 x 5,5. b) Förarbete till stötredskap lairn-
yxa dolk? 15 ,4 x 7 x 4,3" . { Troligen avser a. en

bredeggad flintyxa) Datering - SN. 3a
840. Bjäresjö, Ruuthsbo â, "lillatrean". Depå-

1.
)
3.
4.
5.
6.
7.

11. Baldringe 18. Valleberga
12" Högestad 19. Löderup
13. Bonie 20. Hörup
14. St. Herrest¿d

Sjörup
Snårestad
Balkåtca
Skårby
Sövest¿d
Bjåiresjö
Hedeskoga

8. Ystad 15.
9.0¡a 16.
10. Bromma 17.

St. Kopinge
Ingelstorp
Glemminge

832. Baldringe, RAÄ 18. Baldringe 23:1.50



fynd. LUHM 22630 
^-c. 

" Slutet fynd av 3
skzdformiga skrapor år 1913" . { a. Skedformig
skrapa, brun, krusta pâ ovansidan. L- 11,3. EB-
4,1. NB- 2,3. ST- 1,1. b. Dito, brun, krusta på

nacken och ovansidan.L- 9,1. EB- 5. NB- 3,1.
ST- 1,6. c. Dito, brun, nacken avslagen, spâr av

krusta vid brottet. L- 8,7. EB- 4,9. ST- 1,6.Ì
Daæring- SN. 3a
t4l. Bjäresjö, Depåfynd. YM 2619-20*.
"Vøcker tillslagen bilø, en slþad dito 12L ,funna
tillsatnmans i Björesjö". {2619. ¡-ocknackig, o-

slþad flintyxa med utsv¿ingd egg, tendens till hål-
egg, brun/grönbrunfläckig. L- 16,1. EB- 5,9.

NB- 3,3. NT- 3,1. ST- 3,6. SV- 100. 2620*.1
Datering - MNB/SN. la
842. Bromma, RAÄ 6. Bussjö 2:3. 40 m.ö.h.

Fhck Ö-slut¡ring ner mot såinka i tlimligen flackt
område..Âker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1

tjocknackig delvis slþad flintyxa med utsvöngd

egg 15 x 6,1 x 2,4" . Datering - SN. 4a
843. Glemminge, Glemminge gârd. Ackumu-
lerade enkelfynd? YM 2453-2458*. "En sli-
padflintyxa 28L gulgrå, en dito 10L svart, en

dito 10L grå, en huggen gråflintyxa I7L - alla

funna i torfmosse på Glemminge gårds egor" . Se

även K. 844. Datering - TNC-MN. 2a
844. Glemminge,"Glemminge gðrds torv-
mosse". Enkelfynd. YM 2452. {Stridsyxaav
typE:.2, vittad, rundoval spetsoval nackknopp,
grâgrön. L- 17 BH- 6,2TH- 4,9 ET- 2,7 Nl- 2,3

HD- 1,7. Se även K. 843.Ì Datering-MNB.
2a
845. Glemminge, Glemminge torvmosse. De-
påfynd? YM 1002, 1010, 1028. "3 tuntacki-
ga flintyxor". Lit. Oldeberg 1952:250. Datering

-TNC-MNAtr.2a846. Glemminge, RAÄ 16. Glemminge-Tåg-

arp 1:6. 35 m.ö.h. Avsats i Ö-sluttning. .Åker.

Fyndplats för depåfynd? P. "Två skafthålsyxor.

Hittadz vid olikn tiffillen". Daæring - SN. 4a
847. Glemminge, Glemminge-Tâgarp. Enkel-
fynd. LUHM 27t99*. " En eggdel av tiock-
nacki g slipad flintyxa, med håls lþning, grð. 4,8

x 4,4 x 2,1 . Funnen i torvmosse i Glemminge-
Tågarp" . Se även K. 854. Datering - MNB. 2a
t4E. Glemminge, Glemminge-Tågørp nr 5.

313

Enkelfynd. ÖU HÅS:f 48. "Tjocknackig tjus-
brun delvis slþad flintym. Funnen under dik-
ningsarbete å nr 5". {Tjocknackig, svagt hålsli-
pad flintyxa, slipade bredsidor, trubbig nött egg,
grâgulröd. L- 17,9. EB- 6,4. NB- 4,2. NT- 2,9.
ST- 3,4. HL- 8,5. SV- 8o.) Daæring - MNB.
3a
t49. Glemminge, Glemminge nr 31. Depã-
fynd. OM 1808-09. "Stenyxa med påbörjat
skafthålfunnen tíllsammans med 1809 = egghal-
va af skafthålsyxa, med antydan till nytt skaft-
hð|, liggande vid sidan om hvar.andra vid en
större sten ð Glemminge nr 31". {l,t0t. Enkel
skafthålsyxa med skålgrop/pâbörjat håI. Plan un-

dersida, välvd ovansida, vittrad, brungrön. L-
n. BH- 6,8. TH- 4,9. BT- 2,6. NT- 3,7. FlD,-

2,2. 1t09. Eggdel av enkel skafttrâlsyxa, osym-
mefisk, avbruten vid håI, grågrön. I- I4,2.BH-
7,5. TH- 4,6. ET- 4,6. HD- 2,4.\ Datering-
sN. 3b
850. Glemminge, Glemminge nr 31. Et:Jrel-

fynd. ÖM 4145r'. "Spetsigt slipad tjocknackig

flintyxa lunnen vid dikesgröfning på ett djup av
2 meter ð Glemminge nr 31". Datering - MN.
3b
tsl. Glemminge, Glernminge nr 42. Enkel-
fynd. ÖM 4146. "Flintdolkfunnenpå ett spad-
tags djup vid gropgrtifning å en åker somförw
varít mosse å Glemminge nr 42". { Flintdolk av

typ VI, BrUmörkgrå. l- t7,2. BB- 3,3. BT- 1,2.

SkL- 6. SkB- 2,4. SkT: 1,3.) Datering-B^Å
per. I. 3b
E52. Glemminge, Glemminge nr l. Enkel-
fynd. LUHM 4933. "Flintdolk grd.Funnenðr
1825 i en torfmosse tíll Glemminge nr 1". { Ftint-
dolk av typ VI, grâ. L- 19,4. BB- 4,7. BT- L

SkL- 8. SkB- 2,3. SkT- 1,2.) Datering-B,Ä,
pr.I.2t
t53. Glemminge, Tâgarp torvmosse. Enkel-
fynd. LUHM 4605. "Tunnbladig tjocknackig

flintym, ljus grd. svagt håle g gad, s lipade bredsi-
don delvis också på smalsidorna. Funnen i en

torfmose vidTðgørp". { Tunnbladig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, plan nacke, ljusgrâ. L- 9,6. EB-
6,4. NB- 3,2. NI- 1,1. ST: 1,3. Se även K.
854.) Daæring-MNB.2a
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854. Glemminge, Glemminge-Tâgarp. Enkel-
fynd. LUHM 4199. "Tjocknackig gråflintyxa
helt slþad. Funnen i en torfmosse vid Glemmin-
ge-Tågarp". { Spetsnackig, 4-sidigt slipad, håleg-
gad flintyxa, välvda smal- och bredsidor, glltâlgâ-
svartfläckig. L- 24,9. EB- 5,9. NB- 3,5. NT-
2,3. ST- 3,1. HL- 13. SV- 70. Fyndet har möjli-
gen samband med K. 847 och 853.) Daæring-
MNAV.2a
855. Glemminge, Enkelfynd. YM 1005. "/
12,5 twn lång slþød flintyxa, funnen i Glem-

minge torfino,sse". { Tunnackig, 4-sidigt slipad,
räteggad flintyxa, oslipad nacke och yttersta egg-

delen, våilvda bred- och smalsidor, rundad egg,
svagt rundad nacke, grâsvart. L- 37,2. EB- 7,2.
NB- 5,3. NT- 1,6. ST- 3,7. SsB- 2,1. SV-
2,5'.) Daæring - TNC-MNA II. 2a
856. Högestad, Högestads torvmosse. Enkel-
fynd. SHM 9822:96. "8n tunnackig flintyxa".
{ Tunnackig,4-sidigt slipad flintyxa, raka smalsi-

dor, rundad egg och nacke, ljusbrun. L- L8,2.

EB- 6,4. NB- 4,7. NT- 1,8. ST- 3,1. SsB- 1,6.

SV- 7o.) Lit. Oldeberg 1952:.250. Datering -T\IíI_I\ÍN Á TT 1O

857. Högestad, Enkelfynd. SHM 1334t.
"En skøfthålsyxa. Funnen i mossar i Högestad".

{ Enkel skafthålsyxa, svartgrâ. l- 13,2. BH- 6,3.

TH- 3,9. BT- 4,2. NT- 3. HD- 2,3.) Datering-
SN. la
tst. Hörup, Hörup nr 5. Enkelfynd. ÖM
5532. "Tjocknackig, ncistan oslipad flintyxa.
Funnen vid dikning å Hörup tufior nr 5".
{ ljocknackig flintyxa av typ B, delvis slipade

bredsidor samt ena smalsidan, ena smalsidan o-

tydlig, i längdriktningen något böjd, gråbrun. L-
14. EB- 4,6. NB- 3,1. NT- 2,8. ST- 3,4.) Daæ-

ring - MNB. 3a
859. Hörup, RAÄ 16. Örum 4:19. ¿10 m.ö.h.
Utdikat bäcklopp (N-S) ca 40 x 15 m (N-S).
Fyndområde för ackumulerade enkelfynd. P. "1

ythuggen sköra, I frøgmentarisk skafthålsyxa
med ny genomborrning, 3 små kilformade tjock-
nackiga flintyxor'(I dr fragmentarisk), I svagt
håleggad tjocknackig flintyxa, I dito, I skffir-
yxa, I fragmentørisk håleggadyxa, I fragmenta-
rßk tunnøckig Ílintyxa" . { Inga föremål åir funna

vid samma tillf?ille. Inga flintavslag eller dylikt
kunde iakttagas vid besök pâ platsen. 1. ljock-
nackig flintyxa, bredsidor slipade, kilformad pro-
fil, brun. L- 9,2. EB- 4. NB- 2,4. NT- 2,6. ST:
2,7. SV- l3o. 2. Tjocknackig, 4-sidigt slipad
flintyxa, kilformig profil, skadad egg och nacke,
gulvit. L- 9,2. EB- 4,5. NB- 3. NT- 2,3. S?
2,4. SV- 14o. 3. Tjocknackig flintyxa, en bredsi-
da och båda smalsidorna slipade, avslagen egg-
hörna och skada på ena bredsidan, gråbrun. L-
8,7. NB- 3. NT- 2,3. ST- 2,5. 4. Eggdel av

enkel skafthålsyxa, omborrat håI, svag listkant pâ
ovansidan, grå'.L- 13. BH- 6. TH- 4. ET- 4,L.
NL 4,2. HD- 2,4.5.Ijocknackig, tvåireggad,4-
sidigt slipad bergartsyxa, grâ. L- 11,8. EB- 4,3.
NB- 2,4. NT- 1,5. ST- 2,3. SV- 110.6.'IJock-
nackig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa, brun-

Crå. L- 10,3. EB- 5,3. NB- 3,5. NT- 2. ST- 2,4.
HL- 4. SV- 15o. 7. Tjocknackig, håleggad flint-
yxa, slipade bredsidor. Ena smalsidan defekt,
brungrå/vit. L- 13,8. EB- 4,4. NB- 3. NT- 2,3.

ST- 2,9. HL- 4. SV- 11o. 8.'Ijocknackig, håleg-
gad flintyxa, en bredsida och båda smalsidor sli
pade, halverad och ornhuggen i längddktningen,
grâ.L- 10,2. EB- 5,6. NB- 4,1. NT- 1,5. ST- 2.
HL- 8. SV- 15,5o. 9. Mittparti av tunnackig,4-si-
digt slipad flintyxa, omhuggen egg och nacke,
gulgrâ,/gulbrui. L- 9,4. ST. 3,2. SB- 7,6. SV-
8,5.) Datering - TNC-MNA II, MNB, SN. 4a
860. Hörup, Örum. Ackumulerade enkelfynd
och depåfynd. ÖU SOfO-l2. "Tunnackig ska-
dad slipadflintyxafunnen 1926 liksom 56ll-12
å Ortuns bosttille på ett ca l0 kvm stort område

vid dikesgrdfning ca I aln djupt i jorden". 5611.
Osþadflintyxa med något utsvöngd egg. 5612.
Flintyxa med tydligt utsvängd egg, hålegg?

{56 f0. Tunnackig, kraftigt eggskadad, räteggad
flintyxa, eggen avslagen och nytillhuggen, nâgot
sned nacke, bredsidor slipade, välvda smalsidor
och bredsidor, omslipad. L- 16,8. EB- 7,3. NB-
5,6. NT: 2. ST- 3,8. SsB- 2,9. SV- 6,5o. 5ó11.
ljocknackig, räteggad, oslipad flintyxa med ut-
svängd egg, krusta på nacken samt ena bredsi-
dan, grâbrun/mörkbrun. L- 17,8. EB- 6,2. NB-
4,3. NI- 2. ST- 3,2. SV- 7o. 5612. Tjocknack-
ig, oslipad, svagt håleggad flintyxa, kilformad,



svagt utsv¿ingd egg, gdbrun/mörkbrun (identiskt
färg somnr. 5611). L- 15,1. EB- 7,1. NB- 3,7.
NT- 3,1. ST- 3,1. HL- 5,8. SV- 17'.1 Daæring

-TNC-MNA 
II, SN.3b

86f. Ingelstorp, Enkelfynd. SHM 17343:
6 l. "Tjocknackig nnn flintyxa, mörkgrå, slipad
pd bredsidorna med kvarsittande slagmdrken,
ndgot bredare egg ön nacke. 10,9 x 4 x 1,4.
Funnen i en torvmosse". { Tunnbladig, t'ocknac-
kig flintyxa, slipade bredsidor, spâr av slipning
på ena smalsidan, gråsvartgrön. L- 10,7. EB-
3,9. NB- 2,7. NT- 1,2. ST: 1,5. SV-9..1 Daæ-
ring-MNB.la
862. Ingelstorp, RAÄ 75. Ingelstorp 1:1 IV
15 m.ö.h. Plan sänka. Mosse. Fyndplats för en-
kelfynd. P. "1 tjocknackig hdleggad flintyxa
med slþade bredsidor 135 x 5 x 2,5". Daæring

-MNB.4a863. Ingelstorp, Depâfynd. SHM 21092
65-66*. Slutet fynd, bestående av två koppar-
kantyxor med utsvängd egg och svartgrå respek-
tive grâbrun patina, påträffade 1841 i en torvmos-
se på samma plats men vid skilda tillfÌillen. L- 12.

B- 5. T- 1,3. resp. L- 9. B- 3,6. Lit. Oldeberg
1974:52, nr. 345, T. Larsson 1986:161. Datering

- SN. la
864. Ingelstorp, Brohen. Enkelfynd. LUHM
24046. Bronskantyxa, troligen vâtmarksfynd
p.g.a. av den brungröna patinan. L- 9,7. B- 5,3.

Lit. Oldeberg 1974:53,n.349. Datering - SN.
1a
865. Ingelstorp, Mossfynd. Enkelfynd. ÖM
3815*. "I tunnackig Ílintyxa". Lit. Oldeberg
1952:250. Datering- TNC-MNA II. la
866. Ingelstorp,.. Ingelstorp mos sar. Ackumu-
leradeenkelfynd? OM 1332*. "Tunnackig grå-
brun s lipad flintyxa funne n vid plöj ning i I nge l-
storps mossar" . 1719. 'Båtyxa utan skafthåI" .

1720. " Spjutspets avflinta" .2801. 'Flintdolk,

funnen vid torvupptagning 1920 i Ingelstorps
mossar nr 32". 2803. "Flintyxefragment,fun-
net vid torfupptagning" .3387. "Tunnackig osli-
pad flintyxa funnen vid torvupptagning på ca 2
alnars djtrp i Ingelsørps mossar" . { l7 19. För-
arbete till enkel skafthålsyxa, något nackböjd,
nacke skadad, grågrön. L- 15,5. BH- 6,4. TH-
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4,7. ET- 4,6. 1720. Spjutspets av flinta, kop-
parbrun. L- 8,6. SB- 3,5. ST- 0,6. 2t01. Flint-
dolk, grâ. L- 13,7. BB- 2,4. BT- 0,7. SkL- 2,2.
SkB- 2,2. SkT- 1. 2803. Spetsnackig, (evenru-
ellt tunnackig) 4-sidigt slipad flintyxa av typ 3,
eggdel, välvda bredsidor, grffgråsvart. L- 9,5.
EB- 5,7. ST: 2,5. 3387. Tunnackig flintyxa, sli-
pad på ena bredsidan vid eggen, nästan raka
smalsidor, välvda bredsidor, rundad egg, grâ.L
29,2. EB- 7,7. NB- 5,2. NT- 2. ST- 4,4. SsB-
2,7. SV- 5o.) Lit. Oldeberg 1952:250. Daæring

- TNC-MNA tr, SN. 2a
867. Ingelstorp, Ingelstorp nr 4S.Ackumule-
rade enkelfynd? " Funna i en plogfåra å Ingels-
torp nr 48 (Ingelstorps mossar)" . ÖÙf ¡¡gg-gf.
89. "Eggfragment av flintyxa.90. Doffiag-
ment. 9L. Fragmentarisk nnnackig flintyxa" .

{89. Eggdel av tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, rödgul. EB- 7,7. 90. Ythugget flinfrag-
ment, brungrå. L- 3,1. SB- 2,4. ST- 0,7. 91.
Mittdel av tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
våilvda bredsidor, svagt välvda smalsidor. L- 13,
2. SB- 7,5. ST: 3,4.) Datering-TNC-MNA
II, SN.3a
868. Ingelstorp, I.ngelstorp nr 41. Ingelstorp
massar. Depåfynd? OM 3392-93. "Tunnackig

delvis slipad flintyxa funnen liggande tillsam-
mans med 3393 - tjocknackig oslipadflintyxa, i
en plogfåra d Ingelstorp nr 41". {92. Troligen
spetsnackig, närmast tunnbladig flintyxa, spets-

ovalt tvä¡snitt, slipade bredsidor, brun. L- 11,3.
EB- 5,4. NB- 3,1. NT- 1,4. ST- 2,2. 93. ljock-
nackig flintyxa av typ A, slipade bredsidor, tjock-
bladig, raka smalsidor, välvda bredsidor, brun.
L- 15,1. EB- 5,1. NB- 3,2. NL 2,7. ST- 4,2.)
Daæring- MNA/À{NB. 3a
869. Ingelstorp, Ingelstorp nr50. Enkelfynd.
Öùf ¡¡qS. "skedskrapafunnen å Ingelstorp nr
50 (Ingelstorp mossar)". { Skedformig skrapa,
grönbrun/gulbrun med svartarc inslag. L- 9. SB-
3,9. ST- 1,3.) Datering-SN.2a
q.70. Ingelstorp, Ackumulerade enkelfynd.
OM 38f4-17. "Föremålfunna under odling-
sarbete 1922 å Ingelstorp nr 41 i förunarande
"mossar". 14. Flintdolk. 15*. Tunnackig slipad
flintym. 16. Flintdolk. 17 . Spånpil. { 14. Frag-
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mentarisk flintdolk, gulbrun. L- 7,2. BB- 2,4.

BT- 0,9. SkL- 2,6. SkB- 1,8. SkT- 0,8. 16.
Flintdolk, krusta på skaft, gulgrå. L- 16,8. BB-
2,8. BT- 1. SkL- 5,9. SkB- 2,3. SkT- 1,3. 17.

Spånpilspets av typ B, fragmentarisk.) Datering

- TNC-MNA II, MNB, SN. 3A
871. Ingelstorp, Enkelfynd. ÖM 4248-
4250*. 4248." Fragment av skörbrönd flintyxa
funnen å odlad mark i Ingelstorps mossar".
4249-50. " Eggþagmenf' . {4248. Fragmentarisk

tjocknackig, 4-sidigt slipad, håleggad flintyxa,
mittdel, bränd och lrackelerad. L- 7,8 SB- 4,4
ST- 2,6.) Datering - MNB. 2a
872. Ingelstorp, Depåfynd. YM 2524-25.
"En hammare med skafthå|, påbörjadtfnån båda
sidor, af granit och en bila af tapp, funna till-
sammans i Ingelstorp". {2524. Dubbeleggad
stridsyxa av typ 42, rundad nacke, pâbörjat hâl
från bägge sidor, grågrönfläckig. L- 17,8. BH-
4,7. TH- 4,7. ET- 5,6. NT- 5,6. HD- 1,9.

2525. Förarbete till tunnackig bergartsyxa, trub-
big egg, sned egg, grågrön. L- 23,3. EB- 6,9.
NB- 4,8. NT- 3. ST- 4,6. SsB- 2. SV- 9o.) Da-

tering-MNAI-tr. la
873. Ingelstorp, Ackumulerade enkelfynd?
YM 3586-87 . "Smal svart yxa och ljusgrå pil-
spets. Funna i Ingelstorps mosse". {86. Tjock-
nackig oslipad tv¿ireggad flintyxa, bränd, tendens

till hålegg, trubbig egg, krusta på nacken, svart-
grålgrâgrön. L- l7,2. EB- 5,4. NB- 3,5. NT-
2,6. ST- 3. HL- 2,5. SV- 7,5o.87. Ythuggen

spjutspets, grå. L- 9,7. SB- 2. ST- 0,8. Möjligen
kommer fynden från samma plats som nr. 865

och 870.) Daæring - MNB, SN. 2a
874. Löderup, Hagestads mosse. Enkelfynd.
YM 2631*. Bronskantyxa, funnen i mosse,
grön patina. L- 13,5. B- 3,7. { Fyndet har möjli-
gen samband med K. 880, 883, 885, 890 samt
894.) Lit. Oldeberg 1,974:73,m 496. Datering

- SN.2a
875. Löderup, Löderups by. Enkelfynd.
LUHM 12581*. Kopparkantyxa, toligen vât-
marksfynd p.g.a. av den bruna patinan. L- 9,7.

B- 6,5. Lit. Oldeberg 1974:73, m. 499. Datering

- SN.2a
876. Löderup, RAÄ 57. Hagestad 37:2.Yãt-

svacka i åker öster om Tornhög gård, ca 50 m
norr om markväg. Fyndplats för ackumulerade
enkelfynd. P. { I samband med besöket kunde
enstaka flintavslag iakttagas i närheten av fynd-
platsen. Jordskiktet var pâ platsen 50 cm dockt.
l. Tunnackig, oslipad flintyxa, vtilvda bredsidor
och raka smalsidor, markerade egghörn, guloran-

gelgrâbrun. L- 21.,7. EB- ó,8. NB- 5,4. NI- 1,6.

ST: 3,8. SV- 5. Vid besöket pânäffades bara nå-

gra meter frân fyndplatsen i samma vâtsåinka, en

tjocknackig, hâleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
kraftigt omhuggen egg, nacken uppvisar knack-
spår, gulbrun. L- 6,7. EB- 3,7. NB- 2,8. NT-
2,3. HL- 4. SV- 12o.) Datering-TNC-MNA
II, MNB.4A
877. Löderup, RAÄ 32. Hagestad 42:4.5 m.

ö.h. Lâgt liggande terräng. Fyndplats frir acku-

mulerade enkelfynd samt depåfynd. LUHM.
Fynden omfattar wå depâfynd med skivskrapor
samt ett enkelfynd av en eggdel till en stridsyxa.

Den största depån väger ca76 kg och omfattar
770 skivskrapor, 74 kilrnor, 4601 avslag, avfall
samt en natursten vilken hade formen av ett an-

sikte. Den andra depån omfatt¿r 19 skrapor, 15

kärnor,430 avslag, avfall med en sammanlagd
vikt om ca 5,5 kg. Depåerna pâtraffades både i ett

torvlager, huvuddelen av innehållet i depåema låg

dock på och i sanden under torvlagret. Fyndom-
ständigheterna anger att depåerna nedlagts intill
en åkant, "Mossabäcken". Stridsyxefragmentet ¿ir

en eggdel av en stridsyxatypD:2 och som pâråif-

fades 30 cm från den första depån och har enligt
utgrävaren ursprungligen ingått i denna. Pâ sam-

ma fastighet har enl. utgüvaren tidigare vid torv-
skåirning påträffats en stridsyxa, daterad till en

sen del av Stridsyxekultur (Strömberg 1982:,49

ff). Denna skall tillhöra LUHM:s samlingar men

är onumrerad. Lit. Sûömberg 1988:52 ff. Date-
ring - MNB/SN. 4e, 3a
878. Löderup, RAÄ 30. Hagesød 41.:24,25.
l0 m.ö.h. Röekillorna. Flack âkermark, f.d.
sank mark. Fyndplats för ackumulerade enkel-
fynd. LUHM. { Datering tidigneolitikum - ro-
mersk järnålder. De neolitiska fynden omfattar
bl.a. två malstenar, en spetsnackig bergartsyxa,
en tunnackig bergartsyxa (vilken framkom som



ett lösfynd innan den arkeologiska undersökning-
en), en tjocknackig, 4-sidigt slipad flintmejsel, en
fragmentarisk flintdolk av typ I-II, anvåind som
eldslagningsflinta, lerkärl, flintskrapor, benspet-
saf samt ett rikt organiskt material omfattande
fråimst häst, hund, tamboskap, fllr, svin och måin-

niska och tamhöns. Osäkerhet râder om benens

kronologiska tillhörighet, bl.a. genom benmaæri-
alets stora ytmässiga spridning.) Lit. Stjernquist
196l:39 f, 1963:43 ff, 1987 :149 ff och 1989:60
ff. Se även ATAdnr. 225911951 och 4938/1951.
Datering-TN, MN, SNA-B, BÅ, ROM fÅ.4c
879. Löderup, Hagestad. Fyndplats för depâ-
fynd. LUHM 19664 a-b*. Slutet fynd av "a)
Tunnackig flintyxa, mot nacken starkt avsmal-
nande, slipad, tv¿irsnitt n¿irmast spetsovalt. 16,3

L. b) Dito,liæ mindre avsmalnande. 15L "hittade
tillsammans" (Rech 1979:120)." Funna strax in-
vid dôsen som ligger stax invid och söder om

landsvögen från Löderups þrka mot Hagestàd,
men öster om byvögen mot Hagestaborg". {a.
Spetsnackig flintyxa av typ 3 samt en tunnackig
flinty*a) Lit. Rydbeck l9I8:12, Fig. 11, Hernpk
1985:38. Datering- TNC. 2a )

880. Löderup,..Hagestad mosse. Ackumule-
rade enkelfynd? OM: PP: 914-20*. "Tunnackig
grå f'lintyxa. 915. Smalnackad liten gråflintyxa.
916. Tunnackad liten grå gråstensyxa. 917. Skö-
ra, gul miniatyr. 918. Brun mejsel. 91.9. Pil-
spets eller påbörjat arbete. 920. Spjutblad.

{914. Tunnackig, omslipad flintyxa, slipade
bredsidor, krusta pâ nacken, grâlgrâbrun. L-
11,8. EB- 5,8. NB- 3,9. NT- 1,9. ST- 2,5. SV-
Lzo. 915. Tjocknackig flintyxa med slipade bred-
sidor, tvåireggad, spår av slipning pâ ena smalsi-
dan, grå. L- 8,8. EB- 4,6. NB- 3,1. NT- 2,3.
ST- 2,4. SV- 160. Se även K. 874.Ì Daæring-
TNC-MNA II, MNB, SN.2A
EEl. Löderup, Hagestads tuvor. Enkelfynd.
Övr rroz. "Tjocknackíg brun flintyxa, Íunnen
vid dikesgrdvning i Hagestads trfvor". {Tjock-
nackig räæggad flintyxa av typ B, slipade bredsi-
dor, något sned egg, krusta på nacken, gulröd/
rödgul, L- 16,4. EB- 4,7. SB- 4,9. NB- 3,2.
NT- 2,3. ST- 3,2. SV- 7o.) Daæring - MNB.
2a
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8t2. Löderup, Enkelfynd. ÖU lO0l.'S¡¡-
pad Ílintym funnen vid dikesgrtivning i södra
delen øv Hagestad". {Tjocknackig, hâleggad,
flintyxa, krusta pâ nacken, slipade bredsidor, en
smalsida delvis slipad, gulröd/gulbeige. L- 12,9.
EB- 4,9. NB- 2,9. NT- 2. ST: 2,4.) Daæring-
MNB.2a
t-t3. Löderup, Hagestads mosse. Enkelfynd.
OM 5656*. " Skffirhånge funnet i Hagestads
mosse", Se även K.874. Datering - SN. 2a
884. Löderup, Hagestad nr 7. Erúielfyn¿. ÖM
4631. "Flintyxa funnen vid borttagandet af en
större sten å Hagestad nr 7". {Tjocknackig, hâl-
eggad, 4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och
smalsidor, tväreggad, grfuöd/gulbrun. L- L2,4.
EB- 4,2, NB- 3. NI: 2,2. ST. 3. HL- 5,1. SV-
8,5o.) Datering- MNB. 3a
E-ES. Löderup, Hagestad mossar. Enkelfynd.
OM 2098*. "Spjutspets af flinta funnen i Ha-
gestadsrnossar". Se även K. 874. Datering -SN.2a
886. Löderup, Ii)derup nr l.Erkelfynd. ÖM
2ll7. "Tunnøckig slþad flintyxa funnen 1915

vid uppbrytandc al en sten af ca en mansbördas
storlek å Löderup nr I. Yxøn låg på flatsidan i
löngdriktning mot söder". { Tunnbladig flintyxa,
eggskadad, bredsidor slipade, gråbeige/rosabrun.

L- 12,9. EB- 4,5. NB- 2,9. NT- 1. ST- 1,5. SV-
8,5o.) Daæring- MNB. 3b
887. Löderup, RAÄ 51. Hagestad nr 29. 5 m.
ö.h. Mosskanr. Depåfynd. ÖVf ¡Z¡S. "Fynd-
platsen var i södra kanten af mossen ca I meter
ute i mossen och pd 62 cm:s djup under nuva-
rande marknivå. Finnaren lean ej bestömt uppgtÍ-
va föremålens ursprungli ga kige i förhållande tiU
varandra, men vill påstå att yxor och spårnr lðgo
blandade nn hvarandra. Runt omkrinç pålynd-
platsen lågo brönda trökal sarnt brönda tröpínnar.
Likaledes fanns en stor sk. "trösvamp" som var
sttilld alldeles víd sidan om flintföremålen "om
brdnda trdkol legat öfver eller som en bödd under

flintredskapen kunde ej utrönas". Det uppgifves
att manför ca 16 år sedan 300 meterfrån denna

fynþlaæ funnit ett 20tal dolkør eller spjutspetsar
avflinta, hvilka sdldes till någon affyrbetjening-
en å Sandhammarensfyr. Likaled¿s skall för en
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del år sedan hafva funnits ca 200 m öster om

fyndplatsen för i år ( 192 I ) en urholkad tädsta¡n

försedd med lock som ei undersöktes, utan ge-

nast nedsdnktes i vattnet", { 1. Tjocknackig, osli-
pad flintyxa av typ B, sned nacke, plana smalsi-
dor och bredsidor, svagt rundad egg, vitgrå/grâ-
fläckig. L- 27. EB- 6. SB- 6,2. NB- 3,8. NT-
2,3. ST- 3,8. SV- 5,5o.2. Tiocknackig flintyxa
av typ B, svagt vlilvda smalsidor och bredsidor,
räteggad, sned nacke med vit krusta, 4-sidigt sli-
pad vid eggen, vitgrUgrå. L- 23,t. EB- 5,3. SB-
5,6. NB- 3,3. NT- 2. ST- 3,8. SV- 6,50. 3.

Tunnackig? oslipad flintyxa, markerade egghörn,

svagt utsvängd, raka smalsidor, svagt välvda
bredsidor, gråsvart med gråa flåickar. L- 22,5.
EB- 6,9. NB- 4,1. NT- 1,5. ST: 2,7. SV- 80.4.

Tjocknackig, oslipad, räteggad flintyxa av typ B,

något sned nacke, svagt välvda smal- och bredsi-
dor, vitgrå med grâ egg.L- 21,9. EB- 4,8. SB-

5,3. NB- 3,5. NT- 2,4. ST- 3,4. SV- 50. 5.

Tjocknackig, oslipad flintyxa av typ B, räteggad,

något sned nacke, plana bredsidor, raka smalsi-
dor, vitgrå. L- 21,3. EB- 5,1. NB- 3,1. NT- 2,2.

ST- 3,6. SV- 6o. 6. Nåirmast tunnackig, oslipad

flintyxa, raka smalsidor, markerade egghörn,
svagt rundad egg, räteggad, vitgrå. L- 17,2. EB-
5,6. NB- 3,3. NT- 1,4. ST- 2,3. SV- 100. 7.

Tjocknackig, håleggad, oslipad flintyxa, rak nac-
ke, gUsvartfläckig. L- 18,2. EB- 4,6. NB- 2,8.

NT- 1,9. ST- 2,9. HL- 3. SV- 7o. 8. Tunnbladig,
tjocknackig flintyxa, eggslipade bredsidor samt

en smalsida, råiteggad, plana smal- och bredsidor.
L- 16,7. EB- 5,5. NB- 3,2. NT- 1,3. ST- 1,9.

SV- 10'. 9. Tunnbladig, tunnackig flintyxa, ena

bredsidan delvis eggslipad, plana smal- och bred-
sidor, vitgtå med gråsvarta fläckar. L- 16,4. EB-

6. NB- 3,2. NT- 1. ST- 2. SV- 11o. 10. Tiock-
nackig flintmejsel, eggslipning på bredsidor samt

en smalsida, krusta på nacken, vitgrå. L- 21,2.

EB- 1,1. SB- 2,3. NB- 2,2. NT: 2,1. ST- 2,3.

1 1.'Ijocknackig flintmejsel, eggslipninC p^ 4'
sidor, helvit krusta pâ nacken. L- 19,9. EB- 1,4.

SB- 2,7. NB- 2,5. NT- 2. ST- 2,5. 12. Tjock-
nackig oslipad flintmejsel, krusta på nacken, vit-
grâ. L- 19,1. EB- 1,3. SB- 2,7. NB- 1,9. NT-
1,7. ST- 2,5. 13. 'Ijocknackig flintmejsel, egg-

slipning pâ 4 sidor, vitgrUsvartgrã, l- 17 ,2. EB-
1,2. SB- 2,3. NB- 2,1. NT- 2. ST- 2,4. Utdare
finns 27 st. flintspân varav åüninstone fem till-
verkats av en tjocknackig flintyxa, sekundåirt an-

vänd som spânkärna. Denna yxa har varit av
samma typ som de övriga. Spânen, av vilka flera

kan sammanfogas är upptill 20 cm långa och

samtliga av grâsvart senonflinta.Ì Lit. Arbetet
1616 1921, Nielsen 1979:45, Stömberg 1982:

63. Daæring - MNB. 3c
88E. Löderup, Hagestød nr 35. Enkelfynd.

Öu:nÅS 152*. "Brun dotk 15 x 4,5 funnen d
en mosse å Hagestad nr 35". Se även K. 889.

Datering - SN. 3a
889. Löderup, Høgestad nr 35. Enkelfynd.
öu:HÅs 155*. "Pilspets med tre taggar vac-

kcr grdvit tunn,funnen-i Hagestad mosse nr 35

vid tomupptagning". {Fyndet har möjligen sam-

band med K. 888.Ì Datering - SN. 3a
890. Löderup, Hagestads mosse. Enkelfynd.
YM 2659*. "11,5L lerskffirslipsten svart.
Funnen i Hagestads mosse". Se även K. 874.
Datering - Neolitikum? 2a
E91.. Löderup, RAÄ 55. Löderup 37:2. Sänka

"mosshåla" ca 70 x 70 m. Fyndområde för acku-
mulerade enkelfynd. P. "1 tunnackig flintyxa ca

23 L, 15 små tjocknackiga flintyxor, en del kil-
formade, andia nnnbladiga, 3 tunnackiga om-
huggnaflinryxor, I tjocknackig bergartsyxa, I
tjocknackig med utsvdngd egg, I 4-sidig spets-

nackí g fli ntyxa, 40 tal ythug g na föremåL, 2 tån ge -

spetsar (B-Cpil), I slipat fragment, I bðryx-

fragment, 1 enkel liten skafthålsyxa, l fragmen-
tarisk stridsyxa med nackknopp, I kantyxa av

brotx 12L" . Datering - TNB-C, TNC-MNA tr,
MNB, SN.4A
892. Löderup, RAÄ 59. 10 m.ö.h. Löderup

17:6. Flack, vid besiktningen sumpig åker nära

kulverterat dike ca 100 x 100 m. Fyndområde fiir
ackumulerade fynd, depåfynd samt enkelfynd. P.

"5 tjocknackiga flintyxor av sømma typ (4 oslï
pade och en nôgot slþad). Dessa 5 yxor som hit-
taß på samma stÌille dr rudgotvarierand¿ i storlek,

men av samma bruna danienflinta. Vid inv pð-

trtiffades nacþartiet till en bred meisel". {Fârg,
slipning och mâtt gör det sannolikt att depâfyndet



består av fyra flintyxor. Föremålen påtr¿iffades

1954 i samband med djupplöjning i sydöstra del-
en av 17:6. Y;'orna hittådes dock inæ samtidigt.
Depåfyndet består av fyra oslipade tjocknackiga
flintyxor med utsv¿ingd egg, samtliga har identisk
brun ftirg. l. L- L3,9. EB- 5,8. NB- 3,6. NT-
2,9. ST- 3,1. SV- 10o.2. Krust¿ pâ ena bredsi-
dan. L- 12,2. EB- 5,3. NB- 3,2. NT- 2,3. ST:
3,2. SV- 12,50.3.L- 11.,7. EB- 5. NB- 3,3. NT-
2,4. ST- 2,5. SV- 10,5o. 4. Krusta på ena bredsi-
dan. L- 11,9. EB- 4,8. NB- 3. NT- 2,5. ST- 2,6.
SV- 11,5o. Den femte yxan, vilken bör betecknas
som ett enkelfynd, åir av saûlma typ men ljusbrun
och eggslipad på bredsidorna. L- 11,5. EB- 4,8.
NB- 2,3. NT- 1,8. ST:2. SV- 160. ) Daæring-
SN.3a, 3a
893. Löderup Hagestad. Depåfynd.'SHM
5632:10-11. "2 oslipade tunnackiga flintyxor
typ 1. Inga fyndomständigheter. Teknik, matorial
och patina talar för att det handlar om ett slutet
fynd" (Nielsen I977:L22). { L0. Tunnackig, osli-
pad flintyxa, rundad egg, raka smalsidor, otydli-
ga egghörnor, grå,/grâsvart. L- 18,5. EB- 6,6.
NB- 4,7. NT- 2. ST- 3,3. SsB- 2. SV- 10'. 11.
Tunnackig, oslipad flintyxa, egghörn, svagt run-
dad egg, raka smalsidor, identisk patina som nr
10. L- 18,2. EB- 6,7. NB- 4,9. NT- 1,9. ST:3.
SsB- 1,7. SV- 7o.) Datering - TNC-MNA II.
1a
894. Löderup, Hagestads mosse, sydligaste
delen. Fynd av människoben. LUHM? "Skelett,
troligen i gyttja 1925" (Liljegren 1975:128). Se

även K. 874. Daæring - Neolitikum? 2a
895. Sjörup, RAÄ 8. Sjörup 24:3. Fyndplats
fördepâfynd. LUHM 16946 a-o. "Platsenut-
pekad av ortsbefolkningen vilka påstår att yxor-
navar 15 till antalet och att upphittaren sjtilv tog
2 utan att berötta detför arkeologerna. Ungeftir-
líg plats. Hittat åren 1907-08. 15 oslipade flint-
yxor". "a) ljocknackig flintyxa med svag hålegg,

oslipad, brun b)-d) Dito. e)-Ð Stor tjocknackig
flintyxa med hâlegg, nacke kvadratisk, oslipad,
brun. g) Dito, dock tunnbladig, brun. h)-o)
Tunnbladig flintyxa, oslipad, brun. Yxorna hitt¿-
des vid olika tidpunkter i samma omrâde i en åk-
er. Säker depå{<araktär. " (Rech I 979: I 20). Enligt

3t9

Rydbeck "hittade af Axel Andreasson, en mycket
tillförlitlig p€trson, som sjåiH meddelat uppgifæma
om fyndet. Den 10 aug 1907 hittades de båda
första yxoma c och k, inom ett par kvadraûneters
omrâde, dåirefter tillvaratogos å samma plats den
11 Man 1908 den näst största yxan - n, jåimte en

annan af liknande typ, bâda liggande bredvid
hvarandra. Pâ sommaren samma år tog harfven
upp sex stycken â samma stiille, och då man ftil-
jande vår den 11 Maj 1909 grtifde pâ platsen, hir-
tades ytterligare fem liggande bredvid hvarandra
m, e, f och wå breda yxor, alltså sannolikt a och
b." (Rydbeck 191.8:27 f, Fig. aÐ. {a. Tjock-
nackig, tunnbladig, svagt hâleggad flintyxa, ena
bredsidan delvis slipad, utsvängda egghörn, gul-
brun/gulgrön och svardläckig. L- 18,2. EB- 7,4.
NB- 4,7. NT: 1,3. ST- 2,2. HL- 1,3. SV- 10,50.

b. Tunnbladig, tunnackig slipad flintyxa, tendens
till hålegg, bredeggad, trusø på nacken, gulbrun/
svart. L- 14. EB- 6,7. NB- 3,7. N? 1,5. ST:
2,4. SV- l5o. c. ljocknackig, håleggad oslipad
flintyxa, gulbrun/grâgrön. L- 21,8. EB- 4,6.
NB- 2,9. NT: 2,5. ST: 3,9. HL- 3,6. SV- 60. d.
Tjocknackig, nrnnbladig, håleggad flintyxa, krus-
ta på nacke och egg. L- 12,5. EB- 3,5. NB- 2,2.
NI: 1,1. ST: 1,3. HL- 2,7. SV- 8o. e. Tjocknac-
kig, tunnbladig, hâleggad flintyxa, krusta på egg
och nacke, grâsvarlgulbrun. L- 12,t. EB- 3,5.
NB- 2,1. NT- 1,3. ST- 1,3. HL- 2,3. SV- 9,50.
f. ljocknackig, tunnbladig, tv¿ireggad, oslipad
flintyxa, gulbrun/gråsvart. L- 11,8. EB- 3,6.
NB- 2,2. NT- 1. ST- 1,5. SV- 80. g. Tjocknack-
ig, tunnbladig, svagt håleggad flintyxa, gulröd/
beigefläckig. L- 11,6. EB- 3,2. NB- 1,8. NT:
1,2. ST- I,4. HL- 1,2. SV- 80. h. Tunnbladig,
tv¿ireggad, oslipad flintyxa, lrusø pâ nacken och
ena bredsidan samt egg, gulgrön/ svarf.L- 12,4,

EB- 3,5. NB- 2,2. NT: 1,3. ST- 1,5. SV- go. i.
ljocknackig, tunnbladig, w¿ireggad, oslipad flint-
yxa, Ìrusta pâ nacken, grågröry'gråbrun. L- 13.
EB- 3,7. NB- 2,3. NI: 1,2. ST- 1,9. SV- 9.. j.
Tjocknackig oslipad flintyxa, tendens till hålegg,
raka smalsidor, rödbrun. L- I2,9. EB- 4. NB-
2,8. NT: 2,3. ST- 2,9. SV- 80. k. Tjocknackig,
hâleggad, oslipad flintyxa, gulbrun. L- 13,4. EB-
4,2. NB- 2,3. NT- 1,9. ST: 2,7. HL- 4,2. SV-



8o. l.'IJocknackig, håleggad, oslipad flintyxa,
krusta pâ nacken, gulröd. L- 14. EB- 4,3. NB-
3,1. NT- 2,3. ST- 3,4. HL- 4,4. SV- 80. m.

Tljocknackig, håleggad, oslipad flintyxa, röd-
brun L- 14,9. EB- 4,5. NB- 2,7. NT- 2,5. ST:
3,4. HL- 2,6. SV- 9o. n.'Ijocknackig, oslipad,

håleggad flintyxa, gulröd/gulbrun. L- 19,5. EB-

4,6. NB- 3,1. Nr- 2,2. ST- 3,8. HL- 2. SV- 60.

o. TJocknackig, tunnbladig, oslipad, håleggad

flintyxa, krusta pâ nacken, grågrön/grön. L-
1.2,4. EB- 3,7. NB- 2,3. NT- 1,2. ST- 1,7. SV-

8'.) Lit. Trelleborgs Allehanda 5/11 1910,

Christoffersson L9l8:322. Malmer 1962:493 f,
Hellerstöm 1988:11 f, L. Larsson 1989c:65. Da-

tering-MNB.4b
896. Sjörup, Vallösa. Rynge. Enkelfynd.
LUHM 18515. 'En tjocknnckig gulgrå sþad
flintyxa, eggen skadad. Funnen I m i mosse".

{ Tjocknackig, svagt hâleggad flintyxa, slipade

bredsidor, slipspår pâ ena smalsidan, eggen ska-

dad, gulbrun/grågrönsvart. L- 12,8. EB- 5,9.

NB- 3,6. NT- 2,6. ST- 2,9. SV- 13,50.) Dar€-

ring - MNB. 2b
897. Sjörup, Vallösa mosse. Enkelfynd.
LUHM 18524.. " En spetsnackig grönstensyxa,

eggen snett avslagen" . { Spetsnackig bergartsyxa

av typ 3, egghörn avslaget, svagt våilvda smalsi-
dor, grön. L- 10,6. EB- 4,4. NB- 2,7. NT- 1,7.

ST: 3,1.) Daæring- TNB-C. 2a
898. Sjörup, N. Vallösa. Sjörup mosse. Enkel-
fynd. LUHM 23974. " En rund stenklubba

med borrat hål Diam 8,515,8. Funnen 1905" .

{ Rund stenklubba. L- 8,5. SB- 7,8. ST- 5,6.

HD- 3,8.) Datering- MNB. 2a
899. Sjörup, Sjörup nr5. Enkelfynd. LUHM
l7 633. " En tunnackig oslþad flintyxa, nðgot

skadad i eggen". {Tunnackig, oslipad flintyxa,
välvda bredsidor, svagt välvda smalsidor, rak
nacke, svagt rundad egg, markerade egghörn. L-
29. EB- 8,9. NB- 7,4. NT- 2,1. ST- 5,4. SsB-

3. SV- 5,5o.) Datering-TNC-MNA II.2a
900. Sjörup, S. Vallösa mosse. Enkelfynd.
SHM 9822:435. "1 båtyxa typ Bf:El" (Olde-

berg 1952:224). { Snidsyxa av typ E:l Vellinge-

typ, grågrön. L- 22,1.. BH- 4,9. TH- 4,4. ET-
2,1. NT- 2,4. HD- 1,6.) Datering - MNB. 2a
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901. Sjörup, RAÄ 9. Sjörup 24:3. Ca 50 m 0
om depâfynd nr 8. "på tigorna till Siörup nr 3".
Ungefärlig fyndplats för enkelfynd. LUHM
16946 p. "En eggdcl till båtyxa". {Eggdel av

tidig stridsyxa med antydan till holk, gråbrun/
grön. L- 7,8. BH- 5,2. TH- 3,5. ET- 2,9. HD-
1,9.) Datering-MNB.4a
902. Sjörup, Sjörup rr5. Depåfynd, ackumu-
leradefynd? LUHM 17493 a-b. "Vdplöining
å Sjörup nr 5 hitndes för ndgra år sedan tvenne

flintyxor och delar av ett skelett. Fyndet gjordes

d en mossmark, rik på knllondrgel och ett ytlager
hade bortförts å hela stycket utom å en bank ca

10 m ldng och 1 m bred. Då denna bortplöides
hittødes på inemot 112 m:s djup de båda yxorna

samt kalotten och diverse benfragment i plogfå-
ran. Föremålen hade sålunda tagits av plogen

ochförts bort, sd att de ej hinades alldeles bred-
vid varandra. Nðgra år tidigare hade d¿t stora
Sjörupsfy ndet, I 5 yxor, hittats några hundra me -

ter från gravplatsen. Skelettdelarna förvaras d
anatomislca ínst. i Land. a) Lðngsmal hålslagen

Ílíntyxa gråblå kalkkrusta kvar på undre sidan
cch nå mindre vid banen. b) liten tunn och smal

flintyxa gulgråvit med svagt hålslagen egg" . {a.
Tjocknackig, oslipad, håleggad flintyxa, krusta
på bredsidor och nacke, gråblå. L- 18,9. EB-

4,6. NB- 3. NT- 2,3. ST- 2,9. }lL- 4,2. b.
Tunnbladig oslipad flintyxa, krusta på nacken,

vitbeige. L- 13. EB- 2,9. NB- 1,7. NT- 1,3. ST:

1,5.Ì Lit. Sydsvenska Dagbladet tvâ artiklar
1912, Liljegren 1975:129. Datering - MNB. 3c
903. Sjörup, S. Vallösa nr 3. Depâfynd.

LUHM 20150 a-b. "Två tjocknackigaflíntyx-
or grovafunnavid spridníng av ett torvløss, som

utkörts till gõdsling från en mosse, lcallad Gåsa

hejdøn d S.Vallösa nr 3. ø) slipad grå ochb) o-

slþad grd" . { a. TJocknackig flintyxa av typ A,
slipade bredsidor vid egg, osymmetrisk, dâligt
huggen, gråblå. L- l2,5.EB- 4,9. SB- 5,3. NB-
3,5. NT- 2,3. ST- 3. SV- 10o. b. Förarbete till
tjocknackig flintyxa av typ A, osymmeniskt, grå-

brun. L- 13,9. EB- 5, 1. NB- 2,7. NT- 2,5. S?
3,6. SV- 11,5o.Ì Datering-MNAItr-IV. 3a
904. Skårby, RAÄ 24. Skårby 1:4. 35 m.ö.h.

Mosse. Fyndplats för enkelfynd.P. "1 ythuS-



genÍlintspets 14,3 x 3,5 x 1,2". {Enligtæclning
ärföremåleten spjutspes) Daæring - SN. 4a
905. Skårby, RAÄ 59. Haraldstorp l:22.1,1.0
m.ö.h. Sânka i böljande åkerlandskap. Sandig
leråker. Fyndplats för enkelfynd. LUHIù'I "Ett
slþat brönt fragment. Inv-fynd 1986". Datering

-Neolitikum.4a906. Skårby, RAÄ 23. Skårby 3:10. 35 m.
ö.h. Flack mosse i kuperat âkerlandskap. Betes-

mark. Fyndplats för människoben. P2 "Mönni-
skokraniurn funnet omkring 1917 enligt trppgift
av markägaren å 3 : 10". Daæring - Neolitikum?
4a
907. Snårestad, Snårestad. Depåfynd.
LUHM 22624 a-c. "a) Tunnackig flintyxa, sli-
pad, grå. b) Dito, dock endast delvis slipad, grå.

c) Tunnackig flintyxa, slipad, grå. Troligenjord-
fynd" @ech 1979:.1,20). { Tre slipade tunnackiga
flintyxor. a. Oslipad nackdel, grå. L- 21,,2. EB-
6,8. NB- 5,8. NT- 2. ST- 3,2. SsB- 1,6. SV- 3o.

b. 4-sidigt slipad, partiellt, sned egg. grUgråblå
patina, kritkrusta. L- 1.6,3. EB- 6,4. NB- 5,9.
NT- 2,1. ST- 3,5. SsB- 2,7. SV- 0o. c. 4-sidigt
slipad, omslipad eBB, Brålljusfläckig L- 14,4.

EB- 6,8. NB- 4,8. NT- 1,6. ST- 3,1. SsB- 1,2.

SV- 8o.) Lit. Nielsen 1977:L25. Datering -TNC-MNAII.la
908. St. Herrestad, Karlsf?ilt. Boplatsfynd
från MN IV-V Enkelfynd. ljocknackig slipad
flintyxa, starkt fragmenterad, av Lindö-typ. L-
9,6. SB- 3,6. ST- 2,2.Pâu:îilfad inom en rektan-

gulär yta, ca. 0,6 x 0,4 m, avgränsad av mindre
stenar. Av utgrävaren tolkad som en rituell ned-
läggelse. (Larsson & La¡sson 1984:58, L. Lars-
son 1985:11) Boplatsen uppvisar även en hög
andel bråinda yxfragment i förhållande till andra

brända redskapskategorier, l27o (L. Larsson
1985:16). 4c
909. St. Herrestad, St. Herrestad nr 32. En-

kelfynd. YM ß(96)*. "Mejsel af flinta, tjock-
nackig med rundad egg, grovt tillslagen, egg-

spetsen å bredsidorna slþad, ljusgrå 22,1 x 2,2.

Upphittad i torvmossen vid torvskdrning å nr
32". Datenng- TNC-SN. 3a
910. St. Herrestad, Fredriksbergs gård. De-
påfynd? YM 44-45*. "Tunnbladig Ílintyxa,
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bredsidorna och ena smalsidan delvß slþad,ljw
gråbrun 12 ,2 x 4,7. Upplöjd tillsammans med nr
44. Sþsten av skffir 34 x 5,2 x 2,4". Datering

-MNB.3a
9 tl. St. Herrestad, Fredriksbergs mosse. En-
kelfynd. LUHM 22620. " En skøfthðlsyxa
vanlig typ, gråvit, bane rundad, bikonískt skafi-
lúI' . {Er/rlel skafthâlsyxa, vitgråfläckig. L- L0,2.
BH- 5,1. TH- 3,4. E? 4. HD- 2,3. Fyndet har
möjligen samband med K. 914.) Datering -SN. 2a
912. St. Herrestad, Herrestad mosse. Acku-
mulerade enkelfynd? LUHM 22575. Slipad
tjocknackig flintyxa, mörkbrun. 22 57 6. Tjock-
nackig slipad mörkbrun flintyxa. 225t0*.
Tjo cknackig h,ålslþød flintym ljus grð I 2,7 x 4,2
-2,9 x 3,5. 22582. Tunnbladig slþadvitgrågul,
eggen skadad flintym.22589. Tjocknackig sli-
pad flintyxa med utsvöngd egg. 22594. Tun-
nackig flintmejsel slipad brun och grå.22596.
Hålslipød brungrå flintmejsel. 22924. Tdnge-
pilspets, tresidig. 22609. Dolk eller spjutspets,
brungrå, 22610. Skära grå. 165 16. Spjutspets

brm. {2257 5. Tjocknackig 4-sidigt slipad flint-
yxa av typ A/8, krusta pâ hela nacken, grâbrun/
mörkbrun. L- L5,7. EB- 5,4. NB- 3,2. NT- 2,1.

ST- 3,1. SV- 11o. 22576.1jocknackig,4-sidigt
slipad, omslipad flintyxa av typ B, krusta pâ nac-
ken och ena bredsidan, mörkbrun. L- 10,6. EB-
5. NB- 3,8. NT- 1,8. ST- 2,5. SV- 7".225t2.
Tunnbladig tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
imitation av kopparflatyxa, gulbeige. L- L1,4.
EB- 4,3. NB- 3,6. NI: 1,3. ST- 1,8. SV- 7,50.

22 5 89. Tjocknackig, bredeggad, 4-sidigt slipad
flintyxa med utsvåingd egg, även nacke åir slipad,
grågrön/brungul. L- 8,4. EB- 5,2. NB- 3,5. NT-
2,1. ST- 2,1. SV- 17".22594. Tunnbladig,4-si-
digt slipad flintyxa, omslipad och omhuggen,
gråvilgulröd. L- 10,5. EB- 3,2. NB- 2,5. NT:
1,1. ST- 1,6. SV- 6o.22596.Håleggadflintnej-
sel, slipade bredsidor, spår av slipning på smalsi-

dor, brun/brunröd. L- 11,9. EB- 1,9. SB- 2,4.
NB- 2. NT- 1,7. ST- 2. HL- 1,7. 22924. Spãn-
pilspets av typ C, gulbrun. L- 4,9. B- 0,8. T-

0,8. 22609. Flintdolk av typ IV-V. grUgråblå.
L- t1,4. BB- 2,7. BT- 1. SkL- 4. SkB- 2,7.



SkT- 1,4. 22610. Flintskära med konkav egg,
grUmörkgrâ. L- 12. SB- 2,9. ST- 1. 16516.
Triangulär spjutspets i flinta, brun. L- 7,4. SB-
4,4. ST- 0,7. Fynden har möjligen samband med
K. 923 och 924.! Datering - TNC, MNB,
SNC.2a
913. St. Herrestad, St. Herrestad nr 60. De-
pâfynd. LUHM 19523 a-b. "Slutetfynd(?),
ðtminstone uppgives föremölen vara funna på
sornrna stölle". a) vacker oslþad tunnackigflint-
tym, svart b) skära svart, eggen svagt tandad
10,1 x 3,5 { a. Tunnbladig, oslipad, osymmet-
risk flintyxa, kritskorpa på wå bredsidor, svart-
grön. L- 13,3. EB- 4,7. NB- 3. NT- l. ST- 2,2.
SsB- 1,2. SV- 10o. b. Flintskåira med konkav
egg, svartgrön. L- 1.0,1. SB- 3,5.) Daæring-
SN.3a
914. St. Herrestad, Fredriksbergsögor, som
till øllra största d¿len utgörs af mossmørker: Ac-
kumulerade enkelfynd? LUHM 19336*. " Sen

kopparyxa eller tidig bronsyxa af ovønligt smal

form, svagt antydda lennter, ønfrött 12 x 3,7-1 ,8
x I ,5. 19337. Flintdolk, gråröd. lwadratiskt
skaft. 1933t. Dolk, svørtgråbrun, triangulär,
skaft spetsovatt. 19339*. Stþad spetsnackig?
gul svartfläckig flintyxa, omslipad 16,5 x 6,5-
3,7 x 2,7. {1.9337. Flintdolk av typ III, grâ-
brun/brun. L- 18,8 BB- 4. BT- 0,9. SkL- 7,5.
SkB- 2,3. SkT- 2,4. 1933t. Dolkstav av flinta,
svart med gråbruna fläckar. L- I2,7. SB- 3,1.
ST- 2. Se även K. 9ll.) Datering - TNC,
SNB.2a
915. St. Herrestad, St. Herrestad Nygård.
Depåfynd? YM 97-9Er'. " Flintdolk med fisk-
stjörtformigt skaft ljust vítgrå 16,5 x 3,14,6.
Funnen tillsammans i en grusgrav medflintdolk
med dito skaft, ljus blågrð. 18 x 3,54,2". Dat€-

ring - SNC. 2a
916. St. Herrestad, Bredastens â. Enkelfynd.
YM 50. { Stridsyxa av typ E:2 med holk, oval
nackknopp, gråbrun. L- 12,8. BH- 4,4. TH-
4,4.8T- 3,1. NT- 2,5. HD- 1,6.Ì Lir.Oldeberg
I952.,2V4. Datering - MNB. 2a
917. St. Herrestad, RAÄ 2. Fyndsamling och
depâfynd. T 352-353. "352. Envackert knac-
kad flintyxø funnen vid gropning i Fredriksberg
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i St. Herrestad strax nedanför nya skolan till-
sammans med nr 353- envaclært sþadflintyxa.
De W intill en större jor$ast sten" . { 3 5 2. Tun-
nackig, oslipad flintyxa, krusø pâ nacken, raka
smalsidor och välvda bredsidor, gulröd/grön-
brun. L- 20,2. EB- 7,1. NB- 5,2. NT- 1,8. ST:
3,1. 353. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
rundad egg, markerade egghörn. Kraftig genom-
gâende krusø på nacken. Svagt välvda smal- och
bredsidor, olivbrun med fläckar. L- 26,5. EB-
7,4. NB- 5,9. NT- 2,2. ST- 3,5.) Daæring-
TNC-MNAII.3a
9lt. St Herrestad, RAÄ 3. Herresød gård.

Fyndsamling enkelfynd. P. " Bl.a. 1 osþad nn-
nackig flintyxa 23,9 x I x 3,7, I dito med sþa-
de smalsidor och skadad nacke 2I x I x 3,6

funnapåKørtsfött 16:II O omgården". {Endast
en yxa kan med säkerhet knytas till denna plats.
Fyndet giordes i en större såinka ca 200 x 400 m i
svart "mossjord" vid plöjning. Tunnackig, osli-
pad flintyxa. Grågrön/rödfläckig. L- 23,7. EB-
7,7. NB- 5,8. NT- 2,2. ST- 3,5.) Daæring-
TNC-MNAIL 3a
919. St. Herrestad, RAÄ ¡0. Karlsfält 1:3.

35 m.ö.h. Flack rygg rySV-ÖNö) invid flack
sänka i flackt böljande åkerlandskap. Åker. ca 80

x 80 m. SÅ-boplats samt fyndomrâde för acku-
mulerade fynt! "I Boplatsens SO del ör offer-
plats.Inom ett ca 60 x 30 m stort område (NÖ-
SV) har flera djurskelett och alepålar påtrdffats.
Fynden gjordes 1968 vid utdikning av mossen"
Uppgiftlrån 1971" . Daæring-Neolitikum? 4b
920. St. Herrestad, RAli,36. KarlsfÌilt 16:11.

20 m.ö.h. "Thora Lillas källa". Flack sänka i
âkermark. Fyndplats för människo&n."Den 14
augusti 1930 anmöldes att sl<elettd¿lar av mönní-
ska påtröffats vid grövningar i eller vid en luilla d
egendomen Karlsfdlt, ca 150 m norr om lands-
vdgen St. Herrestad - Kõpingebro. Vidfram-
leomsten överlömnade s en fragme ntarisk mönni-
skoslrnlle samt erhölls upplysningen, att skallen
skulle la antrdffatslör ungefdr ett år sedanvid
utdikningen av en kålla som i orten kallas'Tora
Lillas kölla" . Den hade tills dato förvarats í en
huggbod, dÌir den anvönts somfdrgpyts. Sknllen
hade under pðgående grdvningsarbete funnits



uppkastad på jordlúgen bemtingd med blålera,

vilken emellertid omsor gsfullt avskrapats. Andra

skBlettdelar iakttogs ej (AilADnr. 3261131, Brev

frân B. M.WoÐ. Daæring- Neolitikum? 4c
921. St. Herrestad, Robertsdal. Mosse 0,5

km NO om Robertsdal. Människoben. "Kalott i
gyttja med ben, kol, flinta och nötter (troligen bo-
platsrester)" (Liljegren 1975:129). Datering -Neolitilom? 3a
922. St. Herrestad, RAÄ 44. Herrestad 29:1

II. 10 m.ö.h. Svacka mellan långsträckta ryggar.
Åker. Fyndplats för enkelfynd. P. "1 bronsyxa

øv Piletyp. uppgílt från Ystadproiekt 82" . Lit.
Larsson & Larsson 1984:19, Fig 2. Datering -
SN.4a
923. St. Herrestad, RAÄ 117. Herrestad 54:

15. Piledal. 15 m.ö.h. Enkelfynd. P. "L'flint-
dolk typ III funnen vid torvtdkt i St Herrestads
mosse 20 x 4 x 1,6" . Se även K.912, Datering

- SNB.2a
924. St. Herrestad, Herrestad torvmosse. En-

kelfynd. K 636. "Hðleggad gråflintyxa. Søra
bitar kritskorpa på nacken. Svagt völvdn sfuade

bredsidor ochfint tillhuggna smalsidar med spdr

av slipning. Marlcant hålslipning, avrundød egg

och nacke. Funnen i Herrestad tommosse dr
1846". { IJocknackig, hâleggad flintyxa, bredsi-

dorna slipade, delvis slipade smalsidor, krusta i
nacken och ena bredsidan, gflgrâsvart. L- L5,2.

EB- 5,9. NB- 4,1. NT- 2,5. ST- 2,8. HL- 6,3.

SV- 8o. Se även K.9I2.\ Daæring-MNB. 2a

925. St. Köpinge, Fårarps mosse. Depåfynd?

YM 2394-2395*. "2 tunnackiga flintyxor" (Ol-

deberg 1952:250). { Fyndet har möjligen sam-

band med K.928-929 och 933.) Datering-
TNC.MNAII.2a
926. St. Köpinge, Köpingsberg. Depâfynd.

YM 39-40 (27-Zg)*. "Klubbaav grönsten,

liten med en tvörgôendc rdnna i mitten 7,7 x 4,6

x 2,7. Funnen tillsammans med nr 40. Yxham-

mare av grönsten, kiïormig egg, tvör, gröngrå

vitprickig 9,6 x 5,1 x 4,5".Datering - SN. 2a
927. Sa. Köpinge. St. Köpinge 33. Fyndplats

för enkelfynd. P. { @svart cylindrisk spånkär-

na. l- 25,3. Upptill 25 cm långa spån har produ-
cerats från blocket. Fyndet gjordes i början på
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1970-talet i en kraftigt utdikad s?inka om ca 70 x
50 m i den sydvästra kanten nere i torvjord. Sän-

kan har tidigare varit platsen ftir ett kraftigt k?ill-

språng, frân vilken en bäck runnit österut. Fyndet

är inte associerat med boplatsmaterial, runt sän-

kan finns inga rester efter boplatsflinta. Ej heller
ha¡ andra fynd gjorts i sänkan vid plöjning eller
dikning. Spânblocket torde vara ett av de största i
landet om inte rent av det största.) Datering-
MNB.4b
928. St. Köpinge, "Fårarps mosse" . Enkel-

fynd. YM 5*. "Lancettdolk, liusgrå 26,5 x
3,7". Se även K. 925.Daæing- SNA. 2a
929. St. Köpinge, Fârarp. Depåfynd. YM
240 5 -06*, 24 63 -247 1. "8 slædforrniga flint -
piecer af svartgrå flinta, grovt tillslagna funna
jemte 2405-2406 = "2 dito ske$ormiga, den ene

12 den andre 14L" i Fåraps torîmosse". {Åça
skedformiga slrapor. 6 3. Grâsvarlblåaktig pati-

na, krusta. L- 17,5. EB- 6,4. NB- 3,5. ST- 3,3.

64. Eggen avslagen, gUgrâsvart egg med lrus-
ta. L- 13,8. EB- 5,7. NB- 3,8. NI- 1,8. ST: 2,3.

65. Patina som 67 med blâaktig patina vid egg,

krusta. L- 13,1. EB- 6,2. NB- 4,1. ST- 2. 66.
A-typisk, grflg¡âsvart egg med krusta. L- I2,8.
EB- ó,8. NB- 4,2. ST- 1,9. 67. Grflgråsvart,
krusta. L- 13,4. EB- 4,6. NB- 3,4. ST- 2,9. 68.
Svart/grå, heltäckande krust¿. L- 11. EB- 5,4.
NB- 3,1. ST- 2,3. 69. Gråsva¡t egg med lrusø
L- 9,9. EB- 4,6. NB- 3,9. ST- 2,1. 70. Patina

som 63, krusta. L- 9,4. EB- 5,2. NB- 3. 51:
1,7. Se åiven K. 925.) Datering - SN. 2a
930. St. Köpinge, St. Köpinge nr 21. Depå-

fynd. LUHM 22627 a-d. "Slutet fynd funna
vid plöjning" a) Stor skdra rned utsvdngd egg,

försedd med mindre sðgtönder. b) Skðra mörk-
grå, något utåtsvöngd och nernött c) Skåra grd-

brun, tandad och utdtsvöngd egg.d) Spiutspets
brungul". { a. Halvmânformig flintsk?ira, tandad

egg, grâbrun. L- 22,4. SB- 5,4. ST- 1. b. Halv-
månformig flintskåira, t¿ndad egg, mörkgrâ. L-
20,3. SB- 5. ST: 0,9. c. Halvmånformig flint-
skåira, skadade egghörnor, øndad egg, gråbrun.

L- 17, 5. SB- 4,5. ST- 0,8. d. Spjutspes i flinta,
grârödbrun. L- L0,2. SB- 3. ST: 0,8.) Datering

- SN. 3a



93f. St. Köpinge, RAÄ 73. Kabusa 2:30. 5
m.ö.h. Tämligen plan mark. Åker. Mossmark.
Fyndplats för enkelfynd. LUHM. " En tjocknnc-
kig flintyxa med utsvöngd egg. Inv-fynd Ystad-
projehet 1986". Datering - SN. 4a
932. St. Köpinge, Enkelfynd. SHM 17343:
65. "En tjocknackíg svagt håleggadflintym, o-
betydligt slþad pô smalsidorna, btittre på bredsi -

dorna, sdrskilt mot eggen (med kvørsittande
slagmörken) Grågul. 15,1 x 4,7 x 3. Slødad i
eggen. Funnen i en torvmosse". {Tjocknackig,
håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, gulgrön/brun.
L- 15,1. EB- 4,5. NB- 3,3. NT- 2,2. ST- 2,9.
HI- 7,3. SV- 5o.l Datering-MNB. la
933. St. Köpinge, Fårarps mosse. Människo-
ben. YM 24982 "TrekranierLYML|gL" Qil-
jegren L975:129). Se även K.925. Datering -Neolitikum? 2a
934. St. Köpinge, Svenstorps mosse. Enkel-
fynd. SHM 2791:337. Kopparflatyxa, brun-
grön patina. L- 10,4. B- 6,6. Lit. Oldeberg 1974:
1.18, nr. 768. Datering - TNC. 2a
935. St. Köpinge, Kabusa. Kabusa IV:b. Bo-
platsfynd från MN la. LUHM. Depåfynd bestå-

ende av nackdei tiii en tunnacliig bergartsyxa L-
5,6. B- 6. samt en nackdel till en dubbeleggad
stridsyxa av typ A2, sk. Fredgårdstyp. L- 5. B-
4. Troligen har de anvåints sekundärt som knack-
stenar. Depåfyndet påtråiffades i kulturlagrets
östra del (M. Larsson 1987:39, Fig. 10a, d). 4c
936. St. Köpinge, Kabusa. Boplatsfynd från
Stridsyxekultur period 5. LUHM. Tre mindre
gropar vilka innehöll bnända hasselnötter, spâr av
bränd sand samt stridsyxekeramik har uppenbar
rituell karakt¿ir. Keramiken frân den ena anlägg-
ningen (anl 21) har sannolikt tillhörr en helt k¿irl

vilket krossats före nedläggelsen. (Larsson &
Larsson 1986:61 ff, Larsson 1989c:65). Date-
ring - MNB. 4c
937. Sövestad, Bellinge nr 1. Enkelfynd.
LUHM lí7l9*. "En tunnackig oslipadflint-
ym, brungul, ena eggluirnan borta 20,5 x 7,3 x
3,6. Funnen på ca I alns djup, vid dikesgröv-
ning" .Daæing - TNC-MNA II. 3b
938. S(ivestad, RAÄ 43. Svarrskylle 2:1.60-
65 m.ö.h. Tvâ ma¡kerade höjdpartier med mel-
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lanliggande s¿inka. Åker. Fyndplats för ackumu-
lerade enkelfynd och depâfynd (?). LUHM och
P. { Fyndet består av 100-tals mestadels l<rafrigt
brända ftrackelerade, túnnackiga yxfragment vilka
hlirrör från minst fyra sm?irre fyndkoncentratio-
ner, representerande åtminstone ett tiot¿l flintyx-
or. De större brända yxfragmenten kan typbe-
stiimmas till typ I-I[. Provundersökning av plat-
sen gjordes 1984 med negativt resultat. Samtliga
fynd kommer frân upprepade ytplockningar i
matjordsskiktet. Fyndplatsen begränsas av vât-
ma¡ksområden i söder och öster och omfattar en
yta om ca 2 hektar.) EnligtRAÄ:sregistrering
finns följande ftiremål frân denna plats regist€ra-
de i Kaj Månssons privatsamlingiYstad: "ú
brönt eggftagment, I dito naclcfrag av tunnackig,
2 dito fragment av tunnackig, I fragmentarisk
oslipød tunnackig, 3 skivskrapor, I øvslag, I
skivredskap, 2 fragmentariska slipade tjocknack-
iga, 1 brönt fragmentarisk tjocknackig, I slip
frag". Lil Larsson & Larsson 1986:55 ff, L.
Larsson 1989a:L43 fl 1989b:87 ff. Datering -TNC-MNAII.4c
939. Sövestad, Mossfynd. Depåfynd? SHM
1374:830-31*, MM 242. "Tre tunnackiga
flintyxor" (Oldeberg 1952:249). Datering -TNC-MNAII.la
940. Sövestad, Sövestads mosse. Enkelfynd.
MM 429t'¡. "En tunnackigflinryxa, grð slípad
16,8 x 6,5" . Lit Oldeberg 1952:.V4:9. Datering-
TNC-MNAII.2a
941. Sövestad, RAli 82. Ebbarp L:1., K 1:1, O
l:L. 43 m.ö.h. Sandstrand samt sjöbotten. V. si-
dan av Lybeck i Krageholmssjön ca 40 x 3 m.
SÅ-boplats samt fyndomrâde för enkelfynd.
LUHM. "1 tjocknackig slþadflintyxa medut-
svdngd egg. Inv-fynd 1987". Datering - SN.
4t
942. Valleberga, Valleberga nr 25. Enkeffynd.
Önr Sgqf. "Skafthåtsyxa, eggdet, funnen i
mossen Valleberga nr 25". { Eggdel till dubbeleg-
gad stridsyxa av tlp Bl-2, med kraftigt utsvängd
egg, grönbrun. L- 10,3. BH- 6,3. TH- 3,5. ET:
5,9. HD- 2,6.) Datering- MNAI-tr. 3a
943. Valleberga, Valleberga mosse. Enkel-
fynd. LUHM 21740*. " En tunnackig oslþød



grdvit flintyxa 21,5 x 7,9-6,8 x 4. Funnen vôren

1890 "4 fot under ytan". {Fyndet har möjligen
samma fyndort som û. 944,946 och 954.) Da-

æring-TNC-MNA II.2b
944, Yalleberga, Depâfynd. ÖM 1325-26.
"Tjocknackig bergartsyxa utan smalsidor tvör-
egg. Upplöjd tillsammans med 1326. Tjocknøc-
kig bergartsyxa, ena smalsidan rundad den andra
wd4 i Valleberga". {2 5. ljocknackig bergarts-
yxa, raka smalsidor, trubbig egg, välvda bredsi-
dor, gråbrun.L- I3,2. EB- 5,3. NB- 3,5. NT-
2,9. ST- 3,7. SV- 8,5o.2ú.ljocknackigberg-
afr.syxa, tendens till hål ffin båda smalsidor, trub-
big egg, våilvda smalsidor som åir otydliga, grå-
grön. L- 11,9. EB- 5,4. NB- 3,8. NT- 2,9. ST:
4. SV- 11".1 Daæring-MNB.la
945. Valleberga, Enkelfynd. ÖM 3t70.
"Flintdolk, skøffragment funnen vid torfskör-
ning i Vallebergø mossar" . { Skaftrlel till flintdolk
av typ I, gulbeige/rödgul. L- 18,3. BB- 5,3. BT-
1. SkL- 10. SkB- 2,9. SkT- 1,3.) Datering-
SNA.2a
946. Valleb erga, Valleberga nr 24. Ackumule-
rade enkelfynd? Funna vid dikning. ÖÙf S¿fg-
22 a-b*. " Oslipadflintyxø med utsvöngd egg.
Tjocknackig slipad flintyxa. Åmne till flintyxa
samt 2 skaftfragment till flintdolkar" . {5419.
ljocknackig, oslipad flintyxa med utsvängd egg,
mörkbrun. L- 16,3. EB- 6,8. NB- 4. NT- 2,9.

ST- 2,9. SV- 12o. 5420.1jocknackig, tväreg-
gad,4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och

smalsidor, grâbrun. L- 14. EB- 4,7. NB- 3,5.
NI- 2,9. ST- 3,1. SV- 6o. 5421. fJocknackig
flintyxa av typ B, eggen avslagen, nyttjad som
knacksten, slipade bredsidor, gråvit. L- 13,7.
EB- 5. NB- 3,9. NT- 2,6. ST: 3,2. SV- 60.

5422t. Skaftdel till flintdolk av typ I med för-
tjockat skaft, gulröd/blâgrön. L- 15,3. BB- 3,7.
BT- 0,7. SkL- 8,2. SkB- 2,3. SkT- 1,4. b*.Ì
Datering-MNB, SNA. 3a
917. Valleberga, Valleberga mosse nr 66. En-
kelfynd. ÖÙf SSSf . "Flintyxa med utsvöngd
egg, delvis sþad, funnen å Valleberga mosse nr
óó". { Tjocknackig, svagt hålslipad flintyxa med

utsvåingd egg, slipade bredsidor (eggdelen), egg-
hörn avslagna, rödbrun. L- 11,9. EB- 5,2. NB-
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3,4. Nf- 2,3. ST: 2J. SV- 9o.) Datering- SN.
3a
948. Valleberga, Depåfynd. LUHM 12623.
"Bred skedformig skrapa af grâgul flint¿, väl till-
slagen, funnen jämte tre dylika vid Valleberga".
(Rydbeck 1918:36, Fig. 71). { Skedformig slra-
pa, grUgrâgrönvitpatinerad. L- 11,5. EB- 7,3.
NB- 3,5. ST- 1,9.) Daæring-SN.la
949. Valleberga, Vallebergø w 46. Enkelfynd.
ÖU O¡l¡. "Tjocknackig slþadflintyxafunnen
å ett rnossbete på Valleberga nr 46". { Tjocknack-
ig, räteggad flintyxa av typ B, slipade bredsidor,
raka smalsidor, gulbrury' rödbrun. L- 14,1. EB-
4,8. SB- 5. NB- 3,1. NT- 2,2. ST- 3,5. SV- 60.)
Datering- MNB. 3a
950. Valleberga, Fröslöv. Enkelfynd. ÖM
2172. "Stenyxa med ofullbordat sknfthål fun-
nen den 515 1919 d Fröslöv nr I i en luåla på åk-
ern". {Dubbeleggad stridsyxa med ofullbordat
skafthåI, av typ 42, nacke rundad, grâgrön. L-
20,7. BH- 5,9. TH- 4,3. ET- 6,2. NÊ 5,7. HD-
2,3.) Datering - MNA I-II. 3a
951. Valleberga, RA.ri 36. Valleberga4:lO3
III. 5 m.ö.h. Ftack N-sluttning. Åker. Fyndplats
för depåfynd. LUHM. "Depåfynd bestående av
sex huggna flintor 40L med lcvadratisk genotn-

skårning. 4 låg parallellt med varandra och 2
vinkelröt utmed kortöndarna av de andra. På-
tröffade vid plöjning omkring 1930. Se RAil inv
1971 nr 36' . Daæring - se nr. 952. 3a
952. Valleberga, Valleberga nr 14. (Kåseber-

ga). 150 m N om stranden. Depåfynd. LUHM
28705*. " Slutet fynd av sex st. förarbeten av

flinta, hittat 1944 pð 05 m:s djup i sandjord av
markågaren. Föremålen uppges ha legat tött till-
sammans a) ljusbrun 16,2 x I x 5. b) grå 16 x
7,3 x 4,8. c) grå 17,8 x 7,8 x 5,7. d) grð 16,8 x
6,5 x 4,9. e) grð 18,5 x 7,6 x 6,6. f) grðgul
18,6 x 10,3 x 6,7". {Troligen avsesföregående
fynd K. 951.) Datering- SN? 3c
95 3. Valteberga, Vallebe rga 341. SÅ-boplats
och fyndplats för enkelfynd. LUHM. Fynd av
en liten tunnackig, tunnbladig, 4-sidigt slipad
flintyxa påträffad i en grund cirkelformad grop,

belägen inuti ett 7 x 4 m stort hus daterat till
TNC. Yxan har måtten L- 9. EB- 4,8. S? 1,6.
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Gropen var förövrigt fyndfattig. Lit. SEömberg

197 8:7 6. Datering - TNC. 4 c
954. Yalleberga, Fröslövs torvmosse. Depâ-
fynd. SHM 2109:387.t8. '2 tunnackiga flint-
yxor" (Oldeberg 1952:250). {387. Tunnackig,
oslipad flintyxa, endast svagt rundad egg och
nacke, raka smalsidor, välvda bredsidor, grå,/

mörkgrâ. L- 29,5.88- 7. NB- 5. NT- 2. ST- 4.
SsB- 3. SV- 4,5o. 388. Tunnackig, oslipad flint-
yxa, eggskada, svagt rundad nacke, raka smalsi-
dor, våilvda bredsidor, grâ/mörkgåspräcklig. L-
27,2. EB- 8,5. NB- 6,5. NT- 1,9. ST- 4,3. SsB-
2,6. SV- 3o.) Datering-TNC-MNA II.2a
955. Valleberga "Valleberga mosse". Erilrel-

fynd. SHM 254E, lt22Ez4. "Tvâtunnackiga
flintyxor" (Oldeberg 1952:250). {2548. Tun-
nackig flintyxa, våilvda bredsidor, slipade bredsi-
dor, delvis slipad pâ ena smalsidan, yttersta egg-
delen osþad, vitgråpatinerad. L- 23,4.8B.- 6,8.

NB- 5,5. NT- 2,6. ST- 3,5. SsB- 2,2. SV- 2o.

18228 z 4. Fragmentarisk tunnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, svagt v?ilvda smalsidor och välvda
bredsidor, eggdel, eggen kraftigt skadad, gulröü
gulbrun. L- 14,5. EB- 7,1. ST- 3,3. SsB- 2,1.

SV- 2o. Samma fyndort har även följande enkel-
fynd ur SHM 254t: 1. Tjocknackig, hâleggad,

4-sidigt slipad flintyxa, krusta pâ nacke, gulgrön/
svartfl¿ickig. L- 12,9. EB- 5,5. NB- 3,5. NT-
2,1. ST- 2,9. fJL- 6,6. SV- 12o. 2. Tjocknackig,
räteggad, 4-sidigt slipad flintyxa, gulbrun. L-
13,3. EB- 5,1. NB- 4. NT- 2,7. ST- 2,8. SV- 70.

3. fiocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flint-
yxa, gråvitpatinerad. L- 10,3. EB- 4. NB- 2,7.

NT- 2,3. ST- 2,7. HL- 3,8. SV- 10". 4. ljock-
nackig, räteggad, oslipad flintyxa, nâgot ut-
sv?ingd egg, vitgrþatinerad. L- 19,5. EB- 6,3.

NB- 3,6. NT- 2,4. ST- 4,1. SV- 9o.) Datering-
TNC-MNA II, MNB, SN.2A
956. Valleberga, RAÄ 80. Löderup 1l:6.5
m.ö.h. Depâfynd? P. "2 tunnackiga oslþade

f'lintyxor 18-23,5 x 7,5-8 x 3-3,5". Daæring-
TNC-MNAII.3a
957. Valtebergia, RAÄ 122. Fröslöv 4:2. <15

m.ö.h. Flack böljande såinka nedanför höjdomrâ-
de. Åker. Fyndplats för depâfynd? P. "2 flintyx-
or ej löngre kvar på gårdcn". Daæring - Neoli-

tikum? 4a
95t. Valteberga, Depåfynd. SHM 34l4z2l-
23. "1 slipad tunnackig flintyxa typ m, 1 slipad
tunnbladig flintyxa typ b1. Hitt¿des i en torvgrop
tillsammans med en ytterligare tunnackig flint-
yxa" (Nielsen I977:I25, nr 75). {22. Tunnack-
ig, 4-sidigt slipad flintyxa, välvda smal- och
bredsidor, rundad egg, rak naçke, rödbrun/grâbe-
igebrun. L- 26,3. EB- 8. NB- 6,5. NT- 2,4. ST:
3,9. SsB- 2,9. SV- 3o.23. Tunnackig,4-sidigt
slþad flintyxa, rundad egg och nacke, nästan ra-

ka smalsidor, välvda bredsidor, rödbrun/g¡ön-
brun. L- 23. EB- 7,3. NB- 5,7. Nf- 1,7. ST:

3,5. SsB- 1,6. SV- 4,5o.) Datering - TNC-
MNAtr.la
959. Valleber ga, Valleberga nr 3ó. Enkelfynd.
SHM 18228 27. " En tjocknøckig fyrsidig flint-
yxa rned bredsidorna slipade, skødad vid eggen.
Funnen i en mosse 1847". { ïocknackig, tv¡ireg-
gad flintyxa, slipade bredsidor, skadad egg, gIâ-
beige/beigebrun. L- 9,1. EB- 4,6. NB- 3. NT-
1,7. ST- 2,1.) Daæring - MNB. 3a
960. Valleberga, Enkelfynd. SHM 18228:
12. "Klubbø (øv diabas) rundad sten med skaft-
rönna. Funnen i Valleberga í mosse år 1847".
{ Sænklubba med skaftränna, grâbrunspräcklig.
L- 7,2. B- 7.) Daæring - MNB. la
961. Ystad, Ystad hamn. Enkelfynd. YM
918*. "En 8 twn lång flintdolk, funnen i Ystad

hCInn 1 fot under torfven i morönleran". Datering

- SN. 3a
962. Ystad, "Trakten av Ystad". Depåfynd.
SHM 14001. "Tvâ oslipade tunnackiga flintyx-
or 42 resp 31L, funna tillsammans i en mosse 12
mil frân Ystad" (Fornvännen 1,910:222). ll.
Tunnackig, oslipad flintyxa, välvda bred- och

smalsidor, rundad nacke och egg, markerade
egghörn, rödbrun/grönbrun. L- 42,I. EB- 9,2.
NB- 6,8. NI- 1,9. ST- 4,5. SsB- 2,6. SV- 2o.2.
Tunnackig, oslipad flintyxa, svagt v?ilvda smalsi-

dor och bredsidor, rundad nacke och svagt run-
dad egg med tydliga egghörn, rödbrun/grågrön-
språicklig. L- 31. EB- 6,9. NB- 5,6. Nf- 1,9.

ST- 3,8. SsB- 2,3. SV- 2o.l Datering-TNC-
MNAtr.la
963. Öja, Oja mosse. Ackumulerade enkelþd?
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P. "1 tunnackig flintyxa" (Oldeberg 1952:249).

LUHM 5252. 'SkeSormíg skrapa. Funnen i
Ojamosse" { Skedformig skrapa grâblâ. L- I3,1.
EB- 6,6. NB- 2,1. ST- 2,3.) Daæring-TNC-
MNA tr, SN.2A
%4. Öja, Enkelfynd. SHM 9170:1060. "En

smal rötmejsel. Eggen något sned. Slþadvid eg-
gen som ör skadad. Funnen 1837 i en torvmosse
i Oja sn". { Tjocknackig, rtiæggad flintrnejsel, sli-
pade bredsidor, eggen kraftigt nött, grUmörk-
brun. L- 13,4. EB- 2,5. NB- 2,2. NT- 2,3. ST:

2,4.) Daæring - TNC-SN. la

KRISTIANSTAD LAN

20. TOMELILLA KOMMUN

N

r-¡ 10 k¡

Andrarum 7. Ramsåsa 13.
Brösarp 8. Tryde 14.
Eljafitd 9. Spjutstorp 15.
Fågelofta 10. Smedstorp 16.
Tranâs 11. Benestad 17 .

Onslunda 12. Ullstorp

965. Andrarum, Andrarums torvmosse. En-
kelfynd. ÖlVf CgZ. "Mörkflintyxø, nedre delen

slipad. Funnen vid dikning i Andrarums torv-

mosse". { ïocknackig, håleggad flintyxa, grovt
tillhuggen, slipade bredsidor, delvis slipade smal-
sidor, mörkgrâ. L- 18,7. EB- 5,1. NB- 3,1. NT-
2,6. ST- 3,5. HL- 6,5.Ì Datering-MNB.2a
966. Andrarum, Verkaån. Ackumulerade en-
kelfynd? SHM 1326t."8n sþsten av kvartsit,
1 stenym. Bådø funna vid reglering ú Ve*aån
1902". {Spetsnackig, tv?ireggad bergartsyxa,
svagt markerade smalsidor, gråbrun. L- 18,2,

EB- 6,5. NB- 3,7. NT- 2,3. ST- 3,4. Slipsten av
kvartsit med 2 slipytor I- 29.8- l4.T- 7.1 Datî.
ring - TN. la
967. Bollerup, Ackumulerade enkelfynd? OM
3730-31. "Tunnackig flintyxø lunnen vid dik-
ning å Bollerup samt flintdolk, funnen vid dik-
ning å Bollerup, ett par alnar från 3730. Båda
lågo ca 1 aln under marþtan å en mycket sid-
löndmark (fd. mosse)". {3730. Tunnackig, om-
huggen, 4-sidigt slipad flintyxa, eggen oqrslipad,

krusø pâ ena bredsidan, gulbrun. L- I3,7. EB-
6,6. NB- 5,3. Nf- 2,3. ST- 2,3. SsB- 2.3731.
Flintdolk av tlT II, skaftct spctsovalt i tvärsnitt,
yttersta spetsen avbruten, krusta på basen, g¡å-

grön. L- 14,7. BB- 3,9. BT: 1. SkL- 5. SkB-
2,8. SkT: 1,5.1 Datering - TNC-MNA II,
sNB.2b
968. Bollerup, Bollerup nr 16. Enkelfynd.
ÖÙf ¡gZC. "Flintömne funnet vid dikesgröv-
níng d Bollerup nr 16 år 1921". {Förarbete till
tunnbladig yxa? Heltäckande krusta pâ ena bred-

sidan, brun. L- 15,2. EB- 8. NB- 6,4. ST- 4.Ì
Daæring- MNB/SN? 3a
969. Bollerup? Görarp nr I I . Erkelfyn¿. ÖU
ttÅS:Szr'. "Hðlstþad mejsel 15 x 2,5 funnen
under dikningsarbete ö Görarp nr 11" . Daæring

-MNB.3a970. Eljaröd, Bantofta. Enkelfynd. ÖM
63 45. "Spetsigt nnnackig oslþad flintym fun-
nen i en mosse ð Bantofta, Eljøröds sn,4 alnar
djupt". { Tunnackig, oslipad flintyxa med plana

smalsidor, sned nacke, i llingdriktningen är ena

smalsidan rak, den andra konvex, eiråÂjusbnun,
L- 21,8. EB- 7,2. NB- 5. NT- 1,8. ST- 3,9.
SsB- 1,7.) Daæring-TNC-MNA tr. 2b
971. Kverrestad, Kvenestad nró. Enkelfynd.
OU ZlgZ. " slipad flintmejsel funnen vid sönk-

L
2.
3.
4.
5.
6.

Övraby
Tosterup
Kverrestad
Bollerup
O.Ingelsad
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ning af en större sten å Kverrestad nr 6". {4-si-
digt slipad, räteggad flintmejsel, gråbeige. L- 8,7.

EB- 1,6. NB- 1,3. NT- 1,3. ST- 1,6.Ì Datering

- TNC-SN. 3a
972. Kverrestad, Södra Kverrestad nr 8. En-
kelfyqd. öU SIZS. "Tunnackig flintymÍunnen
vid grövning lcring en stöte sten en lølf aln i
jorden å S. Kverrestg{_¿-r 8". { Tunnbladig, tun-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, krustapå nacken,

välvda bred- och smalsidor, gröngrUsvart. L- 11.

EB- 5. NB- 3,4. NT- 1,3. ST- 1,7. SV- 12".)
Daæring-TNC-MNA tr.3b
973. Kverrestad, Lunnarp nrl/. Depåfynd?

ÖM O¡q¿ a-b. "Tvð eggfragment av toligen
tjocknackigaflintyxor funna vid dikning d Lun-
narp nr I l" . {a. Fragmentarisk tjocknackig, rät-
eggad, 4-sidigt slipad flintyxa av typ A/B, eggdel
och mittdel, krusta på ena smalsidan, sned egg,
grâbrun/svardläckig. L- 11,9. EB- 6,7. NB- 4,2.
NT- 2,6. ST: 3,2. SV- 15o. b. Eggdel av tjock-
nackig, räteggad flintyxa av typ B, bredsidor sli-
pade, svagt rundad egg, markerade egghörn,
grönbrun. L- 10,5. EB- 5,7. ST- 2,8. SV- 5o.)

Daæring-MNB.3a
974. Kverres'tad, Depåfynd. LUHM 701,
715, 71,6. "Förmodligen ett slutet fynd. prosæn

Nymans samling, Kverrestad" (Rydbeck 1918:
18, Fig. 2l). {701. Tunnackig, 4-sidigt slipad
flintyxa, oslipad nacke, välvda smal- och bredsi-

dor, tunn nacke, näst¿n parallella smalsidor, grå-

vilgrâsvart. L- 33. EB- 6,5. NB- 5,3. NT- 1,5.

ST- 3,1. SsB- 1,6. SV- 20.715. Spetsnackig,4-
sidigt slipad flintyxa av typ 3, grUvitspräcklig.
L- 24,3. EB- 6,1. NB- 3,5. NT- 1,6. ST- 3,1.
SsB- 1,5. SV- 80. 716. Tunnackig,4-sidigt sli-
pad flintyxa, nacken avslagen, grålgfåblå vatten-
patina. L- 23,5. EB- 7,3. NB- 5,7. ST- 3,8.

SsB- 2,3. SV- 4o.) Datering - TNC. la
975. Kverrestad, Depâfynd. LUHM 5865,
5867, 5870*. "Slutet fynd av fyra tunnackiga

flintyxor. Ent. Sv. Nilssons dagbok: "Aro funna
i Qvdrrestad (jemte en till som en komminister

Íick) Orn jag minnas rött funnos de tifven under
en stor sten och alla på samma stölle". {5865.
Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, nacke osli-
pad, svagt välvda smalsidor, grå/mörkgrâ. L- 30.

EB-7,2. NB- 5,8. NT- 2,1. ST- 3,3. SsB- 1,8.

SV- 3o. 5tó7. Tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa, välvda smal- och bnedsidor, nästan parallella
smalsidor, plan nacke, eggen skadad, grå/grâ-
svarr. L- 32,6. EB- 6,6. NB- 5,4. NT- 1,9. ST:
3,4. SsB- 1,8. SV- 3,5o.) Datering - TNC-
MNA tr. Tb
976. Onslunda, ^Åmossarne. Enkelfynd. ÖM
2949. "Tunnøckig slipad Ílintyxa, funnen vid
torvuppta gning i Åmos sarne". { Tunnbladig, rät-
eggad, 4-sidigt slipad flintyxa, plana smal- och

bredsidor. L- 10,5. EB- 4,3. NB- 2,8. NI- 1,4.

ST- 1,4. SV- 10".Ì Daæring-MNB.2a
977. Onslunda, St. Mosse. Ackumulerade en-
kelfynd? ÖM:2950, 3782. "Ftintmejsel, hål-
eggad slipad, eggdel funnen i St. Mosse sarnt
nackfragment av flintyxa". {2950. Eggdel av
qjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintmejsel,
eggen skadad, gulbrun/rödbrunfläckig. L- 9,7.
EB- 1,7. SB- 2,2. ST- 1,6. 3782. Nackdel till
spetsnackig, oslipad flintyxa, troligen av qæ 1,

spetsovalt tvärsnitt, vitgrâ. L- 7,4. SB- 4,7. NB-
3,7. NË 1,9. ST- 2,3.\ Daæing - TNA-B,
MNB.2a
978. Onslunda, St Mosse. Enkelfynd. ÖM
37 63. "Tunnackig slipad flintym funnen 1922

vid torvupptagning i St Mosse". { Tunnackig, 4-
sidigt slipad flintyxa, omslipad egg, svagt välvda
smalsidor, välvda bredsidor, sned egg, markera-

de egghörn, nacke skadad, gulbrun. L- L5,2.F'B-
7,6. NB- 5,5. NI- 2. ST- 3,2. SsB- 1,9. SV-
10o.) Datering - TNC-MNA II. 2a
979. Onslundt, Onslundn nr 20. Enkelfynd.
Öwt nÅS 310*. "srorsvartgrå slipadftintyxa
33 x 9, funnen i en mosse å Onslunda nr 20" . Da-
æring-TNC-MNA tr.3a
980. Ramsåsa, Ramsåsa nr 13. Depåfynd.

ÖU fO¡¿-¡S*. "Tunnackig flintyxa funnen ô
Ramsåsa nr 13 vid sönkandet af en stor sten. Dð
dennaföll ned i hålet, d¿r den skulle sönkas,föll

Ílintyxan efter, på samma gång medföll dcn ova-

la stenen (3035). Tycks lø varit nedlagdø till-
sarnmans". Daæring-TNC-MNA II. 3c
981. Smedstorp, Tjustorp nr 11. Depâfynd,.

Öu rzsz-sS. "Tjocknackig ftintyxa av Dani-
enflinta, funnen hösten I 9 I 7 vid plöj ning af för-
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ut odladjord åTjustorp nr 11, denna yxa korn

tillsammans med nr 1753'1755 "i en hög" upp

vid plöj ningen af en klöfvervall" . {17 5 ?. Tjock-
nackig, tv¿ireggad flintyxa med utsvåingíd egg, ena

bredsidan shpad, vitgrå/grå. L 15. EB- 6,2.'NB-
4. NI. 3,4. ST: 3,6.- SV- 13o. 1753. Tjocknack-

ig, wåireggad, oslipad flintyxa med utsvängd egg

(förarbete till håleggad yxa?), lrusta pâ bägge

bredsidor, grârödbeige. L- l'4,6. EB- 6,2. NB-

3,4. NT- 3. ST: 3,3. SV- 14o. 1754. fiocknack-
ig, wäreggad, oslipad flintyxa med utsv¿ingd egg,

grâbrun/svartbrun. L- I2,5. EB- 5,8. NB- 3,2.

NT- 2,9. ST! 2,9. SV- 13,5o. 1755. Tjocknack-

ig, osþad, håleggad flintyxa med utsvängd egg,

grâbrunþrun. L- tI,3. EB- 5,4. NB- 2,9. NT-
2,3. ST:2,7. SV- 13,5o.1 Daæring-SN. 3b
9t2. Smedstorp, Listarums mosse. Enkel-
fynd,. 'Två flintyxor, en pilspets" . YM 3128'
3g*. { 2 t. Spetsnackig flintyxa av t}? 1, eggen

slipad, brunvioletlgrâbrun. L- 14,2. EB- 5,6.

NB- 3. NT- 1,3. ST- 2,8. Nr. 3129-30*.1 Da-

tering-TNA-B,-? 2t
983. Smedstorp, Bonamossen. Smedstorp nr
8. Enkelfynd. HBG 61154. {Tunnackig,tunn-
bladig, 4-sidigt slipad flintyxa, svartgrå. L'12,5.
EB-6,2. NB- 5. NT- 1,3. ST-2,2. SV-8o.) Da-

tering - TNC-MNA II. 3a
984. Spjutstorp, Spiutstorp nr 9. Depåfynd.

Öu 3778-79*. "Flintmejsel funnen tillsam-

mans med 3779 - Ílintmeisel, vid plöining af ett

rördike å Spjutstorp nr 9, de lågo ett spadtag

djnpt under markytøn". {37 7 8. Tvlireggad, 4-si-
digt slipad flintmejseVsmalyxa, grå. L- 9,4. EB-

2,7. NB- 1,9. NT: 1,3. ST- 1,5. SV- 70.79*.1
Datering- TN-SN. 3b
9t5. Tosterup, Enkelfynd. SHM 142652

1053. Bronskantyxa med brun mosspatina. L-
13,8. B- 4,7.Lil Oldeberg 1974:122, nr.811.
Datering - SN. la
986. Tranås, Enkelfynd. OM 63E9. 'iTiock-
nackig stenyxa funnen i en dalsönkalmosse? vid
Tranås kyrka" . { Tjocknackig, räteggad bergarts-
yxa, raka smalsidor, välvda bredsidor, gråbrun'

L- 24. EB- 7,1. SB- 7,6. NB- 5,5. NT- 3,4. ST:

5,4. SV- 4o.) Daæring-MNB. 2a
ggl. Tranås, Tranås nr 15. Ertkelfynd. ÖM

294t. "Spetsnackig slþad flintyxa funnen vid
torvupptagníng i en mosse ð Tranðs nr 75".

{ Fragmentarisk tunnackig, 4-sidigt slipad flint-
yxa (ev. spetsnackig av typ 3), omslipad egg,
nacke och halva bredsidan avslagen, svagl välvda
smalsidor, välvda bredsidor, grönbrun. L- 13,9.

EB- 6,1. ST: 2,9. SV- 7".) Daæring - TNC. 3a
988. Tranås, Tranås nr 16. Bnkelfynd. ÖM
4t56. "Slþad flintmejsel lunnen vid dikning å

Tranås nr 16". { Tjoctnackig, tv¿ireggad flintnej -
sel, slipade bredsidor, delvis slipade smalsidor,

vitgrâ. L- 10,2. EB- 1,8. SB- 2,4. NB- 1,9. NT-
1,2. ST- 1,6.) Daæring-MNB? 3a
989. Tbanås, Roms mosse. Enkelfynd. ÖM
3007 . "Tunnackig osþad flintym funnen 19 I 7
i Roms mosse,2 alnar djupt mellan torfven och

den mdcrliggand¿ sanden". { Tunnackig, oslþad
flintyxa med utsvängda egghöm, tunn nacke, ra-
ka smalsidor, rundad egg, svart. L. I9,7, EB- 7.

NB- 4,4. NI- 1,6. ST- 2,9. SsB- 1,9. SV- 9".)
Datering-TNC-MNA tr. 2b
990. Tranås, Tranös nr 26. Enkelfynd. ÖM
3137. "Oslipød spetsnackig flintyxa funnen vid
sdnkandet af en större sten å Tranås nr 26".

{ Spetsnackig flintyxa av typ 3, en smalsida och

en bredsida slipad, krusø pâ andra bredsidan, vit-
glVglã.L- 16,8. EB- 6,1. NB- 2,8. NT- 2,2.

ST- 3,2.) Datering- TNB-C. 3a
9gl^. Tranås, Tranås nr 11. Enkelfynd. ÖM
397t. "Oslþad tunnackig flintyxøfunnen bland
bitarne efter en sönderspröngd sten åTranås nr
11". { Tunnackig oslipad flintyxa, raka smalsidor,
våilvda bredsidor, rundad egg, svagt rundad tunn

nacke, vitgrUgrâ. L- 22,4. EB' 7,4. NB- 5,6.

NT- 2,3. ST- 3,7. SsB- 2,5. SV- 5'.) Daøing

-TNC-MNA 
II.3a

992. Tyanâs, Enkelfynd. ÖÙf fgg¡. "Tiock-

nackig slþad flintyxø funnen i en torfmosse i
Tranås". {Tjocknackig flintyxa av typ B, sþade
bredsidor, sned egg, grâ. L- L3,2.EB- 5,8. NB-
4,5. NT: 2,5. ST- 3,3. SV- 7o.) Daæring -MNB.2a
9g3. Tranås, Tranås nr 11. Enkelfynd. ÖM
39t7. "Flíntyxa med slþade bredsidor, funnen
vid dilecsgr$ning åTranås nr 11". lÏlioclnackig,
håleggad flintyxa, slipade bredsidor, delvis slipa-
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de smalsidor, vitgrâ. L- 13,1. EB- 4,6. NB- 2,9. - TNA-B. 3a
NF 2,5. sr- 2,7.HL- 4,4. sv- l0o.) Daæring 99g. ullstorp, Djupadal. Enkelfynd. öM
- MNB. 3a .. 2679. "Ftintdotkfuniei ¡ e, mosse i ójupadal,,.
994. Tryde, Sdlshög nr 10. Enkelfynd. ÖM {Flintdolk av obestämd typ, omhuggén, vitg¡â.
6067*. "stenklubbalunnen vid hanníng d en L- 13. BB- 2,4. BT- l. skl-- 4,g. skB- 2. skr-
nyodlad mosse Sölshög nr 10" . { Enligt illusna- 1.} Datering _ SN. 2a
tion avses en bergartsyxa med nackknopp. Berg 999. Ullstorp, Toarp. Enkelfynd. yM 3171.
& Skaarup I979:Fig.201) Datering - TNC. 3a Genomborrat hästl¡anium med kvarsittande flin¡
995. Tryde, Selsluignr /. (Sälshög) Depåfynd. dolk pâtrtiffad âr 1900 i ur ân upprensad gyttja
LUHM 172t2 a-c. "l oslipad tunnackig flint- och grus. Skallen lâg i bottengruiet. ninøàUcen
yxa typ I, 1 delvis sþad wâsidig tunnbladig flint- är fragmentarisk, endast bladet âterstâr och har
yxa.HittadespâsammastiilleO,5mdjuptimoss- måtten L- 10,9. B- 3,3. T:1,1. ursprunglig
mark" (Nielsen I977:I22) Enl. Rydbeck urgörs längd bör ha varit omkring 20 cm (Andersson
fyndet av "två yxor och ett flintspân. Den låingsta 1901:82). Lit. Löwegren I974.49 samt Liljegren
yxan a) är en tunnackig, något groft tillslagen 1975:105. {En C-l4-analys har nyligen otfOttt
flintyxa, den andra b) är omslagen af en större sli- på hästskallen vilket resulterade i en datering till
pad yxa, hvars ena bredsida delvis åir bevarad, tidig medeltid/vikingatid. Fyndet fâr därför av-
formen överensst?immer med den förras. Flint- skrivas som ett sentida falsarium (Liljegren & La-
spånet c) åir 4,5L ¿ir afbruret i bâda åindar. Fyndet gerâs 1993:40) la
gjordes af såiljaren i en mosse å dennes egen 1000. Ö. Ingelstad, Ingelstagfuden. Enkel-
mark,Sälshögnr1,Tryde.Förstpâträffadespå fynd. ÖM ttÅS:zog*. "Grådotkfunnenvid
omkring 1'2 m:s djup med torfhackan den större ørvupptagning vid lngelstagården , . óatering -yxan, därpâ, intill denna, den mindre, medan SN. 2a
flintspånet hittades vid sönderhackning af den 1001. Ö. Ingelstad, Enkelfynd. CU ¿SOC*,.
uppf¿gna torfven på samma ställe. Habitus likar- "Yxliknande sten af svart skffir med tvenne
tad" (Rydbeck 1918:21, Fig.25.) {a. Tunnack- borradehålettihvarderaändaÃ,funneniåniO
ig, oslipad flintyxa, rundad tunn nacke, egghörn, Ingerstad" . Daæring - Neolitikum? la
gråvit/svartgrâ,. L- 32,4. EB- 8,3. NB- 5,5. NI: 1002. ö. rngetstad, Enkelfynd. yM 2640.
1,9. sr- 4,1. ssB- 2,4. sv- 50. b. Tunnbladig, Kopparkantyxa, roligenvâtmarksfyndp.g.a. den
tunnackig flintyxa tillverkad av slipad yxa, slipad brungröna patinan. L- 14,8. B- 6,j. Lit. Olde-
endast på ena bredsidan, grå/mörkgrâ. L- lz,s. beryt974:145, nr. 99g. Datering - sN. la
EB- 3,8. NB- 4,1. sT- 1,8. SsB- 1,1. c. Flint- 1003. ö. rngelstad, 'Tngelstads sjö" Enkel-
spån med en mittås, svart senonflinta. L- 4,5. B- fynd. KE-LHs tsz*. ,,yia 

av sten. 14 x g In-
1,6. T: 0,4.Ì Datering- TNC-MNA tr. 3c gelstads sl',. Daæring - senmesolitikum/TNC-
996. Tryde, Sölshög nr 17. Enkelfynd. öM MNAtr.2a
3714. "Fragmenteradflintdolkfunnen 1922 i en 1004. Övraby, övraby mosse. Enkelfynd. öM
rufinera odlad mosse å Sälslòg nr 17". { Skaftdel 3429. ,,Tunnackig slipad flintyxa funnen i en
till flintdolk av typ II, svart med krusta på skaftet. mosse i Ofraby' . Lit. Oldeberg 1952:250. Date-
L- 8,7. BB- 2,5. BT- 0,6. SkL- 5,7. SkB- 2. ring-TNC-MNAtr.la
skr- 1.) Datering-SNB.3a 1005. övraby, Enkelfynd. ôM it27. "øn
997. Tryde, Sölshög nr 16. Enkelfynd. ÖM skafthålsymfunnenför ca 25 år sedsn i ovraby
3745. "Spetsnackig delvís slipadflintyxafun- vid upprensning ochfördjupning av en kölla,
nen vid odlingsarbete d en mosse i Sölshög nr som fordom benömndes ;o¡rrklriiloo,, dör nu
16". {Spetsnackig flintyxa av typ 1, bredsidor skollnuetsbrunndr". {Enkel skafthâlsyxa, något
delvis slipade, krusra på ena bredsidan. L- L3,9. böjd i längdriktningen, grâgrön. L- 17,3. BH-
EB- 4,5. NB- 3,3. NT- 1,5. ST- 2,3.Ì Daæring 7,2.TH- 5,1. ET: S,g. Ni_ ¿,3. fID_ 2,7.| Dat_
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ering - SN. 3a
1006. Övraby, Enkelfynd. ÖU ¡¿¡z*. 'En

flintdolk funnen i en mosse i OlrøW" : Daæring

- SN. 2a
1007. Övraby, Enkelfynd. ÖM 3433. "En

flintdolk omslagen funnen vid dikesgrövning i
O¡aby". {Flintdolk av typ Y omhuggen, bnun-

röd. L- 14,2. BB- 2,5. BT- 1,4. SkL- 6,3. SkB-
2,8. SkT: 2.) Datering - SNC. 2a

21. SIMRISHAMN KOMMUN

N

r-¡ 10 k¡

S. Mellby
Rörum
ö. vem-
merlöv

8. Stiby 14. Bolshög
9. O. Herrestad 15. O. Nöbbelöv
10. Ö. Tom- 16. Hannas

marp 17. Hammenhög
11. Jåinestad 18. Vallby
12. Simris 19. B.orrby
13. Simrishamn 20. O. Hoby

7. Gladsax

1008. Bolshög, Glimmingenr 1. Enkelfynd.

LUHM? "Vid undertecknads besök ôfyndplat -

sen (118) hade ett nyttÍynd, av envril sløgen och

formad lancettformig dolk av flinta, giorts ca 20

m söd¿r om det föregående. Även luir låg en stor

sten djupt, cø 50 crn, i marken och omed¿lbart
vöster om denna, med spetsen vönd bort från
stenen, ldg dollæn, enligt trpphittaren " alld¿les

som om nðgon suttit på stenen och tappat den
rald rvr. Tyvörr blev denvidpðtröffand¿t knöckt

över bladet" . Datering - SNA. 3 c
1009. Bolshög, Glemminge mosse. Enkel-
fynd. ÖM 3437. " 9t(nfrluãlsyxafunnen i Glem-

minge mosse". { Enkel skafthålsyxa, något böjd i
låingdriktringen, vitgrågrön. L- 18,7. BH- 8,3.

TH- 5. ET- 4,8. NT- 3,2. HD- 2,3.1 Daæring-
SN. 2a
1010. Borrby, Bonby nr 5. Isebjersmosse.

Enkelfynd. P. "En tunnackig flintyxa" (Oldeberg

1952:249). Datering-TNC-MNA tr. 3a
1011. Borrby, Depåfynd. LUHM 3734-35,
3t33, 38t5. {Eventuellt avses Borgeby sock-
en, Lomma komrnun.) . "4 flintsågar af grâbrun-

gul f?irg, hvilka alla tillhöra Nilssonska samlingen

och bära pâskriften "Borby 1836" med sarnma

handstil. Dâ öfuerensstämmelsen i öfrigt är påøg-

lig, torde de fâ räknas till de slutna fynden. Alla
sâgama åiro medelmåtliga exemplar och bära spår

afnötning" (Rydbeck 1918:39 f, Fig.87). {Fyra
smala halvmånformiga skäror. 3734. Konvex
egg, ena hörnan borta, gulgrön. L- 14,6. SB-

3,2. ST- l,l. 3735. Rak egg, gulbrun. L- 16,8.

SB- 3,1. ST- 0,7. 3833. Rak egg, grâröd/brun-

röd. L- 16. SB- 3,3. ST- 0,7. 3885. Rak egg,

brungul. L- 15, 8. SB- 3,3. ST: 0,8.) Daæring

- SN. la
1012. Borrby, Borrby mosse. Enkelfynd
SHM 2548. "En tunnackig flintyxa" (Oldeberg

1952:250). { Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa,
svagt välvda smal- och bredsidor, rundad egg,

sned nacke, grUmörkgrå. L- 30,1. EB- 7,3. NB-

5,1. NT- 1,7. ST- 3,2. SsB- 1,6. SV-4o.) Dae-
ring - TNC-MNA tr. 2a
1013. Bonby, RAÄ 67. Sandby 21.:5, tl:32.
Sänka. Tomtmark. Åkermark ca 50 x 50 m, del-
vis undersökt? Fyndomrâde för ackumulerade
fynd? LUHM? "Enligt orßbeþlkningen skall
många fornsaker (f'lintyxor m.m.) hø hittats i
sdnknn. Ortsbefolkningen omtalar ocl<så att arke-
ologiskn undersökningar skett på platsen av An-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ravlunda
viaby
S:t Olof
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ton Nilsson Valleberga. Vid undersökningen nr I4,,.Datering- SN.3a
skall bl.a. ornerad keratnik samt rester o en båt 1021. Borrby, Bonbynr 35. Enkelffnd. öM
påträffats. uppgifterna har ej verifierats". ùdtî, HÅs:¡*. ,,Brun vøcker spjutspets lli,funnen
ring - Neolitikum? 3a å Borrby nr 35 under grävniig kríng ei större
1014. Borrby, Borrbynr ó. Enkelfyn¿. öM sten,.Datering-SN.3a
3338. "Tiocknackig flintyxa funnen vid dikes- 1022. Borcby, Borrby nr 44. Enkelfynd. óM
grövning å Borrby nr 6". {spetsnackig, slipad HÅS:fO. "nåtslipad'vit tjocknackig- flintyxa
flintyxa av typ 3, slipad delvis på smalsidor,lru- 13,5 L funnen under dikning å Borrby tuva nr
sta på nacken och ena bredsidan, gulgrön med zM',. {Tjockrackig,4-sidigt slipad, håleggad, vit_
svarrafläckar. L- 14. EB- 5,4. NB- 3. NT- 2,3. grâ flintyxa. L- 12,9. EB:6. ñn- ¡,3.-ñt z,¡.
ST- 3,2.) Datering - TNB-C. 3a ST- 3,2. HL- 7 ,S..SV- 10". ) Daæring _ MNB.
1015. Borrby, Borrby nr l2.Erúelfynd. öM 3a
4463. "Flintdolk funnen vid dikcsgrävning å 1023. Borrby, Blöstorp nrJ. EnkelfynO. öM
Borrby nr 12". {Flintdolk av typ tr? Grâ med HÅs:23*. ,,Dolkbrunvacker l4L,funnenvid
svartfläckigt skaft. L- 12. BB- 2,6. BT- 0,9. dikning å Btöstorp nr 3,,. naæring - sN. 3a
skl-- 5. skB- 2,3. skr- 1,3.) Daæring-sN. 1024. Borrby, Blâgård. n*õtfynd. LUHM3a ., 2t699. Kopparflatyxa, troligen vdtmartsfyna
1016. Borrby, Bonby mosse. pnkelfynd. öM p.g.a. den mörkbrun patinan. L- g,4. B- 4,3. T:
4464. "Tiocknackig slipad flintyxa fannen i 1,5. Lit. Oldeberg liTq:t2, n. 64. Datering -Borrby mosse" . { ljocknackig, tjockbladig flint- TNC. 2a
yxa av typ A, slipade bredsidor, grâbrun. L- 102s. Gladsax, Gröstorp. Depåfynd. öM
1'3,2.F'8- 5,7. NB- 3,5. NI: 3,2. sr- 3,9. sv- 299,800, g05 samt 744. "yxiaf gröflinta,
12o.) Datering - MNA v 2a jemntjock, tunnackig, oslipad funntnjr^t aoo
1017. Borrby, Borrby mosse. Enkelfynd. ÖM och 805 santt 744 tillsammans, yxorna stående
4486. "Tiocknackig sMad ym (Ttit bergart) uppröaa ô Jeppssons stölle i Gröstorp. B00.Tun-
funnen vid grcifning al ett rördikß i Bonby mos- nackig ostipød flintyxa. 805 Tunn aøbeteggad
se" . { ljocknackig bergartsyxa, (skiffer?), ena osþad flintyxa och 744 leårnyxa. t z g g. iuri-
bredsidan välvd, den andra plan, smalsidor svagt nackig, osllpad flintyxa, trusta pâ ena bredsidan,
välvda, eggskada, svart. L- 9,8. EB- 3,5. NB- 3. tunn nacke, raka smalsidor, välnda bredsidor,
sr- 2.) Datering- MN? 2a rundad nacke och egg, grUsvarÉläctig. L- 24,3.
101t. Borrby,Bonbynrg6.Enketgnd.ÖM EB- g. NB- 5,g. NT- 1,6. sr:3,g. ssB- 2,1.
4624. "Stenym med rundade sidokanterlunnen t00. Tunnackig, oslipad flintyxa, liten krusta på
vid dikesgröfning å Borrby:gílBorrby tufior". nacken, rundad nacÈe och egg, raka smalsidór,
{ Eggdel av tunnackig bergartsyxa? Välvda smal- välvda bredsidor, grflgrâvidl¿ickig. L- 25,5. EB-
och bnedsidor, grâgrön. L-9,7. EB- 5,9. sr- 3, 7,4. NB- 5. Nr- 1,6. sr- 3,7. ssB- 2,3. t05.
5. SV- 1o.) Daæring - TNC-MNA tr. 3a Tunnackig, oslipad flintyxa, rundad nacke och
1019. Borrby, Borrby nr l|.Enkelfynd. ÖM egg, krusta pâ bägge bredsidor och smalsidor,
5851. "Flintyxa med nðgot utsvdngd egg, nå- raka smalsidor, välvda bredsidor, grrysvarfläck-
got slþad, funnen i mossen ð Bonby nr t0 vid ig. L- 24. EB- 7,1. NB- 5,6. NT-- l,g. sr: 3,g.
betrensning". { Tiocknackig, bredeggad flintyxa, SsB- 2,1. 7 44.4-sidrgkåirnyxa av senmesolitisk
slipadebredsidor,spåravslipningpåenasmals! typ!, gulbrun.L- 12,7. EB- 4,1. NB- 2,5. NI:
dan även slipad nacke, mörkbrun. L- 8,6. EB- 2,3. sr- 2,8.) Daæring-TNC-MNAtr.3c
4,3. NB- 2,5. NT- 1,7. sr- 1,7.) Daæring- 1026. Gladsax, Karlabynró. Enkelfyn¿. oM
SN. 3a -. ffÅS:t96. ,,Stor spetsnackig, sþad, grðbrun
l_y!: 

. "_o.Iot, loyUy nr 14. Enkelfynd. Öwt flintyxa. Funnen yid stenstinkning d Kirtaby nr
5863{'. "Flintdolkfunnen i en mosse ð Borrby ó". {Tunnackig,4-sidigt slipad flintyxu, uäiudu
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bred- och smalsidor, oslþad tunn samt svagt run-

dad nacke,lcaftigf använd och rundad egg, bnun/

grâbrun. L- 21,5. EB- 7,9. NB- 5,5. NT- 1,7.

ST- 4,3. SsB- 1,9. SV- 8,5o.) Daæring-TNC-
MNA II.3a
1027. Gladsax, Enkelfynd. KLM 46. "För'
arbete tíll tmnbladíg flintyxa, brunpatínerad, av -

smalnande mot nacke som är mycket tunn. Fun'
nen i en bykorra (=vattensarnling)". {Förarbete
till troligen en tunnbladig, tjocknackig flintyxa,
gulbrun. L- 1.4,4. EB- 4,6. NB- 2,6. NT- 1,4.

ST: 2,5.) Daæring-MNB. la
102t. Gladsax, Gladsax mosse. Enkelfynd.
LUHM 16440. "Tunrackig vitkfllcinerad Ílint'
yxa. Funnen i Gladsax mosse" . {Tunnackig, o-

slipad flintyxa, eggen recent skadad, raka smalsi-

dor, vitpatinerad med gråbruna fläckar. L- 24,1.

EB- 7,5. NB- 6,4. NT- 2,1. ST- 4. SsB- 2,1.

SV- 6o.Ì Datering - TNC-MNA II. 2a
1029. Glad sax, Gladsax lallar. Aclrurnlende

enkelfynd? ÖM zU, 739. "Oslþadgnejsym,
starkt oval, funnen i "Tröskohðlan" sant tjock-
nackig något slipad gneisyxa, funnen i "Trißko'
håløn" . { 7 19. Grâsvart senmesolitisk flathacka.

L- I!,7.FjB. 4,3. ST:2,6. T3g.Tjocknackig
bergartsyxa, kraftigt vittrad på ena bnedsidan. L-
23,5. EB- 6,4. SB- 7. NB- 4,9. Nr- 3,4. ST:

5, 1 .) Daæring - Erteböllekultru, MNB? 2a
1030. Gladsax, Gladsax mosse. Enkelfynd.

ÖU 00¿. "slrapa av flinta,funnen i Gladsasc

mosse", { Skedformig skrapa, krusta, brun/mörk-

brun. L- 10,4. EB- 4,7. ST- 2,1.) Daæring-
SN. 2a
1031. Gladsax, Gladsax landvång. Enkelfynd.

Öu cgt*. "Skifferhönge, funnen i den sk

"Bönders mosse". Daæring- SN' 2a
1032, Gladsax, Gröstorp nr 7. Errù;elfynd.

ÖÙf ¿Sgg. "Flintyxa med utsvöngd egg och sli-
pade bredsidor. Funnen vid rördikning". { Tunn-

bladig, bredeggad flintyxa, bredsidor slipade, eg-

gen kraftigt skadad, nacke omhuggen, brun/grå-

vit. L- r3,2. EB- 5,7. NB- 3,4. NT- 1,3. ST:

1,4.) Datering-MNB.3a
1033. Hammenhög, Harnmenlúg nr 2.Depâ'

fynd. ÖM 1913. "Tjocknackig oslipadflint'
yxa, funnen vid plöining å Hømmenhög nr 2

jemte 3 andra líknande yxor, som ftnns í Han-
menlügs folkltögslcolas samlingar". { Tjocknack-
ig, oslipad, hâleggad flintyxa, gulbrun. L- 19,8.

EB- 5,3. NB- 2,8. NI: 2. ST- 3,4. HL- 2,7.1

Daæring-MNB.3a
1034. Hammenhög, Enkelfynd. OM HAS:
75t. "Dolkblad brunt med oval egg och ltög

rygg, funnen under dikningsarbete í Hammen'
hög".Datering- SN. la
1035. Hammenhög, Hammenhög nr 14. En'
kelfynd. öU lgzz. "Flintdolkfunnenvíd di-
kesgrövníng å nr 14 Hammenhög". { Flintdolk av
tlp II, spetsen avbruten, grâvit. L- 28. BB- 2,8.

BT- 1. SkL- 6,3. SkB- 2,3. SkT- 1,2.) Daæring

- SNB.3a
1036. Hammenhög? Depâfynd? ÖU fgSZ-
5t*. "Tunnackig flintyxa, funnen tillsarnmans
med 1958. spjutspets av flintø, víd plõining.
Först plõjdcs yxan upp och stTax intill i sarnma

plogfdrafanns spjutspetsen". { Föremålet kan här

avseendolkstav. Jämför K. 1039.) Daæring-
TNC? 1A
1037. Hammenhö5, Vallagårdc¿ /3. Enkel-

fynd. ÖM ttÅS:Og'¡. "Brun vack¿r flintdolk
lgLfunnen i en dalsönka under dikningsarbae d
Vallagdrden 13 Hatnmenhög". Datering - SN.

3a
103t. Hannus, Hannas nr3. Enkelfynd. ÖM
1603. "Flíntyxa med något utsvöngd egg, fun-
nen vid dikníng å Hannas nr 3". {Tunnbladig
flintyxa med slipade bredsidor, spår av slþning
pâ smalsidor, grfleråbrun. L- 9,8. EB- 4,2. NB-
2,3. Nf- 1,2. ST: 1,6.) Datering-MNB.3a
1039. Hannars, Hannas nr t4.Enkelfyn¿. Öwt

ffÅS:C¿. "Dolkblad, gråvit, funnen vìd dik-
ningsarbete ð Hannas nr 14". { Dolkstav i flinta,
vit/blâgrönfläckig. L- 21,8. SB- 5,4. ST- 1,8.)

Daæring-TNC.3a
1040. Hannts, Hannas nrl3.Enkelfynd. OM
ttÅs:zt¡'. "Brun tjocknackìg flintyxa tned ut-
svöngd egg delvis slipad, funnen vid dikning å
Hannas nr 13". Datering - QN. 3a
1041. Rörum, Rörutn nr 7. Enkelfynd. OM
5985. "spersnackig flintyxa, eggdel funnen d

Mrun nr 7 (Gröne mosse) I meter und¿r mark'
ytan". lEggdel till spetsnackig, 4-sidigt slipad



334

omslipad flintyxa av typ 3, svagt välvda smalsi-
dor, välvda b¡edsidor, grâvit. L- 9,5. EB- 5,6.
S? 3,1. SV- 12o.) Daæring-TNA-8. 3b
1042. Rörum, Rörurn nr33. Enkelfynd. öM
6729. "Stor slipadflintyin, oslþad å andrøflat-
sidan, funnen víd dikningsarbete å Rörun nr
33". (Tunnackig flintyxa, en bredsida och en
smalsida slipade och välvda, omhuggen, rekt¿n-
gullir rak nacke, svagt rundad egg, gulbrury'mörk-
brun. L- 28,3. EB- 7,5. NB- 6. NT- 2,2. ST-
3,7. SsB- 2. SV-4o.) Daæring-TNC-MNAn.
3a
1043. Rörum, Rörum nr 25. Enkel$,nd. ÖM
PP:433. {mihkt"Nr 25 Rörum hos Axel Jo-
hansson vid dikning i en mosse 1929". Tunnac-
kig,4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred- och
smalsidor, rundad egg med markerade egghörn,
tunn rundad nacke, krusta på bägge bredsidor,
gulbrury'svartbrun.L- l'7,5. EB- 7. NB- 5,6. NT:
1,7. ST- 3. SsB- 1,7. SV-5o.) Datering-TN-
C-MNAII.3a
1044. Rörum, Rönnn nr 16. Depãfyn¿. öM
PP:426-29*. "426. Yxa av granit funnen tíll-
sammans med nr 427-429 av Anders Petterson
Rörum 16, vid nyodling och bortsprringning av
en sten, nöra åkanten, lågo cirlca en aln i jorden,
tillsammans med en mtingd flintskörvor, varav
dock blott några, hosliggande, tillvaratogs" .

{ 4Z 6',. 4 27 . Tunnackig, oslipad flintyxa, krus-
ta på bägge bredsidor vilka är välvda, sneda smal-
sidor nackskadad, grâ,/mörkgrâ. L- 17,3. EB-
6,9. NB- 4,5. NT- 1,7. ST: 3,6. SsB-1,4. SV-
7,5". 42t. Tunnackig, oslipad flintyxa, rak re-
spektive konkav smalsida, välvda bredsidor, run-
dad svagt sned egg med egghörn, tunn rundad
nacke. L- 22,5. EB- 7,5. NB- 5,4. NT- 1,6. ST:
3,8. SsB- 2,7. SV- 5o.429*.\ Datering-TNC-
MNAII.3b
1045. Rörum, Gröne mosse. Ackumulerade
enkelfynd? öM t¿74, 4476. "Flintdolkfun-
nen vid harfning å Gröne mosse lilæom 4476 -
eggdel av bötyxa, löst liggande på marken".
{447 4, Flintdolk av obestiimd typ, kraftigt om-
huggen, använd som eldslagningsflinta, vitgrU
svarr. L- 12,5. BB- 2,8. BT- 1,2. SkL- 6,2.
skB- 1,8. skT- 1,4. 447 6. Eggdettill skafthåts-

yxa av typ Hagebyhöga, mörkbrun. L- 11,1.
BH- 5. TTI- 3,4. ET- 4,4. HD- 2.Ì Datering-
SN.2a
1046. Rörum, Svanmossarne. Enkelfynd. öwt
4912. "Spjutspets av flinta funnen i Svanmos-
sarne" . { Ythuggen spjutspets i flinta, vitgrflgrå.
L 10,9. SB- 2,4. ST: 0,7.) Daæring- SN.2a
1047. S:t Olof, Enkelfynd. LUHM. Brons-
kantyxa, funnen i en torrrmosse, brun patina. L-
9,3. B- 4,8. Lit. Oldeberg 1974:92 f, nr. 613.
Datering- SN. la
1048. S:t Olof, S:t Olofs mosse. Ackumulera-
de enkelfynd? STE 090*. "En spetsnackig

flintyxa, fyrsidig. Tidigare slipad runtom med
avrundad¿ kanter mot smalsidor. Påbörjad hål-
egg 11 ,4 x 4,7-1 ,8 x I ,9 . Nygrop 1890" . 067 * .

" En tjocknackig tunribladig flintyxa I1 x 4,5-3 x
0,8. Bredsidarna slipadc" , 055*. 'En tunnack-
ig flintyxa, rektangulär nacke omhuggen. Rekt-
angulört tvörsnitt. 14 x 5,24,6 x 1,7. Samtliga
sidor slþade. Eggen omslipad'. 036*.
dolk i flinta, fragmentarisk 16 x 5. Avbrwen
strax ovønför handtagets bas. Rombiskt hand-
tag" . 032*." En håleggadflintmejsel med kvad-
ro.tisk nacke. 1A,6 x 1,9-1,7 x 1,4" . { Uppgifter
från Anne Carlie) Datering - I'lV, TNC-MNA
II, MNB, SNC.2A
1049. S:t Olof, Snabbarps mosse. Enkelfynd.
P. "1 bâtyxa typ Bf C.6" (Oldebery 1952:223).
Datering-MNB.2a
1050. S:t Olot S:t Olofs mosse. Depâfynd.
Öu 1t48-50, 1E70. "Tjocknackig ftintyxa
funnen i St Olofs mosse ilr 1900 i en uthotknd
trödstam tillsammans med 5 andraflintedskap,
hvaraf 1849 och 1870 hår i samlingen, de andra
3 inköptes af kamrer Lundgren i Hvítaby".
{1848. Tjocknackig, räteggad flintyxa av typ B,
slipade bredsidor, nacke avslagen, rundad egg,
eggskada, gul/rödbrun. L- 14,1.. EB- 6,2. ST:
3,4. SV- 8o. 1t49. ljocknackig, håleggad,4-si-
digt slipad flintyxa, våilvda smalsidor, grffmör-
kgrâ. L- 12,5. EB- 5,3. NB- 3,3. NT- 2,2. ST-
3. HL- 4,1. SV- 11o. 1850*. 1870. Tunnblad-
ig flintyxa, slipade bredsidor, gulbeige/rödbrun.
l- t2.EB- 4,1. NB- 3,2. NT: 1,2. ST- 1,9. SV-
5,5o.) Datering- MNB. 2b
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1051. S:t Olof, Kyrkeröds mosse. Enkelfynd.

ÖU Zff¡. "Flintdolk rned slþad spets funnen i
Kyrkeröds mosse, St Olof'. { Flintdolk av t}¡p Itr
med omhugget helt slipat blad, slipad skaftbas,

gulbeige. L 17. BB- 2,4.8T- 1,1. SkL- 8. SkB-
2,3. SkT- 2,3.) Datering-SNB.2a
1052. Simris, Gislövshammar, Sjöskvalpet.
Enkelfynd. LUHM 19241. Kopparflatyxa med

brun patina. L- 11,5. B- 4,8. T- t,2. Lit. Olde-

bergt974:98, nr. 650. Daæring - TNC. 3a 
..

1053. Simris, Simris nr 16. Brkelfynd. OM
PP:219. " En tunnackig oslipadflintyxa,funnen
vid dikning". { Tunnackig, oslipad flintyxa, run-

dad egg med egghörn, svagt rundad nacke, raka

smalsidor, välvda bredsidor, gråmörkbrury'svart-

brunfläckig. L- 20. EB- 7,3. NB- 6,3. NI- 1,9.

ST: 3,5. SsB- 3,5. SV- 3,5o.) Datering ' TNC-

MNAII.3a
1054. Simris, Gislöv ¿r 3. Enkelfynd. P.

Bronskantyxa, toligen våtmarksfynd p. g.a. den

brungröna patinan. L- 17,5. B- 8,3. Lit. Olde-

&rg1974:96,nr.644:b. Datering - SN. 2a
1055. Simrishamn? Enkelfynd. LUHM
16470. " En tjocknackig slþad liusgröflintyxa.
Funnen i torvmosse vid Simrishamn". { Tjock-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa av typ B, omsli-
pad, sned nacke, raka smalsidor, grâ. L- 16,8.

EB- 4,8. SB- 4,9. NB- 3,5. NT- 1,8. ST- 3,2.

SV- 8'.) Datering-MNB. la
1056. Simrishamn, Enkelfynd. SHM 3765.

Bronskantyxa, troligen vâtmarksfynd p.g.a. den

brungröna patinan. L- 14,5. B- 6. Lit. Oldeberg
1974:95, nr. 625. Datering - SN. la
1057. Simrishamn, Simrislund. Depåfynd.

Öu ¡lor'. "Tvðflintyxor jdmte en liten yxa av

diabas och l flintmejsel,funna hösten 1916 lig-
gande tillsammans under en större iordlast sten

strax norr om stenhuggare M. Nilssons hus i
Simrislund, ett stycke söder om de å Nilssons

ögor bffintliga luillristningarna, intill lailkn Níls-

son påtröffat tökol och askø, allt tydande på att
hör legøt en stendldersboplats".EnL Rech utgörs

fyndet av "a) Två tjocknackiga, oslipade flinr
yxor. b) ljocknackig bergartsyxa. c) Flintsmal-

mejsel. Påträffade under en stor markfast sten"
(Rech 1 979 : 1 24). Lit. Stjernquist I 965 : 69. Date-

ring-MNB? 3c
f05t. Simrishamn, Depâfynd. LUHM
2827 5zl-4. "a) locknackig flintyxa, helslipad,

Crå.b) Smal tjocknackig flintyxa, helslipad, grå.

c) Tunnbladig flintyxa, osþad, grå. d) Flintsmal-
mejsel, oslipad, grâ. Funna i en grusgrav" (Rech

1979:l?A). Funnet âr 1853. { l. ïocknackig,4-
sidigt slipad flintyxa av typ B, raka smalsidor,
sned nacke, grå/mörkgrâ. L- 16. EB- 4,9. SB- 5,

1. NB- 3,5. NI- 2. ST- 3,3. SV- 70.2. Tjocknac-

kig, wtueggad flintyxa, raka smalsidor, något

sned nacke, grå/mörkgrå. L- 15,5. EB- 3. SB-
3,3. NB- 2,2. Nr- 1,6. ST- 2,2. SV- 40. 3.

locknackig, räteggad, 4-sidigt slipad flinnnejsel,
raka smalsidor, rak nacke, grålmörkgrå. L- I1,9.
EB- 2,1.. SB- 2,3. NB- 2. NI: 1,4. ST- 1,2. 4.
Tunnbladig, bredeggad, räteggad flintyxa, bredsi
dor slipade endast vid eggen. L- t2,2. EB- 6,1.
NB- 3,3. NF 1,2. ST- 1,6. SV- 15'.) Lit. Niel-
sen 1979:43. Daæring - MNB. la
1059. Simrishamn, "Från trakten". Depåfynd.

LUHM 16250-51. "a) Tunnackig flintyxa, ena

bredsidan slipad, w¿¡rsnitt spetsovalq mörkgrå. b)

Tunnackig flintyxa, oslipad, mörkgrå. Hittade
tillsammans (Rech 1 979: 1 24). { 5 0. Spetsnackig,
tunnbladig, oslipad, 2-sidig flintyxa av typ 1,

grâsvart, vit lausta på bägge bredsidor. L- 13,7.

EB- 5,7. NB- 3,4. NT- 1. ST- 1,8. 51. Tunnack-
ig, 2-sidig flintyxa, eventuellt ett förarbete till
spetsnackig flintyxa av typ 1, ena bredsidan sli-
pad, vit krusø på bägge bredsidor, grâsvart. L-
16,2. EB- 5,8. SB- 6,7. NB- 5,2. NT- 1,7. ST-
3,1.) Datering - TNA-B. la
1060. Simrishamn, Korsavad. Fyndplats för
depâfynd. OU l¿ll. Från Korsavad, Simris-
lnmns stads ögor, funnet 300 m SV om gården i
mossjord. På pløtsen har man funnit stora ek-

starn nar, torv har ej upptagits men völ bra runt-
omkring. Yxorna lôgo strax under marþtan. 2

yxor upplöjdes 1919, de övriga 1921. Inga íakt-

tøgelser gjordes rörande yxornas löge. Jömte yx-

orna hittad¿s ett större Ílintstycke med slagmdr-
ken". { l. Tunnackig, oslipad flintyxa, våilvda

bred- och smalsidor, rundad egg med markerade

egghörn, tunn rundad nacke, grUgråsvarflåickig.
L- 30,7. EB- 7,6. NB- 5. NT- 1,7. ST- 4,1.
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SsB- 2,5. SV- 6". 2. Tunnackig, oslipad flintyxa,
rundad egg, markerade egghörn, rundad nacke,
vÍilvda bred- och smalsidor, grflgrâbrun. L-
31,8. EB- 7,1. NB- 5,5. NT- 1,6. ST- 3,6. SsB-
2,4. SV- 3,5o. 3. Tunnackig, oslipad flintyxa,
kraftigt bränd, välvda bred- och smalsidor, kraf-
tig krustabildning genom hela yxan pâ mitren,
rundad egg och nacke, grålg¡âbrun. L- 28. EB-
6,7. NB- 5. NT- 1,8. ST- 4,1. SsB- 2,5. SV-
3,5o. 4. Tunnackig, oslipad flintyxa, v?ilvda bred-
och smalsido¡ rundad egg, markerade egghörn,
rundad tunn nacke, gfffg¡âsvartflicktg. L- 27,3.
EB- 8. NB- 5,7. NT- 1,8. ST: 3,7. SsB- 2,3.
SV- 4,5o. 5. Tunnackig, oslipad flintyxa, våilvda
bred- och smalsidor, rundad egg med ma¡kerade
egghörn, rundad nacke, gråbeige. L- 21,5. EB-
6,9. NB- 5,3. NT- 1,8. ST- 3,5. SsB-.2. SV-
5,5o. 6. Tunnackig, oslipad flintyxa, svagt våilvda
smal- och bnedsidor, rundad egg med markerade
egghörn, rundad nacke, gråsvarlmörkgrå. L-
20,8. EB- 7,5. Ng- 5,3. NT- 2. ST- 3,g. SsB-
2,1. SV- 8,5o. 7. Tunnackig, oslipad flintyxa,
kraftigt bränd, välvda bredsidor, närmast raka
smalsidor, rundad egg rned rnarkerade egghörn,
rundad nacke med krust¿, grflgråsvart. L- 20,5.
EB- 6,9. NB- 5,2. NT- 1,6. ST: 3,3. SsB- 1,9.
SV- 4o. 8. Tunnackig, oslipad flintyxa, kraftigt
brtind (eggdelen speciellt bränd), krusø pâ eggde-
lens bnedsidor, svagt våilvda smal- och bredsidor,
rak trubbig egg, rundad tunn nacke, grâbrun/
mörkgrâ. L- 19,8. EB- 6,9. NB- 4,8. NT- 1,7.
ST- 3. SsB- 1,8. SV- 60. 9. Stor flintkärna av se-
nonflinta, med kraftiga avslagsspâr, spår av rist-
ningar i form av korta streck på krusøn, Srâlgl;ã-
svart. L 2I.B- Ll. T- 7. Se även K. 1061.) Lir.
Stjernquist 1965:2I, Rlech 197 9:124. Datering -TNC-MNAU.4b
1061. Simrishamn, Korsavad. Fyndplats för
enkelfynd. OU lllZ. "Tjocknackig flintyxa
med utsvdngd egg, bredsidorna slipade grå.
Funnen 20 m från föregående lynd".{Tjock-
nackig, räteggad flintyxa med utsvängd egg, sli-
pade bredsidor, eggskadad, grâbrun/mörkgrå. L-
r2,7. EB- 5,5. NB- 3,2. NT: 3,3. ST- 3,3. SV-
12o. Se även K. 1060.) Daæring - SN. 4a
1062. Simrishamn, Enkelfynd. SHM E762-

2 5. Bronskantyxa med "mosspatina", L- 14. B-
6,4. Lil Oldeberg 1974:99, nr. 674. Datering -SN. la
1063. Stiby, Kornstad. Enkelfynd. ÖU
2444. "Naclcfragment øv båtym, funnen vid
upptagandet af en större sten i Kornstad".
{ Nackdel av stridsyxa av typ D:2 med nack-
knopp, ljusbrun. L- 9,2. BH- 6,1. TH- 3,4. NT-
3,5.) Datering-MNB.2a
1064. Stiby, Kornstad nr 12. Erlrlelfynd. ÖM
2669. 'Båtyxa av granit med skafthål funnen
1911 vid utdikandet af en luirr eller en mindre
torfrnosse I 112 aln under jordytan, å Kornstad
nr 12" . { Enkel skafthâlsyxa, smal (stridsyxa?),
nâgot böjd i längdriktningen, grâgrön. L- 20,6.
BH- 6,6. TH- 4. BT- 4,9. NI: 2,8. HD- 2,3.1
Daæring- SN. 3b
1065. S. Mellby, "Böstekille". Enkelfynd.
SHM 13622234. "8n tunnackig oslþad flint-
yxa funnen i stående stållning". { Tunnackig, o-
slipad flintyxa, rundad egg och nacke, raka smal-
sidor, välvda bredsidor, gulbrun/grâgul. L- 24,8.
EB- 69. NB- 4,8. NT- 1,9. ST: 3,8. SsB- 2,2.
SV- 5".) Daæring- TNC-MNA tr. 2c
1.066. Vallby, Glimmingehus nr /8. Depâfynd.
OM 4429a-b. 'Tvðfragment av skaftltålsyxor

funna ð Glimmingehus nr 18 (8) vid jordarbete".
4430a-b*. "Slipstensfragment med runt borrat
håL, nå fragment funna tillsammans me d 4429" .

{4429a. Halv bredsida av enkel skafthålsyxa,
gråbrun. L- 10,2. BH- 3,6. TII- 3,1. ET- 3,7.
ÊlD- 2,3. b. Nackdel av enkel skafthålsyxa, grâ-
brun. L- 5. BH- 6,2. TH- 3,6. HD- 2. 4430a-
b*.) Datering- SN. 3a
1067. Vallby, Glimmingehus. Enkelfynd. ÖM
HAS:35*. "Dolk gråbrun ISL x 2T funnen d
Glimmingehus i nyadlad mosse". Datering -SN.2a
106t. Vallby, Glimmingehus, Rogamad. En-

kelfynd. Öu HÅS:¿0. "Dolk, gråflammig,
vcnkcr, skaftet utsvöngt, funnen å Glimminge-
hus mosse vid Rogamad". { Omhuggen flintdolk
av typ VI, svagt utsvängt skaft, grâbrunflammig.
L- 16. BB- 2,4. BT- 1. SkL- 6,5. SkB- 2,5.

SkT- 1,4.) Daæring-BÅper. I.2a
1069. Vallby, Glimmingehus. Enkelfynd. ÖM
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19:5t*. "En skafthålsyxa av grönstenfunnen å
en sankrnark s.k. mosse å. Glimmingehus år
1928' . Datering - SN. 2a
1070. Vallby, Glimminge i mosse. Enkelfynd.

YM 2452*. "1 bâtyxa typ Bf:E4" (Oldeberg
1952:2?A). Datering - MNB. 2a
l07l.Vallby, Glivarp nr 10. EnkelfynA. OM
1371. "Tunnackíg eggdel av flintyxa, brun,

funnen vid plöjning af en mosse å Glivarp nr
/0". { Omslipad eggdel till tunnackig, 4-sidigt sli-
pad flintyxa, svagt välvda smalsidor, kraftiga
bruksspår pâ egg, gulbnun/brungul. L- 1 1,9. EB-
7,5. ST- 3,3. SV-8o.) Datering-TNC-MNA
II. 3a
1072. Vallby, Glivarp nró. Ackumuleradeen-
kelfynd. ÖM 1377-1381*. "spetsfragment af
dolkfunnen i en mosse å Gfifvarp nr 6, skaftön-

da av dolk, liten tjocknackig flintyxa, mejsel-

fragment eggdel slípat samt hiörtformig pil-
spets". 11377. Spetsfragment av flintdolk eller
pilspets, gulröd. L- 7,I. B- 2,2. T- 0,8. 1378.
Skaftdel till flintdolk av Þ? m, gulbrun. L- 10,8.

BB- 3,2. BT- 1. SkL- 6,8. SkB- 2,3. Sk? 1,8.

1379. Tjocknackig, håleggad flintyxa, slipade

bredsidor, mörkgrâ. L- 8. EB- 3,6. NB- 3,2.
NT- 2,1. ST- 2,1. HL- 2,5. SV- 60. 1380. Egg-

del av 4-sidigt slipad flintrnejsel, svagt välvda

smal- och bredsidor, vitgrâ. l- 6,3. EB- 1,4. SB-
2,1. ST- 1,9. 13tl{'.} Datering-MNB, SNB.

3a
1073. Vallby, Valtby nr 38. Enkelfynd. ÖM
2369. "Flintdolkfunnen i en mosse i Vallby (nr
38)". {Flintdolk av tJæ VI, grå/svarfläckig. L-
16,4. BB- 4,1. BT: 1. SkL- 5,8. SkB- 2,1. SkT-

1,2.) Daæring-BÅper. I. 3a
1074. Vallby, Jatorp. Enkelfynd. 'ölltr ¿qU.
")imne till ftintdolk, fanns liggande rnellan te
större stenar sorn skulle sprdngas vid knnten øf
en liten mosse å latorp (?) i Vallby sn". { Förar-

bete till spjutspets/dolk? Grå. L- 20,2. SB- 3,3.

ST- 2,3.1 Datering - SN. 2b
1075. Vallby, Glivarp nr 1. Depâfyn¿. ÖM
5085-t6*. "F lintdolk funnen tillsømmans med

5086 - sköra i Glivarp nr 1". {5085. Flintdolk
av typ VI, svartgrUgulröd. L- 13,7. BB- 3,2.
BT- 0,7. SkL- 4,8. SkB- 2,1. Skr- 0,8. 86*.)

Datering-BÅper. I. 3a
1076. Vallby, Glivarps mosse. Enkelfynd.
SHM 5632:12. "1 tunnackig flintyxa" (Olde-

berg 1952:251) { Tunnackig, oslþad flintyxa, ra-

ka smalsidor, rundad egg och nacke, olivgröd
bnungrön. L-24,5.F'B-7,6. NB- 5,6. NI- 1,9.

ST- 4,2. SsB- 2,2. SV-2o.) Daæring-TNC-
MNAtr.2a
1077. Vallby, Enkelfynd. SHM 3414213.
" Funnen i en torvgrav". { ïocknackig bergarts-
yxa, raka smalsidor, v?ilvda bredsidor, grâgrön.

L- 25.F,B'- 7,5. SB- 8,3. NB- 4,8. NT- 3,2. ST-
4,9.) Daæring-MNB.la
1078. Vallby, Depåfynd. SHM 13029*. "3

tunnackiga osþade flintyxor, funna 1867 till-
sammans medflera dylika". Datering - TNC-
MNAII.Ia
1079. Vallby, Glimmingehus. Enkelfynd. ÖM
1372-73. "Slrrira av ljusgrå flinta funnen i en

rnosse tilllòrande Glimmíngehus samt spðnpíl
ljw grå, dito fyndplats" . {13 7 2. Halvmânformig
flintskära, svagt konkav egg, ena spetsen avbru-
ten, grâ. L- 13,3. (ursprunglig L- I7.) SB- 3,4.

ST- 0,8. 1373. Spånpilspets, grå. L- 4,4. B-
1,6. T: 0,4.) Datering- MNB, SN. 2a
1080. Vallby, Glimmingehus mosse. Depâ-
fynd. ÖM 2t90 a-e. "5 styckenflintyxor (D=
mejsel) funna tillsarnmans i Glimmingehus rnos-
se 1920 (nedersta torflagret I 1/2 aln djup.t)" . la,.
Tjocknackig, tjockbladig, oslipad flintyxa av typ
B, krusta vid nacke, räteggad, raka smalsidor,
markerade egghörn, gulröd med svart nacke. L
22,8. EB- 6,1. SB- 6,3. NB- 3,6. NT- 2,9. ST-

4,8. SV- 6o. b. TJocknackig flintyxa av typ A,
raka smalsidor, sþade bredsidor, räteggad, en
egghörna avslagen innan depositionen, gulröd
med svart nacke. L- 19,5. EB- 5,5. NB- 2,8.

NI- 2,2. ST. 3. SV- 10o. c. liocknackig, räteg-
gad flintyxa av tlp A/8, slipade bredsidor, spâr

av slipning på ena smalsidan, raka smalsidor,
gulgrâbrury'gulröd. L- 14,9. EB- 5,1. NB- 3,3.

NI- 2, 3. ST- 3,3. SV- l0o. d. TJocknackig,
tunnbladig, Wäreggad, oslipad flintyxa, lausta pâ

ena bredsidan, gulbrury'gulrödbrun. L- 11,7. EB-

4,1. NB- 1,9. NT- 1,1. ST- 1,8. SV- 11,50. e.

Tjocknackig, wåireggad, omhuggen flintyxa, sli-
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pade bredsidor, gulgrå. L- 11,8. EB- 5,2. NB-
3,8. NT- 2,2. T- 2,8. SV- 9'.) Datering -MNB.2b
1081. Vitaby, Hjtilnarödnr2, 160 mNO om
gården. Fyndplats för depâfynd. LUHM 25765
a-b. " Slutet fynd bestående av a) helt slípad
tunnbladig flintyxa, gulgrd b) skafthðlsyxa vit-
grå.Yxorna örofunna omkring 15 cmfrånva-
randra pð jordytøn efter plöjning.Tenängen sht-
tar åt NO och O.I ötdre tider har en liten böck
gåttfram genom omrddet, som ligger lögt iför-
hållande till kringliggande områden. Genom
gropning har bdcken i våra dagar fått ett annat
lopp. Fyndstöllet ligger ca 19 m från ndmndø
grop och nöstan i botten av den sänka som mar-
kerar böckens forna lopp". { a. Tunnbladig, 4-si-
digt slipad flintyxa, spår av slipning på smalsi-
dorna, krusta på ena bredsidan, gråbrun/svartgrâ.
L- 11,5. EB- 4,9. NB- 3,1. ST- 2,5. b. Enkel
skafthålsyxa, grågrön. L- 9,7. BH- 5,4. TH-
3,4. ET- 4,3. HD- 2,8.) Daæring - MNB/SN.
3b
1082. Vitaby, Grevlunda nr 3. Enkelfynd.
SIJNI 13622225. "Fyrsidig flintyxa avsmal-
nande mot nacken,4-sidigt slipad. Funnen i ett
Iuir". I Spetsnackig bergartsyxa, vittrad egg, grå-
brun, märkt "Hj¿ilmshulf'. L- 25,7. EB- 7,3.
NB- 3,6. NT- 2,8. ST- 4,7.1 Datering-TN.
3a
1083. Yitaby, Grevlunda nr /8. Depåfynd.
SHM 13622237-38. "Vacker flintdolk med
tresidigt skaft, vacker flintdolk, något ljusare,
båda funna pd 0,9 m:s djup i lera och på 0,3 m:s
avståndfrån hvarandra, stående (?), jömte kol
ochnåpd hvarandra liggande större stenar, de
senare på ungeför 0,6 m:s avstdndfrån dolknrna,
vid fieråtföretagen undersökning på platsen an-
tröffades på 0,6 m:s djup oslagnaflintslcörfvor".
{ 3 7. Flintdolk av typ IV, parallellhuggen, yttersta
spetsen avbruten, svart. L- 18,7. BB- 5,3. BT- 1.

SkL- 7,7. SkB- 4,6. SkT: 1,7. 3t. Nâgot skadad
flintdolk av typ V parallellhuggen, grâsvart. L-
15,6. BB- 3,9. BT: 1,7. SkL- 6. SkB- 3,5. SkT:
1,4.1 Lit. Fornv¿innen 1909:218. Datering -SNC.3c
f0S4. Ö. Herrestad, Ö. Herrestad mosse nr

4. Enkelfynd. ÖU S¿00* . "Ftintyxa med nå-
got utsvöngd egg, oslipød funnen i Herrestad
mosse nr 4". 5407*. "Tjocknackíg slþodflint-
ym, dítofyndort" .Datering- MN?, SN. 3a
f0S5. Ö. Herrestad, O.Herrestadnr2. En-
kelfynd. ÖU Sg¡*. "Flintyxa funnen 1927 å
Ostrø Herrestød nr 2 (sk Begamossen)", Datering

-Neolitikum? 
3a

f0S6. Ö. Herrestad, Ö . Herrestad nr 35 . En-
kelfynd. ÖU HÅS:ZE*. "Tunnackig stþad grå
flintyxø 28 x 8, funnen i en torvgrav,4 alnar
djttpt under torvupptagning å O. Henestød nr
35". Datering - TNC-MNA II. 3 b
10E7. Ö. Herrestad, Gersn?is. Enkelfynd.
ÖÙf ffÅS:S2. "Tunnackig brun flintyxa, fun-
nen under dikningsarbete ð Ulriksbergs gðrd i
Gersnds". { Tunnackig, oslipad flintyxa, marke-
rade egghörn, rundad egg och nacke, välvda
bredsidor, gulgrön. L- 15,7. EB- 5,9. NB- 4,8.
NT- 1,6. ST- 3. SsB- 1,8. SV- 5,5o.) Daæring

-TNC-MNA 
II.2a

10SS. Ö. Herrestad, Ö. Herrestadnr 5. Depâ-
fynd. SHM 1453f. "8 tjocknackiga svøgt hðl-
eggade flintymr lwaraf 3 h¿lt och 2 dclvis slþa-
de, funna tillsammans i rnosse". { 1. Tjocknack-
ig, håleggad flintyxa, slipade bredsidor, krusa på
nacken, gråbrun. L- 23,5. EB- 6,3. NB- 3,1.
Nr- 2,7. ST- 3,1. HL- 9,3. SV- 9,5o.2. Tjock-
nackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, ffâ/
grâbeigebrun.L- 13,6. EB- 5,4. NB- 2,8. NT-
2,2. ST- 2,5. HL- 7,1. SV- 13o. 3. ljocknackig,
hâleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, gråbrun/ljus-
brunfläckig. L- 13,5. EB- 5,4. NB- 3,7. NT-
2,5. ST- 2,8. HL- 8,8. SV- 80. 4. ljocknackig,
oslipad, håleggad flintyxa, ljusbrury'grâbeigefläc-
kig. L- 14,5. EB- 6. NB- 3,3. NT- 2,1. ST- 2,2.
HL- 3,8. SV- 14o. 5.ljocknackig, oslipad, hål-
eggad flintyxa, gråbrun/ljusbrun. L- 14. EB- 5,6.
NB- 3,2. NT: 2,3. ST- 2,6. HL- 3,9. SV- 120. ó.
Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
smalsidoma endast delvis slipade, grårtidbrun/be-
igefläckig. L- 10,3. EB- 5,3. NB- 3,6. NT- 2.
ST- 2,1. HL- 5,8. SV- 12o. Z Tunnbladig, tjock-
nackig, håleggad, 3-sidigt slipad flintyxa (ur-
sprungligen en omhuggen, 4-sidigt slipad tjock-
nackig flintyxa), nacke slipad, egghörn borta,
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grågrön. L- 10,9. EB- 5, 3. NB- 3,5. NT- 1.,5.

ST- 1,6. HL- 4,9. SV- 13o. 8.Ijocknackig, osli-
pad håleggad flintyxa, vitgrå. I- 15,6. EB- 6,3.

NB- 3,5. NT- 2. ST. 2,4. HL- 5. SV- 120.) Da-

tering 
-.JVÍNB. 

3a
10E9. O. Herrestad, Glirsnåis gårdì Depâ-

fynd. ÖM flll5la-b*. "Tvðflíntskrapor funna
vid sidan af en sten tillsammans med l0 andra
liknande ( ej tillv aratagna ) i "T or{mossev ången"
söder om Görsnðs gård". Datering - SN. 3 b
1090. Ö. Herrestad, O HerrestadnrS.En-
kelfynd. OU ¡fS¡-SlS4. "Tunnackig oslipad

flintyxa funnen liksom 3154 = slipat eggfrag-
ment dr 1920 å O Herrestad nr 5 norr om gården

i en hðta i marken, som fordom varit mosse. Å
samma plats fanns för 20 ðr sedøn ett brons-

svärd". {3153. Tunnackig, oslipad flintyxa,
krusta pâ bägge bredsidor, rak nacke, svartgrön/
brun. L- 14,1. EB- 5,1. NB- 4,1. NT- 1,8. ST-

2,6. SsB- I,4. 3154.ljocknackig, fragmenta-

risk, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, eggdel,

våilvda smal- och bredsidor, kraftig krusta på ena

bredsidan, gulrosa. L- 9,4. EB- 4,5. ST- 2,5.
HL- 6.) Datering-TNC-MNA II. 3a
L091. Ö. Herrestad, Gersnäs. Enkelfynd.
ÖM ¡qZf . "Tunnackig flintyxa funnen vid di-
kesarbete 1904 vid ðn å Gersnös ögor". { Tjock-
nackig, bredeggad, 4-sidigt slipad flintyxa, våilv-
da smalsidor, gulbrun/svart. L- 11. EB- 5,4. NB-
2,6. NT- 1,9. ST- 2,1.) Datering-SN.2a
f092. Ö. Herrestad, Gersnäs gârd. Ackumu-

lerade enkelfynd. ÖM 4291. "stenyxa utan
skafthål oslipad,funnen å Gersnds gårds egor, i
nörheten afTomarpsån i den sk "TorfgrStavån-
gen". 5602. " Hdleggødflintyxa". 7332. "En
skafthålsyxa funnen 1932 i Torfgrafiovången" .

{4291. Förarbete till enkel skafthålsyxa, toligen
till Hagebyhögayxa, grönbrun. L- 13. BH- 3,9.
TH- 2,4. ET- 2,5. NT- 2,2. 5602. Tjocknackig,
hâleggad, 4-sidigt slipad flintyxa, kraftig egg-

hörnskada, välvda smal- och bredsidor, brun-
grön. L- 13,9. EB- 5. NB- 3,1. NT- 2,8. S?
3,1. HL- 6,9. 7332. Enkel skafthåIsyxa, kraftigt
vittrad, grâgrön. L- 14,5. BH- 6,6. TH- 3,3. E?
3,8. NT- 3,3. HD- 2,5.) Datering-SN.3a
1093. Ö. Herrestad, Ö. Henestad bymosse.

Enkelfynd. ÖU SZS1. "Enflintdollcfragment

funnet i O Herestad bymosse". { Fragmentarisk
flintdolk av typ Y laaftig lcrusta i brottet på bla-
det, gulbrun. L- 10. BB- 3,6. BT: 1,3. SkL- 3,7.
SkB- 2,6. SkT: 1,5.1 Datering- SN.2a
f094. Ö. Hoby, O. aoUy nr 10. Enkelfynd.
Öu lczz. "spetsigt tunnackig flintyxa stþad,
egg ovø|, skadad funnen vid borttagandet af en
större sten å O Hoby nr 10". {Tunnackig,4-si-
digt slipad flintyxa, omslipad, eggskadad, rundad
nacke, svagt välvda smalsidor, våilvda bredsidor,
grâgulröd/rödbrun. L- 14,3. EB- 7,4. NB- 4,9.
NI: 1,6. ST- 2,8.) Datering-TNC-MNA II.
3a
1095. Ö. Hoby, Ö. HoUy mosse. Enkelfynd.
ÖM SeZg. "Tjocknackig sþad, flintym, fun-
nen vid díkning ¡ O Uoby rnosse". { Tjocknackig
flintyxa med utsv¿ingd 

"gg, 
slipade bredsidor,

svartgrå/gulfläckig. L- 9,3. EB- 4. NB- 2,6. NI:
2,7. ST- 2,7.| Datenng-SN.2a
1-096. 9. Hoby, O. noUy nr 17. Enkelfynd.
OM HAS:92. "Tunnøckig grð slipødflintyxa
16 x 6,funnen under dikningsarbete å O ttoby
nr 17". { Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, om-

huggen och omslipad, svagt rundad egg, raka
smalsidor, v?ilvda bredsidor, nacke skadad, grå/
gråbrun. L- 15,4. EB- 8. NB- 6,4. NT- 2. ST-

3,9. SsB- 2,8. SV-7o.) Datering-TNC-MNA
II.3a
1097. Ö. Hoby, Kvarnby mosse. Enkelfynd.
LUHM 16496. "Mejsel av gr,åflammigflinta".

{4-sidigt eggslipad, bredeggad flintmejsel, ena

bredsidan delvis slipad, gråbrun. L- l8,7.EB- 2,

5. SB- 3,5. NB- 3,1. NT- 2. ST- 2,3.| Datúsg

- SN. 2a
109t. Ö. Hoby, Ö. HoUy mossar. Depåfynd?
öu zlgz, 5546*. "Två tunnackiga flintyxor"
(Oldeberg 1952:250). Datering - TNC-MNA II.
2a
1099. Ö. Hoby, 0. HoUy mosse. Enkelfynd.
OU Oe*. "Flintdotk, funnen i O. Hoby mos-

se". Datering - SN. 2a
1100. Ö. Hoby? Enkelfynd. Ölt 1061*. "1

løncettdolk af vitgråflintafunnen i mossen mel-
løn Glemminge och O. Hoby". Daæring- SNA-
B. la
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ffOf. Ö. Hoby, Ö. Hoby mossar. Enkelfynd.
ÖU ZtgZ*. "ämne tílt flintyxafunnen i Ö Ho-
bys mossar" . Datering - Neolitikurn 2a
U02. Ö. Hoby, Lunnasjön. Ackumulerade en-

kelfynd. ÖÙr zggr-g3. "stenyxa, spetsigt tun-
nackig, osþad, smalsidor svagt antyddo, Íun-
nen vid torfupptagning i den sk. Lunnasjön",
Samma fyndort " Spjntspets avflinta samt sûira
avflinta" . 12891. 'IJocknackig bergartsyxa, egg-
skadad, slipning pâ ena bredsidan, svagt välvda
smalsidor. L- 15,8. EB- 6,3. NB- 4,4. NT- 2,4.
ST- 4,5. 2892. Bladdel till omhuggen flintdolk
av obestämd typ, rosa/rödbrun. L- 6,8. BB- 1,8.

BT- 0,8. 2893. Förarbete till miniatyrflinrskäTa,
tillverkad av tunt flintspån. L- 5,9. SB- 2,1. ST:
0,5.) Daæring- SN.2a
ff03. Ö. Hoby, Ö. uoUy ¿r 8. Ackumulerade
enkelfynd. ÖU ¡Zf¿-tS. "Tjocknackig flint-
yxafunnen l92I i tnossarne å Ö Hoby nr 8".
Samma fyndot:" Sknftdel av flintdolk . {3214.
Tjocknackig, 4-sidigt slipad, omslipad flintyxa av

typ B, våilvda smal och bredsidor, gråröd. L-
12,8. EB- 5. NB- 3,9. NT- 3,3. ST: 3,7. 3215.
Skaftdel till flintdolk av typ III, brun. L- 7,3.
SkL- 4,9. SkB- 2,1. SkT- 1,5.) Daæring-
MNB, SNB.3a
L104. Ö. Hoby, ö. noøy nr 8. Enkelfynd.
ÖU ¿¿l¡. "skafthålsyxa, spetsfragment fun-
nen vid dilæsgrtivning d O Uoby nr 8". {Eggdel
till enkel skafthâlsyxa, avbruten vid skafthåler L
11,2. BH- 5,5. TH- 3,1. ET- 3,3. HD- 2,5.1
Datering_- SN. 3a
1105. O. Nöbbelöv, Gislöv nr 33. Depåfynd.

ÖU OOSZa-b. "Två tunnackiga ostþade flint-
yxorfunna i kån vid gröfning ca ll2 aln under
j ordytan (yxorna lågo bredvid varandra) å Gislöf
nr 33". { a. Tunnackig, oslipad flintyxa, välvda
bred- och smalsidor, svagt rundad egg, markera-
de egghörn, svagt rundad nacke, gulröd/gulbrun.
lr- 25,5. EB- 7,2. NB- 5,4. NT- 1,9. ST- 3,9.
SsB- 2. SV- 4o. b. Tunnackig, oslipad flintyxa,
välvda bred- och smalsidor, rundad egg, marke-
rade egghörn, sned nacke, rödbeige/rädbrun. L-
28,2. EB- 7,8. NB- 6,1. NT- 2,1. ST- 3,9. SsB-
2,2. SV- 4o.) Lit. Oldeberg I952:25t. Datering

-TNC-MNA 
tr.3c

f106. Ö. Nöbbelöv, Nöbbetöv nr 8. Enkel-
fynd. ÖM PPt347. "Yxß av granit utan skøft-
hå|, men med spðr víd sídorna, obetydligø sönk-
ningar som visø att den varit skaftad. Kolossal,
enfot lâng! Offeryxa! Funnen víd dikning ð Per
Perssons ögor Nöbbelöv nr 8, vid landsvögen".
{ IGaftig, möjligen tjocknackig bergartsyx4 grå-
bnun. Största bredden vid mitten, svagt välvda
smalsidor, parallella smalsidor. L- 37. EB- 5,7.
sB- 8,3. NB- 6,7. NT- 5,1. ST- 6. SV- 0o.Ì Da-

tering-MN? 3a
1f07. O. Nöbbetöv, Gistöv nr 33. Br/riel-
fynd. ÖM PP:352. "Nacken av en stor sten-
yxa av grønít, avslagen víd sknfihðlet. Funnen
vid dikníng d Gislöv nr 33". { Naikdel till stor
enkel skafthålsyxa, grâbeige. L- 7,4. BH- 9,6.
TH- 6. NI- 3,8. HD- 3,3.) Daæring- SN. 3a
1108. Ö. Tommarp, Tommarp. Enkelfynd.
MF 2lt6*. "Tfunnackad rötyxa, gråsvart flinta
myclæt völ slþad,lyrsídig. 30 x 8,2. Funnen i
Tommarp i Jenestad hðrad í närhcten S líten sjö
1892". Dateing - TNC-MNA tr. 2a
1109. O. Tommarp, Vranarp i närheæn av Vîll-
farahögen. Enkelfynd. SHM t762:19. Kop-
parflatyxa, troligen vâtmarksfynd p.g.a. den
bnungröna patinan. L- tI,4. B- 4,3. Lit. Olde-
bery 197 4:147, m. l(Ð8. Daæring - TNC. 3a
f1l0. Ö. Tommarp, Vranarps mosse. Depâ-
fynd? YL 1624, 1662, 1665*. 'Tre tunnacki-
ga flintyxor" Lir Oldeberg 1952:251. Daæring -TNC-MNAtr.2a
ilff. Ö. Tommarp, Ö. tommarps sjömosse.
Enkelfynd. OM 233t. "Tunnackig flíntyxa fun-
nen i Tomtnarps "sjömose" . { Tunnackig oslipad
flintyxa av kristianstadflinta, vit lrusta på bägge
bredsidor, rundad egg, rak nacke, raka smalsi-
dor, välvda bredsidor. L- 18,1. EB- 6,8. NB-
5,5. NI- 2. ST: 3,1. SsB- 1,9. SV- 5o.1 LitOl-
deberg 1952:251. Daæring - TNC-MNA II. 2a
f[2. Ö. Tommarp, TomarpnrS. Enkelfynd.
ÖU f¡¡¿. "Tunnackig flintyxa funnen ð Tom-
arp nr 5 vid ðns rensning". { Tunnackig, tunnbla-
dig oslipad flintyxa, rundad nacke, vilvitgrå. L
12,5. EB- 4,8. NB- 3,5. NT- 1,3. ST- 2. SV-
7,5o.) Daæring- TNC-MNA tr. 3a
1113. O. Tommarp, TågarpnrS. Enkelfynd.
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Öwt t¡Sg*. "Ttunnackigflintyxalunnen 1918 å
Tdgarp nr 5, Tommarp vid dikesgrövning Il2 m
undcr jordytan". Datering - TNC-MNAtr. 3 b

lll4. Ö. Tommarp, Tommarps sjö. Enkel-

fynd. ÖM 2734. "Tunnackig flintyxa funnen i
Tommarps "sjö" 1882". { Tunnbladig, tväreggad,

tjocknackig flintyxa, slipade bredsidor, delvis sli-
pade smalsidor, eggen skadad, vitgrUgrâ. L-
10,8. EB- 4,3. NB- 2,9. Nr- 1,3. ST: 1,6. SV-

11o.) Daæring-MNB.2a
[f5. Ö. Tommarp, Vrarørpnr5. Depåfynd.

Ôu zgl t-z372. "Tjocknackig flintyxa funnen
tillsarnmans med2372 = flintrnejsel med slþade
bredsidor ochtvenne andraflintyxor, som egs af
finnarens son, vid plöjníng å Wranarp nr 5,
Tommarp". { 71. Ijocknackig, tunnbladig, svagt

håleggad flintyxa, slipade bredsidor, grå/gråbrun.

L- 9,6. EB- 4,1. NB- 3,5. NT- 1,9. ST- 2. SV-

3,5". 72. ljocknackig, räteggad flintmejsel, sli-
pade bredsidor, delvis sþade smalsidor, gulröü
grâröd. L- 9,8. EB- 1,8. SB- 2,4. NB- 2,2. NT-
1,8. ST: 2,1.) Daæring- MNB. 3a
f116. Ö. Tommarp, Vranarp. Enkelfynd. ÖM
6244*. "Tunnackig oslípad flintyxa funnen på

80 cm:s djup vid dikning å Edvin Jdrømes egen'
dom Wrarwrp". Datering - TNC-MNA tr. 3b
1117. Ö. Tommarp, VrararpnrS. Enkelfynd.
ÖÙr SS99. "Sleøfthålsyxa, något bðsböid, Íun-
nen i en mosse inom egorna till Wranørp nr 8".

{ Enkel skafthålsyxa, något böjd i längdriktning-

en, grönbrun. L- 26,3. BH- 7,5. TH- 4,2, ET-
4,7. NT- 2,9.HD- 3,1.) Daæring- SN. 3a
illS. Ö. Tommarp, Karlaby nr 15. Erù:el-

fynd. ÖM nilSzzz¿*. "Brun slipad lång flint-
mejsel,funnen å Karlaby nr 15 vid dikning" .Da'
tering - TN-SN. 3a
1119. O. Vemmerlöv, Vemmerlövs gård. Ac-
kumulerade enkelfynd? Öu CC¿z-664t. "En

tunnackig oslipad flinryxa funnen vid dikning å
Vemmerlöfs gðrd". Samma fyndott:" Eggftag'

ment av tunnøckig oslipad flintyxa" . {6647.
Tunnackig, oslipad, frostspr?ingd flintyxa, välvda
bredsidor, svagt rundad egg, nästan rak nacke,

grå/ mörkgrå. L- 13,6. EB- 4,8. NB- 3,8. NT-

1,6. ST- 2,5. SsB- 1,3. SV- 5,5o. 6648. Eggdel
till tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, välvda

smal- och bredsidor, grUmörkgrâ. L- 5,6.F,B'- 7.
ST- 2,2. SV- 3o.) Dateringo TNC-MNA tr.2a
ff20. Ö. Vemmerlöv, Rygârds mosse. Enkel-
fynd. ÖM 266!. "Tjocknackig ostþadtv¿ireg-
gad stenyxafunnen 1920 i Rygðrds mosse på 2
alnars djup under torfven på grusbottnen".

{Tjocknackig bergartsyxa, konkava smalsidor,
gråbrun. L- t2,2. EB- 5,1. NB- 4,2. NI- 2,9.
ST: 3,4. SV- 7'.1 Datering - MNB. 2 b
1l2f. O. Yemmerlöv, Esperöd. Ackumulera-
de enkelfynd? OM 3975-3976*. "Tunnackíg

spetsí gt, osþad flíntyxa funnen liggandc ofvan-
pd kalklagret i en torfmosse å Esperöds gårds

ögor. Tjocknackig oslþad flintyxa funnen víd di-
læsgrövning å samma gård som ovøn". Daæring

-TNC-MNAII, 
MNAM.2b

1122. ö. Vemmerlöv, Esperöd. Enkelfynd.
OU lllg*. "Tunnackig stþad ftintyxa funnen
vid dikningsgrSning pð 10 tums djnp, 100 m S-

O om Esperöds gård, Kivík år 1923". { Möjligen
har fyndet samband med K. lt2l.l Daæring-
TNC-MNAtr.4b
flæ. Ö. Vemmerlöv, Näbbe mosse. Fynd-
plats für ackumulerade enkelfynd. Påûärffade vid
torvtäkt mot slutet av 1940-talet. SHIVI 24306.
{ Tunnackig, 4-sidigf slþad och omslipad flintyxa
av typ III, eggen omhuggen, senonflin¡a, raka
smalsidor och välvda bredsidor, grå. Yxan är in-
satt i bevarat 34 cm långt träskaft. L 18,4. EB-
7,4. NB- 6,2. Sfr- 2,2.\ LUH.]ùI 2907tzl*.
Tunnackig, fragmentarisk flintyxa, omhuggen

egg och nacke, eggen omslipad, gtå. L- 11,5:
LUHM 2907E22*. Spetsnackig, 2-sidigt slipad

bergartsyxa av typ l, L 11,5. LUHM 29051t.
Fragmentarisk svartbrun trattbägare, tjocklek 1,1

med 2 öron i övergângen hals och buk, daterad

till TNB. LUHM 2t787*. Tvâ spetsverktyg av

horn L- ?-0,2. satrtt L- 16,5., funna jåimte skelett-
delar av människa bl.a. lranium, 4 revben och 4

extremitetsben tillhörande en ca 20 âr gammal

lrvinna. Skelettet ha¡ Cl4-daterats till492ùt60 B.
P. Lit. Oldeberg 1952:251, Liljegren 1975:129,
Stjernquist 1981:35 ff, Olausson 1983a:34,
Snömberg 1990:71ff.3a
1124. ö. Vemmerlöv, N(ibbe mosse. Enkel-
fynd. P. Tjocknackig, oslipad flintyxa av qp B,
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L- 29. Rektangul¿irt tv¿irsnitt och rak nacke. Fun-
nen vid torvtlikt i norra kanten av Näbbe mosse.
Lit. Strömberg 1990:74, bild 3. Datering -MNB.3a
ff25. Ö. Vemmerlöv, Sofieka¡ts mosse. En-
kelfynd. ÕM 3425r. "Dollcfragment, spets

funnen i Sofíekarts mosse i O.Vemmerlöv".Da-
lering - SN.2a
1126. O. Vemmerlöv, Vínestød nr 10. Acler-

mulerade enkelfynd. ÖU f¿SO-00. "Tunnack-

ig ftintyxa, lunnen liksom 3457-60 vid olika tí-
der ð Virrestad nr 10, vid plöjning å en rnark,
som tydl¡gen fordomdags varit sjö eller tösk.
3457. Tjocknackig flintyxa, 3458. Tjocknackig

flintyxa, 3459.' Flintyxa med slipade bredsidor
samt 3460. Nackfragment av tunnøckig f'lint-
yxa". {3456. Tunnackig, oslipad flintyxa, rak
nacke, rundad lite sned egg, svagt välvda smalsi
dor och välvda bredsidor, svarlmörkbrun. L-
17,3. EB- 7,4. NB- 5,8. NT- 1,9. ST- 3,9. SsB-
2,5. SV- 8'. 3457. Tjocknackig, tväreggad,4-si-
digt slipad flintyxa, brun. L- 9,4. EB- 5. NB-
3,6. NT- 2,5. ST- 2,7. SV- 13o. 345t.ljock-
nackig, svagt hålslipad flintyxa, slipade bredsi
dor, grå. L- 8,3. EB- 4,3. NB- 3. NT- 2,5. ST-
2,5. Fl-- 2,8. SV- 12". 3459. TJocknackig, hål-

eggad flintyxa, slipade bredsidor, delvis slipade

smalsidor, vitgrå. L- 10,8. EB- 3,9. NB- 2,8.
NT- 2,2. ST- 2,6. SV- 80. 3460. Nackdel till
tunnackig 4-sidigt slipad flintyxa, välvda bred-
och smalsidor, rundad nacke, grâbrun. L- 9,7.
sB- 6,9. NB- 6,1. NT- 1,9. ST- 3. SV-7o.) Da-
tering - TNC-MNA II, MNB. 3a
1127. O. Vemmerlöv, "Sönnesgården". En-
kelfynd. OU ¿OOO. "Flintdolk funnen vid dik-
ning å "5önnesgården". { Fragmentarisk, omhug-
gen flintdolk av obestiimd typ, krusø pâ skafæt,
grâbrudsvart. L- 11,5. BB- 2,1. BT: 1,2.) Date-

ring - SN. 2a

22. KRISTIANSTAD KOMMUN

1128. Fjälkestad, Råbelövssjön. Enkelfynd.
SHM 7577. Bronskantyxa, grönbrun. L- I5,7.
B- 7,2. T- 1,3. Lit. Oldeberg 1974:?-,1, tu. 144.
Datering- SN. 2a

N

-l0k¡
1. Vânga
2. Oppmanna
3. N. Srö
4" Önnestad
5. Färlöv
6. $älkestad
7. Osærlöv
S.Kiaby
9. Ivö
10. Kristian-

stad
11. Nosaby
12. Fj?ilkinge
13. Nymö

14. Trolle-
Ljungby

15. Gust¿v-
Adolf

16. Rinkabv
17. Å.hus "

18. N. Å,sum
19. Skeppars-

24. Linderöd
25. V Vram
26. Ö. Vram
27. Lyngsjö
28. Klipinge
29. O. Sön-

narslöv
30. Everöd
31. Vitsköv-

le
32. Maglehem
33. Hörröd
34. Degeberga
35. Huaröd

löv
20. Äsphult
21. Djunöd
22.Tfline
23.Vä

1129. Fjålkestad, Håkantorp. Râbelöv. Depå-
fynd samt enkelfynd. LUHM*. Fynden ?ir på-
ttiffade intill och delvis under ett stort stenblock

av flera meters längd över vilken en bronsålders-
hög uppftirts. Fynden består av; Offerfynd I (enl.
Malmers beteckningar). Depåfynd bestående av

en tjocknackig, slipad, lätt håleggad flintyxa. L-
9,7. EB- 4,3. NB- 3,5. NT- 1,9. HL- 3. En
svagt håleggad, tjocknackig, slipad flintyxa, eg-

gen skadad. L- 6. EB- 4. NB- 3. ST- 1,6. Yxor-
na är av Malmers variant 3. Ena yxan lâg ovanpå
den and¡a parallellt med sidan av det stora sten-

blocket. Pâ ett avstånd av 25 cm frân offerþd 1



343

hittades ytûerligare en depâ, benämnd offer$nd 2,

bestående av sexton smâ flintartefakter varav âtta
är föra¡beten till hjärtformiga pilspetsar samt âttå

avslag och spånfragment med eller utan retusch

föremåI, mestadels hjåirformiga pilspetsar. I ome-
delbar nåirhet till sænblocket påräffades offerfynd
3, ett enkelfynd bestående av ett förarbete till en

tjocknackig, tunnbladig flintyxa. Ena bredsidan är
slipad, eggen Íir avslagen L- 10. EB- 4,2. NB- 3.

ST- 2. Offerfynd 4 utgörs också av ett enkelfynd
bestående av en hjärÉormig pilspets. Fyndet gjor-

des likaledes i omedelbar nåirhet till stenblocket.
Lit. Malmer 1955:6 ff, 1962:480, Rech 1979:

123. Datering - MNB, SN. 4c
1130. Fjälkestad, Enkelfynd. SHM 896é:
16. "Nr 16 Yxa medfyrsidig afskuret spetsoval
genomskörning. Ytan flöckig i kanterna delvis
utarbetade. Egg och bane skarpa. Spår av slip-
ning på ena bredsidnn 27,8 x 8,3 x 4,6. Funnen

vid dikningsarbete". {Tunnackig, oslipad flint-
yxa, rundad egg och nacke, raka smalsidor, våilv-

da bredsidor, markerade egghörn, brunviolett
samt blâ patinafläckar pâ ena bredsidan. L- 27,9.

EB- 8. NB- 6,4. NT- 2,2. ST: 4,6. SsB- 2,8.

SV- 3o.Ì Datering - TNC-MNA II. la
ff3f. Fjätkestad, "Näset" Råbelövssjön. En-
kelfynd. SHM 12367*. "Lerkårl. Funnet 1880

och 1895 i vattnet vid stranden utanför Nöset i
Fjölkestad socken, på moss- eller dybotten.I'er-
körlet funnet vid sjöns sdnkning, i kanalen vid
dess södra önda" . Lit. Forssander 1936b:4, ftg.
4. Datering - TNC. 2 b
1132. Fjåilkinge, Fjölkinge nr lI0. Enkelfynd.
KLNI 73I 69. " Lancettformig flintdolk. Dolken
hittades då Schildt var i frird med att sprönga bort
en sten". { Lancetformig flintdolk av typ I, ljus-

Crâ. L- 23,8. BB- 3,9. BT: 0,8.) Datering-
SNA.3a
1133. Fjälkinge, "Fjelkinge backe". Depå-

fynd. LUHM 24721t-b*. "Två tunnbladiga
yxor øv koppar". "En större sten skulle språingas,

för den skull hade man gr¿ivt 1/2 m djup grop

invid densamma. Dâ arbetaren efter en tillfåillig
rast återkom till arbetsplatsen, befanns det, attjor-
den pâ ett ställe i kanten av håletrasat, varvid de

bâda yxoma medföljde och lâgo blottade pâ unge-

fär 1,5 cm avstånd frân varand¡a," a) I2,5 x 4,6-
3 x 1,4 b) 9,9 x 5-3,5 x 1,3" (Rydbeck 1939:6).
Lit. Oldeberg 1974:25,nr. 151. Daæring-TN-
C.3c
1134. Fjälkinge, Fjölkinge nr 7. Depãfynd..
SHM 12525*. Slutet fynd pånäffat vid plöjning
bestående av tvâ spiralarmringar av guld samt fy-
ra bronskantyxor med måtten; 1. Grön. L- I8,4.
B- 6.2. Grön. L- 16. B- 4,2. 3. Grön. L- 18,3.

B- 8. 4. Grön. L- 19,5. B- 8. Lit. Forssander
1936a:ta1. XXXVI, Oldeberg 1974:25, nr. 152,

T. Larsson 1986:161. Daæring - SN. 3a
1135. Fjälkinge, Fjölkinge nr 20. Depåfynd.
LUHM 26t94zl-2. "a) Stor tunnackig flint-
yxa, oslipad, gulbrun. b) Spetsnackig flintyxa,
nacken avslagen, slipad, gulgrâ melerad. Eggen
håleggad. Ovanlig sammansättning men troligen
depâfynd" @ech 1979: I 23). Enl. accessionskata-
logen kom fyndet " upp i saÌnrna spadtag". {1.
Tunnackig, oslipad flintyxa, raka smalsidor,
våilvda bredsidor, troligen av typ VI, gulbrun. L
23,4. EB- 8,6. NB- 6,9. NT- 2,3. ST- 4,7. SsB-
3. SV- 5,5o. 2. Spetsnackig flintyxa av typ 3 med

kraftig smal hålslipning vid eggen, omslipad, gul-

brun. L- 15,9. EB- 5. NB- 3,6. NT- 1,9. ST: 3,
2. SsB- 1,8. SV- 8,5o.) Datering-TNC.3a
1136. Fjätkinge, Depåfynd. LUHM 2290.
"Vacker flintdolk med fyrsidigt kantsömmadt
skaft, funnen jämte wâ andra liggande i nekantpâ
botbren af en ättehög, som raserades vid Fjelkin-
ge, Skâne. Att fyndet tillhör ett votivfynd och ej

ett graffynd göres troligt af dolkamas läge" (Ryd-
beck 1918:36, Fig. 74). {Flintdolk av typ III,
grå/ljusgråfläckig. L- 18,6. BB- 2,9. BT- 0,9.
SkL- 7,9. SkB- 1,9. SkT- 1,8.) Datering -SNB. lc
1137. Fjälkinge, Fjdlkinge nr 32. Enkelfynd.
LUHM 2689t. " En tjocknackig flintym med
utsvtingd egg, sþade bredsidor, brun på ena
och gråvitpå dcn andra sidan. Funnenvid Fåra-
bäclcsdikas uppgrävning år 1904" . { ïocknackig
flintyxa med något utsvängd egg, bredsidor slipa-
de, mörkbrun/gulbrun. L- 13,7. EB- 6,2. NB-
3,7. NT: 2,3. ST- 2,7. SV- 13o.) Datering-
SN. 3a
1138. Färtöv, Karpalund. Enkelfynd. LUHM
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20470*. 'Skøfthdlsyxa med ej pdbörjat skaft-
hå|, eggen utsvöngd 22,9 x 6,6 x 4,78H och 3,5
T. Funnen vid upprensning av ån". Se även K.
1139. Datering - SN. 2a
1139. Fåirlöv, Vinnö å, Karpalund. Enkelfynd.
KLÀ{ t72. " SløÍthålsyxa av grönsten, degene-
rerad båtyxtyp, ena sidan plan, andra vdlvd. In-
gautbildade smalsi.dor, smal egg, skafthålet miu
pd yxan, nacke skadnd". { Stridsyxa av mellan-
neolitisk men obestämd typ, kraftigt vittrad, grå-
brun/brun. L- t5,2. BH- 6,4. TH- 3,4. ET- 2,1.
NT- 1,7. HD- 2,3. Fyndet har möjligen samband
med K. 1138.) Daæring- MNB. 2a
1140. Gustav Adolf, Viby. Enkelfynd. MF
691. "Tvöryxa, tömligen tjock men något till-
spetsad mot nacke, stark hålslþning till ena si-
dan. Eggen skadnd. Funnen i en torfmosse i Vi-
by". {Spetsnackig, håleggad flintyxa, krusta på
nacke och ena bredsidan, sþade bredsidor, del-
vis slipade smalsidor, mörkbrun/gulbrun. L-
11,7. EB- 5. NB- 3,3. NT- 2,5. ST- 3,1. HL-
8,6.) Daæring-MNAV.2a
1141. Huaröd, RAÄ 3. Eke l:9. 190 m.ö.h.
Sänka i åker. Fyndplats för enkelfynd. P. "En
tjocknackig flintyxa mød hålegg. Påtröffad vid
dikningsarbete" . Dater:ng- MNB. 4 a
1142. Hörröd, Hörröd nr 2. Dqâfynd.
LUHM 20058. "a) Tunnackig flintyxa, oslipad,
brunvit. b) Dito, vit. c) Dito, brun. Förutom des-
sa hitt¿des ocksâ wå Iikadana yxor. Yxorna låg pâ
ett djup av ca 0,5 m och "i en halvcirkel kring en
störrejordfast sûen" (Rech 1979:120). Enligt soc-
kenarkivet " var de två andra yxorna I hålslipad
ljusgråflintyxa lI,7 x 5,5-3,3 x 2,5 och I tunn
slipad brun flintyxa 14,3 x 5-2,7 x 1,7. Hdr-
med intygas attfem åt pastor Olsson överlemna-
de flintyxor öro av mig funna i Hörröd nr 2, vid
grövning av ett dile¿, inom ett omrdde av ungeför
2 kvm, och på ett djup av en hølv meter. Alla
fem yxorna lågo i en halvcirkel kring en större
jor$ast sten - 1918-l l-il". Enl. Nielsen är yxor-
na av typ III-VI (1977:131). {a. Spersnackig, o-
slipad flintyxa av typ 3, vitgrâ. L- n,9, EB- 7,1.
NB- 3,8. NT- 2. ST- 4,4. SsB- 3,2. SV- 9o. b.
Tunnackig, oslipad flintyxa av typ III-VI, rundad
egg, en otydlig smalsida, halva nacken avslagen,

markerade egghöm, rödbrun/vitröd. L 20,8. EB-
6,6. NB- 4,6. uppsk NI- 2. ST- 3,6. SsB- 2,4.
SV- 11,5o. c. Tunnackig, oslþad flintyxa av typ
Itr-VL krusø pâ nacken, brun/svartfläckig. L-
19. EB- 7,3. NB- 6. NT. 2. ST- 3,3. SsB- 1,8.
SV- 60.) Datering - TNC. 3c
1143. Kiaby, Oppmannasjön Bäckaskog. En-
kelfynd. KLM 6317. Bronskanryxa, troligen
våtmarksfynd p.g.a. av den bruna patinan. L-
12,5. B- 4,8. Lit. Oldeberg L974:59, nr. 395.
Datering - SN. 2a
1144. Köpinge, Ugerup. Enkelfynd. LUHM
24435. " En tunnackig flintyxa, grågrönljusgrð.
Funrun under grövning kring en sten" . {Tuwøc-
kig, oslipad flintyxa, raka smalsidor, välvda
bredsidor, rundad tunn nacke, rundad egg, egg-
hörn, vitgrflgrâsvart. L- 36,2. EB- 8,9. NB- 7,2.
NI- 2. ST- 4,3. SsB- 2,7. SV- 2o.l Daæring-
TNC-MNAII.2a
1.145. Köpinge, Enkelfynd. KM 560. Brons-
kantyxa, troligen våtmarksfynd p.g.a. av den
brungröna patinan. L- 8,7 . B- 4,3. Lit. Oldeberg
1974:63,m. 432. Datering - SN. la
L146. Maglehem, Olseröds mosse. Enkelfynd.
LUHM 57t6. "Slipsten av sandsten, avlång
medflata sneda kortöndar. Funnen på 4 alnars
djttp i Olseröds torymosse". { 4-sidig slipsten av
sandsten. L- 15,5. B- 4,6. T- 4,5.) Daæring-
MNB? 2b
1147. N. Åsum, Hovby torvmosse. Depâ-
fynd? SHM 27912303-304. "1 oslipad tun-
nackig flintyxa typ I, I förarbete till en wâsidig
tunnbladig flintyxa typ al. Utan uppgift om fynd-
omständigheær. Material och patina överensstäm-
mer" (Nielsen1977:123, nr. 35). {303. Spets-
nackig, oslipad flintyxa av typ 2, svart. L- 20,5.
EB- 6,6. NB- 3,4. NT- 1,7. ST- 3,5. 304.
Spetsnackig flintyxa av typ l, (eller fdrarbete till
tunnackig tunnbladig), svart. L- 15. EB- 5,9.
NB- 3,6. NT- 1,6. ST- 2,8.) Lir Oldeberg 1952:
249.Dateling- TNA-8. 2a
114t. Nosaby, Enkelfynd. HNM 5970:393.
Kopparflatyxa, üoligen vâtmarksfynd p.g.a. den
brungröna patinan. L- 13,4. B- 4,5. Lit. Olde-
berg 1974:85, nr. 556. Datering - TNC. la
1149. Nosaby, Enkelfynd. STE 002. "En
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stridsyxa 12,5 x 4,1 EB. Skafthåldiameter 1,5.

Avbruten i skafthålet. Nytt borrat framför det

gamla. Fyndplats Nosaby i bäcken 1891" . { Upp-

gift frân Anne Ca¡lie. Fyndet har möjligen sam-

band med K. L152,1155 samt II57.l Datering

- MNB.2a
1150. Nosaby, Nosabysjön. Ackumulerade en-

kelfynd. KLM 545-47, 549-56. "Funnai
Nosøbysjön. 545. Rtitmeisel grå flinta, Iarudra-

tisk nacke, eggen rundød, slipad.546. Rötmejsel

gulvitpatinerad, krusta å nacke, mycket smal

egg, nacke kvadratisk, slipad.547. Förarbete till
grå mejsel, nackc tresidig, i övrigtfyrsidig, slip-

rester på nacke. 549. Tiocknackig räteggad osli-
pød grå ftintyxa, eggen rundad, krusta å nacke,

avsmalnande. 550. Tunnbladig gråflintyxa med

utsvdngd egg, oslipad.551. Eggdel av nnnbla-

dig grå flintym. 5 52. Tiocknackig näreggad grå

med "rostig" bekiggning, øntydtn till hålegg,

nacke s ned, oslipad. 5 5 3 . Tj ocknackig röte ggad

grönstensyxa, nacke smal, tvörsnitt avrundat

fyrsídigt. 554*. Grô tunnackig slþad flintyxa
11,2 x 3,4. 555. Tiocknackig rdteggad flintyxa'
oslipad, grð och tunn "rostig" bekiggning å nac-

ke, eggen st<adad. 556. Tiocknackig grd flint-
yxa, krusta å nacke, bladet tunnt, oslipad".

{5 45. ljocknackig, 4-sidigt slipad flintmejsel,
gråbrun. L- 16,4. EB- 1,3. SB- 2,1. NB- 1'3.

NT- 1.,5. ST- 1,9. 546.'IJocknackig, räteggad,

4-sidigl slipad flintmejsel, gråbeige. L- 13'8. EB-

0,8. sB- 1,7. NB- 1,5. NT- 1,3. ST- 1"7.547.
1j ocknackig, osþad flintrnej sel, avslagen egg,

grå./grâsvart. L- 12,7. SB- 1,9. NB- 1,4. NI:
1,7. ST- 1,7. 549. Tjocknackig, oslipad, tv¿ireg-

gad flintyxa, krusta pâ nacke. L- t3. EB- 3,7.

NB- 2,2. NT- 1,8. ST- 2,2. 550. Tunnbladig,

tjocknackig, oslipad flintyxa, g¡Ugrâbeigeblå. L-

14,6. EB- 5,5. NB- 2,9. NT- 1,2. ST- 2.551.
Eggdel av tunnackig eller tunnbladig,4-sidigt sli-

pad flintyxa, grUgråblâ. Mâttuppgifter saknas.

552.'Ijocknackig, tunnbladig, wäreggad, 4-si-

digt slipad flintyxa, grålg¡åsvartfläckig. L-11.

EB- 3,4. NB- 2,1. NT- 1,1. ST- 1,6. 553.

Tjocknackig bergartsyxa, blågrâ. L' 14'2. EB-

5,1. NB- 3,6. NT- 2,5. ST- 3,7. 555. !ock-
nackig, delvis 4-sidigt slipad flintyxa av typ B,

eggskadad, svartgrUsvart. L- 1'1,1. EB- 4,1.

NB- 3. NT- 2. ST- 2,8. 556. Tunnbladig, tjock-
nackig, oslipad flintyxa, trolþn förarbeæ till hål-

eggad yxa? Krusta pâ nacken. L- 10,2. EB- 3,6.

NB- 2,3. NT- 1,5. ST- 1, 6.) Daæring-TNC-
MNA tr, MNB. 2A

1151. Nosaby, Nose. Ackumulerade enkel-

fynd. KLM 447-57*."447-457 öro funna í en

torfmosse víd Nose, der kanalen går ur Råbe-

lövssjön på 6-8 lots diup": 448. Stenyxa tned

straÍthål 13 x 5,5.449. Bred rötmeisel av flinta
19 x 6,3.450. Dito 15 x 5.451. Dito 20 x 7,5.

452. Bred hålmeisel av flinta 19,5 x 5. 453.

Bred rtitmejsel av flínta 15 x 75.454. Dito 15 x
7,5.455. Smal dito 9,5 x 3,5.456. Dito 8 x
3,5.457. Stenyxa med skafthål 19,5 x 6".Datç,
ring - TNC-SN.3b
1152. Nosaby. Nosabybäcken. Enkelfynd.
KLM:557E*. "Hillyxa" . { Enl. illusûation i ac-

essionskatalogen avses en mångkantig sfidsyxa.

Se även K. 1149Ì Datering - TNC. 2a

1153. Nosaby, Balsby. Depâfynd. KLM
7083. "Sl(nfthålsyxa med starkt tillbakadraget
skafthå|. Funnen i Balsby, Nosaby sn, tillsam-

mans med en klotklubba vid grövning av ett dike

i nörheten av Råbelöfssiön år 1931". {Enkel
skafthâlsyxa med koniskt skafthåI, svartbnun. L
12,6.BH- 4,9.TH- 4,5.8T- 5,1. NT- 3,5. HD-
2,5.) Datering- SN. 2a
1154. Nosaby, Nosabysjön, Enkelfynd. KLM
97 I 53zl34*. "Tiocknackig ndre ggad bergarts'

yxa svart, helt slipad 8,5 x 4,4". Datering-
MNB.2a
1155. Nosaby, Nosabybäcken, Balsby Nosa-

mölla. Ackumulerade enkelfynd? KLM:5586'
5587. " Hôleggadvitpatineradflintym, ktasta ö

nøcke, nacke omhuggen, tunnt blad. Dolk, brun-

grå, lancettformad, vackert huggen" . {5586.
Spetsnackig, håleggad flintyxa, vitpatinerad. L
12,6.EB- 5,6. NB- 3,1. NT- 1,9. ST: 2,r.Í1L-
4. 55t7. LancetÉormig flintdolk av qP I med

förtjockat skaft, grUgråbrun. L- 20,5. BB- 3,6.

BT- 0,6. SkL- 7. SkT- 1. Se även K. 1149.Ì

Daæring-MNAY SNA.2a
1156. Nosaby, "I sjön vid Hammar". Enkel-

fynd. KLM t3f-. " Skafthålsyxa liust grðbrun,



346

nacke triangulör med smal plan nacke, skafthå- krusø på bägge bredsidor, sned nacke, gulbrun/
lets insida ojämn troligen p.g.a. borrbyte, för- gulgrön. L- 

-1g,5. 
EB- 6,5. NB- 3,g. NE l,g.

skiutet mot nacken, egg utsvöngd slipød, något St--2,9. 427. Spetsnackig, slipad flintyxa av rypvitffad'. {skafthålsyxa av typ Hagebyhöga, 3,nackeskadad,omhuggen,kraftiggenomgåen_
brun. L- 21,1. BH- 5,9. TH- 2,8. ET: 4,8. NI: de krusta pâ ena smal- och bredsidan. r.- 14,2.
2,5.HD- 2,4.| Datenng-sN.2a EB- 5,5. NB- 4,2. NT- 1,9. sr- 2,g.) Daæring1157. Nosaby, Nosabybäcken. Enkelfynd. - TNB-C. 2a
KLM 5295. "Dolk.eller spjutspets brungrå, ll6¿f. T!åine, Årrödnr5. Depâfynd. p. ,Två
lancøtformad". { Flintdolk, trolþn av tn I, gå- spetsnackiga flintyxor" lthorbert i947rzs, rig.
grön/grâbrun. L- r8,7. BB- 3,3. BT- 0,8. se 6:3-4, r953.zl). Datering - TNA-B. 3a
även K. lr49.l Datering-sNA.2a 1165. Tbäne, ovesholm salskog. ,'salskog

11f9: Rinkaby, Rinkaby. Depåfynd. KLM mosse". Enkelfynd. LUHM 27g7g. ,,Ensti-
97/5426a. "Tunnackig gröwtensyxa, ena smal- pad tunnackig ¡ttity*o, 4-sidigt slipad, brun.
sidan bortslagen, nacl<skadad, eggen sned. En- Funnen i tonjord I - I,s m:s djip" .ispetsnack_
ligt uppgift påfföffad tillsammans med en lika- ig, 4-sidigt siipad flintyxa av typ l, guìurun. I--
dan". {Tvnnackig bergartsyxa, ena smalsidan av- n. ng- 7. Nil- 3,7. NT- z,¡.-sl lt.} ouæ_
slagen, välvda bredsidor, sned egg, grågrön. L- ring_TNB_C.2b
19,6' EB- 7,5. NB- 4,7. NT- 2,8. ST- 4,4. SsB- 1166. Vittskövle, Vittskövle torvmosse. En-2.) Datering - TNC-MNA rI. 2a kelfynd. LUHM 263g6. ,' Ett skifferrdng-1159. Trolle'Ljungby, Enkelfynd. KML smycke. I banen en pdbörjat hð;, likasã uppti¡ ô
26t97. Bronskantyxa, troligen våtmarksfynd p. varje bredsida". { Skifferhåinge, ej fzirdigùårrade

9.1. 9:n bruna och gröna parinan. L- 13,4. B- hår. L- 7,5. B- t,z.T- t.| oatering-lN.z"
5,1. Lit' oldeberg r974:r25, nr. 826. Datering 1167. vånga, Bökest¿ds -orrð. Enkelfynd.

- SN. la LUIdNI 20133. ,,Tunnackig 
stipad grå flint_

llf-O. Thotle-Ljun gby, "Koimossarna". En- yxa, nackcn avslagen', . { Eggdel uu tonnu"kig, +-kelfynd. KLM 103/ 5lz7 4. " Förarbete mörk- sidigt slipad flintfa, våilvda smal- och bredsidor,
brunKristiansta$linta,reldangulär. form, spets- srugråblå. \- 12.EB- 7,4. sT: 3,1. sv- 4..)
o-vah tvörsnitt, avslaget. Funnen i Kolmossarnø Datering-'iNc-NaN¡ n. za
"Nära Per Knutssons". { Ythuggen flinta, troli- 1168. Vånga, Edre strömmar vid skvaltkvar-
gen ett dolkskaft tillhörande en flintdolk av typ nen. Enkelfynd. KLM 3[/5g:1. .Båtymljus-
VI. Svart/svartbrun Kristianstadllinta. L- 8,2. B- grö, ej nackknopp. II,4 x 4,7". {Striåsyxa av
1,-L.-l- 1J.) Datering- sN, BÅ per. I? 2a typ E:2 med kort hotk, ljusgrågrön. t-- ti. sH-1161. Troile-Ljungby, Enkelfynd. sHM 4,6. rH- 3,5. ET- z,+.ñr--2,1. HD- r,5.) Da_
E966:434. Bronskantyxa, troligen ett vâtmarks- æring - MNB. 3a
fyndp.g.a. den bruna patinan. r- r0,7. B- 5. Lit. 1169. v. vram, Västergfuds ägor. Depåfynd.
oldeberg 1974:124, nr. 818. Datering - sN. la LUHM 2g74g. . Fyrl skedfolmiga ikrapor
1162. Trolte-Ljungby, Enkelfynd. LUHM funna tillsammans. Fyndet gjordes þd n ,.,,
20520. Bronskantyxa, troligen våtrnarksfynd p. djup i øtv på en vattensjuk åker ca 100 m frång.a. den brungröna patinan. L- rz,4.B- 4,6.Lit gården. Ii,s x 7,2, 13,õ x 7, il,g x 7,1, ti,4 x
Oldeberg I974:I24, nr. 819. Datering - SN. la 6,8" . {Fyra skedformiga skrapor. En saknas. l.1163. Thäne, venestads mosse. Depåfynd. Brunsvarlrödbrun med krusta. L- L3,6.EB- 6,g.LUHM Thorberts samling 426-427 . "Ett sr- 2.2. Rak egg, rödbrun, krusta vid eggen. L_
offerfynd från dbstiden har giorrs i en åker, som lr,g. EB- 6,7. 5i 2. 3. Grönbrurvrödbrun, kru-
en gång varit en del av den sjö, venestads mosse sta. L- 10,9. EB- 6,2. sr- 2,4.1 Lit.Thorbert
förut utgjort" (Thorbert L947:24, r953:2r). 1953:2g..Datering- sN. 3b
{426. spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 3, 1170. önnestaä, u[storp. Enkelfynd. KLM
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971542150. "Grð spjutspets, spetsovalt tvör-
snitt. Funnen i mossen på lantbrukare Gustav
Andcrssons ögor í slrogen, Ônnestads backar".

{ Starkt omhuggen flintdolk av typ V[, krusø på

skaftet, ljusgrå/gråblâ. L- 13,1. BB- 2,9. ST:

1,8.) Daæring-BÄper. I. 2a
1171. Österlöv, Hâstad. Enkelfynd. LUHM
22945. "Bronskantyxa, pârtiffad pâ tidigare sjö-

botten. Grön patina. L- 12,2. B- 6,5." (Oldeberg

1974:143, nt.976.) Daæring - SN. 3a
1172. Ô. Sönnarslöv, Borrestad. Depåfynd'

LUHM l262la-b. "a) Tunnackig flintyxa' o-

slipad, mörkgrâ. b) Dito, mörkgrå. Hitøde till-
sammans vid odlingsarbete" (Rech t979:120).

{ a. Tunnackig, oslipad flintyxa, raka smalsidor,

välvda bredsidor, rundad egg och nacke, grå-

svart. L- 20,4. EB- 6,5. NB- 4,5. NT- 1,2. ST:

2,2. SsB- 1,2. SV- 7o. b. Spetsnackig, oslipad
flintyxa av typ 3, raka smalsidor, vlilvda bredsi-

dor, svagt rundad egg och nacke. L- 19. EB- 6,3.

NB- 3,5. NT- 1,2. ST- 2,3. SsB- 1,2. SV- 7o.Ì

Lit. Rydbeck 1918:22, Fig. 32. Datering -TNC.2a
ff73. Ö. Vram, Ma¡ielund. Enkelfynd. KLM:
4 30 4. "Tunnacki g brun oslipad flintyxa, rundad
egg, spetsovalt tvörsnitt i nacke, i övrigt 4-sidigt

21 x 6,4. Funnen i Marielund, mosse". { Tunnac-

kig, oslipad flintyxa, lcraftig krusta, markerade

egghörn, brun. L- 20,8. EB- 5,4. SB- 6,4. NB-

4,4. NT- 1,8. ST- 3,5. SsB- 2,5.) Daæring-
TNC-MNA II.2a

23. BROMÖLLA KOMMUN

1174. Gualöv, Nymölla 12:35. Gropkeramisk
boplats - Nymölla I. Depåfynd - utgxävnings-

fynd. LUHM. I kulturlagxet i ruø Z8 pâträffades

inom ett ca20 x20 cm stort omrâde, fem flint-
spån t'rllverløde av limhamnsflinta, vilka enligt ut-

grävaren ursprungligen mâste legat tätt tillsam-
mans, troligen invirade i en behållare av organiskt

mat€rial. Spånen har identisk fåirg och patina,

grâgrön och rödbrun. Fyra av dem har likartåd

lrusta och det förefaller som om de ûyckts av

från samma spånkärna. Samtliga spån uppvisar
bruksskador längs eggama (Muntligt meddelande

N

r-¡10 k¡

1. Näsum 2.Ivetofta 3. Gualöv

Bozena Werbart LUHM). { Spân 287. L- 1t,9.
SB- 2,5. ST- 0,6. Spån 283. L- 10,6. SB- 2,8.

ST- 0,6. Spån 289. L- 9,9. SB- 3. ST- 0,8. Spån

Zß14.L- 8,5. SB- 2,4. ST- 0,6. Spån ZSl.Fng-
mentariskt. L- 6,2. SB- 2,2. ST- 0,7.) Datering

-MN.4c1175. Gualöv, Guetorp. Depâfynd. STE
159-60, 162, 164-67 och 324. "Ingårtroli-
gen í ett sarnløt fynd om minst 12 slcrapor. Fynd-
pløts Gu¿torp 1890. 159. Slædskrapa 7,4 x 4,2

SB, 160. Skedskrøpø 9,2 x 4 SB. 162. Sked'
skrapa 10,2 x 4,9 SB. 164. Skedskrapa 9 x 4,2

SB. 165. Skedskrapa Il,6 x 5,4 SB. 166.

Skedskrapa 9 x 4,8 SB. 167. Skedskrapa 9,3 x
J,8 S8. 324. Skedslcrapa 105 x 5,2 SB" . { Upp-
giftfrån Anne Carlie) Daæring- SN. 2a
1176. Gualöv, Drottningtorpet, Gualöv. Depâ-

fynd. KLM: 214-217 I 52. "2 14152. Tunnackig
yxa? av sandsten. Krøftigt avsmalnande mot

nøcken, slipad, starkt vittrad.Yxan påtrdffades i
fyllning, som tagits norr orn gården dår vögen

nu gdrfram ochförts söder om gården och dår
pålagts den garnla vdgbanan. I fyllningen fanns
öven brdndø stenar och sotmängd iord. Grön-
stensyxa, plan, funnen å Drottningtorpet. Fynd'
platsen densamma som för dc tre spetsnackiga
yxor, som 1951 på hösten överlömnades till mu-

séet som gðva. Vid efterbesiktning pð platsen



konstaterades, att alla fyra yxorna pðtröffats å
samma ställe, men ifyllning, som tagits notr om
gården, dir vägen nu gôrfram, ochförts söder
om gården och drir pålagts den gamla vögbanan.
2 1 5 I 52. Spetsnackíg. gråvitpatinerad flintyxa,
smalsidor. slþad, kvarstående lcraftiga huggmör -
ken, eggen skadad. 216152. Spetsnackig, flöck-
ig, ljusgrå och vít flintyxa, kupíg i löngdaxelns
rikning, dvs. ena sidan konvex, andra konl<av,
spetsovalt tvörsnitt, egggen slþadpå den hrpiga
sidan, i övrigt oslipad. 2I7lS2 Natursten av
søndsten. Funnen på samma stölle som 214152.
219152 Natursten sandsten. Dito fyndplats,'.
{2I4I52. Tunnackig, tväreggad bergartsyxa av
sandsten, rundad egg, ena smalsidan r¿itslipad,
v?ilvd bredsida. L- 18,5. EB- 7,5. NB- 4,1. NI:
1,8. ST- 2,2. 215152. Spersnackig,4-sidigt sli-
pad flintyxa av W2, otydliga smalsidor, eggska-
dad, grâvit. L- 15,7. EB- 5,9. NB- 2,7. NT- 1,7.
ST- 3,3. 216152. Spetsnackig slipad (delvis)
flintyxa av typ 1, grå/gråvitbeige. L- 16,4. EB-
5,4. NB- 3,4. NT- 1,4. ST: 2,2.217152.ïand_
stensplatta, obearbetad. L- 14,4. B- 7. T- 2,4.I
Daæring - TNA-B. 3b
1177. Ivetofta, Ivesjö. Enkelfynd. SHM
5420249*. "Yxa av lryperit, afslagen vid hðlet
som varit borrad vínkelrön mot eggen L o,4 fot.
Funnen vid sjöns garnla utlopp å dcn genom
sönkning vunna stranden". Datering - SN. 2a
1178. Ivetofta, Ivö. Enkelfynd. SHM 5420:
60. "Ym av gul flinta.sltpad L 0,44 fot. Fun-
nen å lvösjöns nya strand". { Tunnackig, 4-sidigt
slipad, omslipad flintyxa, krusta pâ ena bredsi-
dan, välvda smal- och bredsidor, sned omslipad
egg, gul. L- 12,8. EB- 6. NB- 4,2. NT- 1,6. ST:
2,7. SsB- 1,3. SV- 11o.) Datering - TNC-
MNA II.2a
1179, Ivetofta, Åøy, üUnaügt Årup. Enkel-
fynd. LUHM 29079. "Enspjutspetsav grd-
brun flínta. Funnen under en stor sten i Åby".
{Spjutspets i flinta, grâ. L- 12,1. SB- 3,3. ST:
0,7.) Datering - SN. 2b
1180. Ivetofta, Skräpebro, Å"op. Enkelfynd.
KLM 495. "Båtyxa svart, smalsidor slutar
framför holk¿n och harvinklat tvdrsnitt, antydøn
till koniskt nackknopp, hög holk, koniskt strnfi-

348

hå\. Funnen i Åmens å vid Skröpebro". { Strids-
yxa av typ C:2 med nackknopp, konkava smalsi-
dor vid egg, hög holk, svart. L- lZ,B. BH- 4,4.
TH- 4. ET: 1,6. NT- 2. HD- 1,6.) Datering-
MNB.2a
lltf. fvetofta, Årup. Enkelfynd. SHM
7577. Dolkstav eller doþxa i brons. Spekro-
gafisk analys pekar pâ depositionsmiljö i järnhal-
tigt vatten eller âüninstone i sumpig terr¿ing. Brun
mosspatina. Bladet L- 17. och skaft L- 36. Lit.
Oldeberg 1974:56,nr. 363 och dåir anförd lit. Da-
tering - SN. 2a
llt2. Näsum."Esk¿kårr". Enkelfynd. LUHM
19799. "Grönstensyxa med rönnlormig för-
djupning. Nacke cylindrßk, eggdelens smalsi-
dor fufacetteradd'. { Bergartsyxa med skaffränna,
mörkgrön. L- t0,7. EB- 5,6. NB- 3,8. NI:
3,5.Ì Datering- TNC. 2a
11t3. Näsum, Enkelfynd. KE-LHS:255*.
"Stenyxa (Mont. 34) 11 x 5 Näswn i en mosse,,.

{ Eventuellt avses en mesolitisk kärnyxa} Dar-
ring-Neolitikum? 2a
1184. Näsum, Orevång. "Sdärnakärret". I äl-
dre tid "Kvarnakärret". Ca 100 x 100 rn stor s:in-
ka genomfluten av mindre bäck. Ca 2 meter från
en större nu sprängdjordfast sten, mellan stenen
och sûandkanten ute i s?inkan. Fyndplats fdr de-
påfynd. P (nu sk?inkt rill LUHM). Fyndergjor-
des på 1920-alet vid plöjning i en tidigare utdikad
mosse. Depân består av fjorton flintspån men ur-
sprungligen ingick ytterligare rvâ, vilka skä,nkæs
bort till släktingar. Spânen pâtråiffades samtliga
vid samma tillftille. Förekomsten av harpix pâ
majoriæten av spânen belräftar att fyndplatsen
verkligen kommer ffin vâtmark. Samtliga spân ?ir
tryckspån och uppvisar tydlig bruksretuschering
låings med spânens bâda lângsidor. De åir tillver-
kade av högkvalitativ rödbrun senonflinta och av-
spaltade frân en, möjligen tvâ spânk?irnor. Fyra
av spânen kan passas sanunan - Nr. 4 och 8
samtff. 7 och 13. { 1. Retuscherat tyckspân med
tydliga bruksspår. L- L1,3. SB- 2,5. ST- 0,6. 2.
Bruksretuscherat spân i wâ delar, recent brott.
Spår av harpix pâ spånets ovan- och undersida.
L- 11,6. SB- 2,7. ST- 0,8. Prov uttaget för acce-
leratordatering 3. Bruksretuscherat spân med spår
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av harpix vid slagbuleãndan längs ena lângsidan.

L- 10,3. SB- 2,6. ST- 0,6. 4. Bruksretuscherat
spån med spâr av harpix på spânets ovan- och un-

dersida. Kan passas samman med spân nr 8.

Prov uttaget för acceleratordatering. L- 9,8. SB-
2,2. ST- 0,6. 5. Bruksretuscherat spån med spfu

av harpix på spånets ovansida. L- 10,0. SB- 2,4.

ST:- 0,6. 6. Bruksretuscherat spån i två dela¡.

Hoplimmad, recent bnotL Spâr av större mlingder

harpix pâ spånets ovan- och undersida. L'9,6.
SB- 2,5. ST- 0,5. 7. Bruksretuscherat spân, kan

passas saÍrman med spân nr. 13. L- 9,3. SB-
2,1. ST- 0,6. 8. Retuscherat spân med bruksre-

tusch. Harpix på spânets undenida intill ena lång-

sidan. L- 9,4. SB- 2,5. ST- 0,5. 9. Retuscherat

spån med bruksretusch. Harpix på spânets under-

sida vid slagbulan. l- 9,I. SB- 2,7. ST- 0,6. 10.

Retuscherat spån försedd med rak slrapretusch i
distaltindan. Harpix på spånets ovansida och ett

mindre fragment pâ spånets undersida. L- 8,9.

SB- 2,4. ST- 0,6. EB- I,2.11. Bruksretuscherat

spån med harpixfläck på spånets undersida intill
ena långsidan. L- 8,7. SB- 2,7. ST- 0,7. 12.

Spån försedd med I mm hög skrapretusch i dis-

t¿låindan. Bruksretusch längs båda långsidor. Li-
ten harpixfläck pâ spånets ovansida. L- 8,6. SB-

1,8. SB- 0,5. 13. Bruksretuscherat spânfrag-

ment. Spâr av harpix pâ spånets ovan- och under-

sida. L- 6,7. SB- 2,0. ST- 0,5. 14. Bruksretu-

scherat spånfragment Harpixfl¿ick på spånets un-

dersida intill ena långsidan. L 5,6. SB- 1,9. ST:

0,5.) Datering - MNB? 930420 Cl4-daærades

ett antâl harpixfläckarpâ flinæpån nr 2 och 4. Re-

sultaæt blev överraskande nog 605160 BP (Ua-

3175). Dateringen kan emellertid göras om, då

det finns mer harpix på flintspânen. 4a

24. ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

11E5. Hjärsås, Hidrsds nr 14. Enkelfynd.

SHM t966: f.t. " I flintyxa brun något oregel-

bunden. Rester øv krustan pðflera stöllen. Ban'
en rundad sknrp. Funnen vid dikning på nåfots
djup". {Tunnackig, oslipad flintyxa, krusta på

bägge bredsidor, rundad egg, gulbrun/brun. Mâtt
saknasÌ Datering - TNC-MNA tr. 3 b

N

1
. .10 k¡

1. Glimålaa 4. Hiärsås 6.
2. ö. Broby 5. xiristinge 7.
3. Emmislöv

11t6. Hjärsås, Hiörsås nr 10. Enkelfynd.

SHM t966.52. "Nr 52 Mörkgrå med liusare

flãclrar. Något oregelbunden. Eggen något och

banenmera slendad. Funnen i Hiersås på egorna

till nr 10 vid dikning" . { Eggdel till spetsnagkig,
4-sidigt slipad flintyxa av typ 3, omslipad egg,

grâvit. L- 9,9. EB- 6. ST- 2,8. Se även K.
1187.) Daæring-TNC.3a
1187. Hjärsås, Hiãrsås nr 10. Enkelfynd.

SHM t966:11t. 'Wr 118 Snal rötmeisel, slï
pad. Brunflöckíg. Eggen skadnd, ena smalsídan

skadad den andra ofullstdndígt slþad 12,7 x 2,4

x 2,5. Funnen vid dikning å Hiersås nr 10".

{ TJocknackig, 4-sidigt slipad flintmejsel, grå-

orange/gulgrön. Fyndet har möjligen samband
med K. 1186.Ì Datering - TN-SN. 3a
lftt. Hjärsås, Ebbarp. Enkelfynd. SHM
t966:5t. "Nr 158. Smal slipad hålmeisel. Grô-
vit, myckct svag skålning. Eggen rund - skadad.

Völ slþad på alla 4 sidor. Funnen vid dikníng å
Ebbarp". { Svagt håleggad, 4-sidigt slipad flint-
mejsel, grâvit. L- 7,3. EB- 1,8. SB- 2,1. NB-
1,6. NT- 1. ST- 1,5.) Datering-MNB.2a

Kviinge
Gryt
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11E9. Hjärsås, Hjärsås nr 14. Enkelfynd. 
-TNA-B.2asHM 8966:339. "Nr 339 skaftkåtsyxa. Grå. 1193. Knistinge, Enkelfynd. sHM g966:

Starkt vittrad. Eggen svagt skdlig. Funnen vid 20. "Nr 20. Ftintyxa grå, tttunligen illa ti¡slagen.
dikning på egorna till nr 14" . { Numret avser en Kanterna svagt markerade. Finnen vid uppkas-

!4"gg4 tjocknackig bergartsyxa, grâ. L- 9,1. tande av dike". {Tunnackig, oslipad flintyxa, o-
EB-4,2. NB-3,1.sr-2,5.sv-llo.) Daæring tydligasmalsidor,gå/ljusgrå.L^- 19,g. ns-1.
- MNB. 3a NB- 4,5. N1: l,g. ST_ 4. SsB_ 2,1. SV_ go.)
1190. Hjåirsås, Haraberga. Depåfynd. BHM Datering-TNC-MNAII. la
4969-71. " slutet fynd funnet vid spröngning 1194. Knistinge, ö. olinge. Enkelfynd. sHM
av en sten, då man grävdc kring den. Alla tre yx- 896622t. " Nr 28 Völ stipad med skarp egg.
orna ldg pd ett stdlle" . {4969. Tunnackig, 4-si- Brun med stora mörka ringør. Funnen pa Z ¡ott
digt slipad flintyxa, rundad egg, rödgul. L- 31. djup vid grtivning å o. olinge,,. { Tunnackig, 4-
EB- 7,4. 4970. Tunnackig, 4-sidigt slipad flint- sidigt slipad flinryxa, näsran-raka smalsidor, run-
yxa' eggen omhuggen från ena sidan, rödgul. L- dad egg och oslipad rundad nacke, brun/brungul.
29. EB- 6,8. 4971. Tunnackig,4-sidigt slipad L- 24,1. EB- 6,g. NB- 5,1. NË 1,7. sr- 3,2.
flintyxa, nacken ojåimn med liten lcrustarest, run- ssB- 1,5. sv- 6..1 Datering - TNC-MNA tr.
dad egg, brungul. L- 28. EB- 7,2. Bestämning 3b
och måttuppgifter från Anne Carlie. Yxorna har 1195. Knislinge, Bifvaröds mölla. Enkelfynd.
senare stulits.) Daæring-TNC-MNA tr.2b SHM 8966:164. "Nr 164 Dotk med tresidigt
1191. Hjärsås,Hjärsåsprästgårdsägor.Enkel- skaft, mörkbrun "utmörkt vackert exemplar.
fynd. SHM E966:29. "Nr 29 Vãl slipad egg, Strnftet har vät utørbetade knnter. Spår av sþ-
skørp rest av krustan på bane. Gulbrun tilt ntis- ning på btadet. Fanns liggande i den vid möllan
tan svart. Funnen pd Hiersås prestgårds egor vid förbiflytande dn ". { Flintdolk av typ IV rödbrun/
rl¡b-;-- ¡Å I 1^t- )i"-t, I T.---^^t: - ^ ^:tt - -i:ut,çr,Lt,t pu i joís ajilp . I iunnacKig,4-srd¡gt s¡i- mörkbrun. L_ 22,5. BB_ 5,2. BT: i,i. sk{._ 9,4.
pad flintyxa, krusta pâ hela nacken, svagt våilvda skB- 4,3. sk? 1,g.).Datering- sNC. 3a
smalsidor och bredsidor, markerade egghörn, 1f96. Knislinge, Agornaillhemmanetnr5.
gulgrönL/svart. L- 17,4. EB- 5,8. NB- 4. NF Enkelfynd. sHM t966 :336. ,,Nr 

336 Bred
2,3. sr- 3,2. ssB- 1,7. sv- 8,5o.) Datering- rätmejsel av ikffir. völ stipad med skarp egg.
TNC-MNA II. 3b Sidorna bildn skarpavinklai med hvarandra. Ena
1192. Knislinge, Bivaröds mölla. Depâfynd. bredsidan tdnligen skålig. Grdgrönftirg. Stenen
SHM 8966:5, 7 och 12. "Nr 5. Yxa med hårdareönskiffer.Funnenviddikningpdrgorno
spetsoval genomskdrning. Grd men med flam- titl her¡tmanet nr 5". { Ijocknackig bergar6y*u uu
mor' en stor hvit fldck öf-ver eggen. Nr 7. Grå mycket tät skiffer, håleggad, Srttn. I-- t0,3. S¡-
banensmal.Någotslipadpåenasidansmitt.Nr 4,6. NB- 2,6. NI: 2,3. sr- 2,3.lHL- 5,5. sv-
12. Gröaktig. Slipningenftnnes htar endast på l3o.) Datering-MNB.3a
bandelen uti på ena kanten. Eggen avslagen, 1197. Knislinge, Bifvaröds mölla. Enkelfynd.
omsþad,Funnentillsammansmednrs och7". sHM E966:373*. ,,Nr 373. skafthålsyxa.
{ 5. Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ I (Vier- Hålet titet. Eggen trubbig. Starkt vittiad. I i ,I x
viø?), krusta längs hela eggen, grå/gråsvarta fläc- 4,7 x s ,2 . Finnen vtd dtkning på 2 fots djup,, .

kar. L- 14,4. EB'- 5,2. NB- 3. NT- 1,7. ST: 3,2. Daæring- SN. 2a
7. spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 1, krust¿- ll98. Kviinge, Almö gård. Enkelfynd. SHM
fläck pâ ena bredsidan, spâr av slipning pâ ena 8966217. "Nr 17, Flintyxa mörkgrã. Enø kan-
bredsidan, 8rå/gfåsvart. L- I3,3. EB- 4,8. NB- ten obetydligt markeraã. Vd baien rir genom-
2'2' NT- 1,2. sr- 2,1. 12. spersnackig, omhug- skdrningen tresidig. Eggen skørp. Funnán på 2
qg fl]ntvxa av typ 2, grUg¡âsvartfläcÞ.rg.L- 9,7. fo* djup vid dikning,,. { Tunnackig, oslipad flint-
EB- 5,6. NB- 2,8. NT- 2,4. sT- 3,1.1 Daæring yxa med utsv?ingdigg, raka smãlsidoi, välvda
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bredsidor, krusta på nacken, gfâbrun. L- 24,5.

EB- 7,3. NB- 4. NT- 1,9. ST- 3,8. SsB- 2. SV-

91) Daæring- TNC-MNA tr. 2b
1199. Kviinge, Enkelfynd. SHM 8966:
lzt. "128. Bred hålmejsel. Ljus gråbrun-Ílöck-
ig. Funnen vid dikning". {Tjocknackig, hâleg-

gad, 4-sidigt slipad flintyxa, gulgrå/gråbeige. L-
15,8. EB- 5,1. NB- 3,5. NT- 2,7. ST- 3,3. HL-
3,9. SV- 9o.) Datering-MNB. la

25. OSBY KOMMUN

N

-10kn

Visseltofta 3. Loshult 4.Örkened

1200. Osby, I Helgeân, nedanför Sibbarps
Skans. Enkelfynd. OHM. "Fn tunnackígflint-
yxa co l&L" . {uppgift av Anne Carlie} Daæring

-TNC-MNA 
tr.3a

26. HÄSSLEHOLM KOMMUN

1201. Farstorp, Länna sjö. Enkelfynd.
LUHM 20627. "Flintdolk medfyrsidigt skafi,
ytterstø spetsen avslagen, grð. Funnen i Skee-

rödsån 100 m S om I'önna ç". { Flintdolk av typ

V grå/svartgrå, bladspetsen avbruten L'15,4.
BB- 3,6. BT- 0,9. SkL- 6. SkB- 2,5. SkT- 2.Ì
Datering-SN.3a
1202. Finja, Mjölkalânga. Enkelfynd. HBG
250-33. "Tunnackig yxa av flinta, slipad, nøcke

avslagen 17,2L Funnen i torvmosse i Mjölka-
långa". { Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, nac-

ken avslagen, kraftiga bruksspår på eggen, välv-
da bred- och smalsidor, mörkbrun. L- 17. EB- 8.

15

N

ï
r-¡10 kt

9. V Torup 16.Ignaberga
10. Finja 17. Vinslöv
11. Hässleholm 18. Nävlinge
12. Stoby 19. Häglinge
13. N. Sandby 20. N. Mellby
14. Gumlösa 21. Brönnestad
15. Sörby 2Z.Manerijd

ST- 3,7. SV- <3o.) Datering - TNC-MNA n.
2z
1203. Finja, Tysborg. Enkelfynd. LUHM
14389. "Klubba av grönsten klotformig med
ränna, brunsvart. Funnen vid dikning å en åker
under þsborg". { Stenklubba med skaftränna,
svart. B- 6,8. T: 6.) Datering- SN. 2a
1204. Gumlösa, Sinclairsholm. Enkelfynd.
SHM 4065. "Flintdolkmed rombformigt skaft
och gjutsömmar. Sinclairsholm, i torvmosse".

{Flintdolk av typ V, vitgrâgul. I-- 18. BB- 2,2.
BT- 1,1. SkL- 9,2. SkB- 2,9. SkT. 2,2.) Daæ-

ring - SNC. 2a
1205. Häglinge, "Häglinge mosse". Depâ-
fynd? KLM 89157-90157 . " 89157.Tiocknac-
kig slipadflintyxa, eggen slødad 16 x 6 x 3.901
57. Spetsnackig slipad flintyxa, egg och bøne
skadade. 17 x 6 x 3". {90157. Spetsnackig,4-

1.
2. Osby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vittsjö
Verum
Röke
N.Åk"rp
Farstorp
Hästveda
Hörja
Vankiva
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sidigt slipad flintyxa av typ 3, eggskadad. L-
16,8. EB- 5,5. NB- 3,7. NT- 1,9. ST: 3,l. ggl
5 7. Spetsnackig, 4-sidigt slipad flintyxa av ryp 3,
krusø på nacke, eggskadad, identisk patina som
föregående. L- 15,8. EB- 6,2. NB- 4. NT- 2,1.
ST: 3,2.) Daæring-TNB-C. 2a
1206. Hässleholm , kv 228 Pålen. Röingega-
tan 83-87. Fyndplats för depâfynd. GHM 3278
a-e*. "a) ljocknackig flintyxa med hålegg, osli-
pad, mörkgrå. I5,2 x 5,4 x 2,4T, Nacke oregel-
bundet tillslagen. b) Dito, ljusgrå. L3,8 x 5,3 x
2,8. c) Dito. 12,3 x 5,2 x 2,8. d) Dito, mörkljus-
grâ, L2,9 x 5,2 x2,5. e) Flintsmalmejsel med an-
tydan till hålegg, oslipad, ljusgrâ. 9,6L x 2,L x
1,6. Föremålen hittades i fyllnadsmassor, bort-
schaktade frân en byggnadsplats inom Hässle-
holms stad. Depåkaraktär mycket trolig. Till fyn-
det hör förmodligen ytterligare en yxa" @ech
1979:124). Lit. Stjernquist 1958:233 ff, Malmer
1962:487 f. Datering - MNB. 4b
1207. Hästveda, Enkelfynd. MF 3435.
"Stenyxa med borrhå|, vid ena öndan kanterna
vid sammanlöpningen ð båda sidor starkt utåt-
svöngda, spetsarna dock skadade. Enl. uppgift
funnen vid afdikníng af en sjö i Höstveda".
{ Dubbeleggad stridsyxa av typ 82, grâbrun. L-
12,5. BH- 5,4. TH- 3. ET- 3,9. NT- 4,9. HD-
2,4.) Datering - MNA tr-Itr. la
1208. Hörja, Enkelfynd. LUHM 27t59.
" Grönstensyxa, spetsl tunnackíg, vittrad antydan
till smalsidor. Funnen i torvmosse i Hõrja".
{ Spetsnackig bergartsyxa av typ 3, vittrad, blå-
svart. L- 12,3. EB- 5,1. NB- 2,9. NT- 2,1. ST:
3,4.Ì Datering - TNB-C. 2a
1209. Ignaberga, Gulastorp. Depâfynd. HM
444-445*. "Tjocknackig bergartsyxa, rektan-
gulör nacke, eggen avslagen 8,8 x 4,8 x 2,5.
Simpel skafthðlsyxa med påbörjat sknfthål från
båda sidor 13,4 x 6,5 x 3,9. Funna å samrna
plats" . Datering - SN. 2a
1210. Ignaberga, Ignaberga. Enkelfynd.
KHM 20362. Kopparkantyxa, troligen vâr-
marksfynd p.g.a. av den bruna patinan. L-.8,4.
B- 4,7. Lit Oldeberg I974:52, nr.344. Datering

- SN. la
1211. N. Sandby, Karlsnäs i mossen söder

därom. Enkelfynd. P. "1 tjocknackig håleggad
flintym, mycket vtilslipad, rundade kanter mel-
lan smal- och bredsi:dor 12,7 x 4,7 x 2,8" . {IJpp-
gift från Anne Ca¡liel Datering - MNB. 2a
1212. N. Åkarp, Åtutp.Enkelfynd. BjHM:
l0*. "Rest av tunnackig flintyxa, omhuggen?
12,2 x 65 x 2,8. Funnen vid dikning". Datering

-TNC-MNA 
II.2a

1213. N. Åkarp, Torrarp. Enkelfynd. BjHM:
267*. " Flintdolk, rest av 6 x 2,6 x 0,8. Funnen
undzr en sten på Sågmöllebacken, Torratp". Da-
tering - SN. 2b
1214. N. Akarp, Hemmeströ. Enkelfynd.
BjHM:456*. "Tjocknackig håleggød flintyxa,
eggen skødad, helt slþad I0 x 3,6 x 2,4. Fun-
nen i mosse i Hemmeströ, strax norr om Dalsjön
dr 1917". Datering - MNB. 2a
1215. N. Åkarp, Slöttarödnr 1. Enkeþnd.
BjHM:13*. "Tunnackig flintyxa, endast bred-
sidorna slipade 20,8 x 7,4 x 3. Skittaröd nr I vid
dikning". Daæring - TNC-MNA II. 3a
1216. Nävlinge, Nävlinge. EnkeHynd. KEL-
HS:438*. "Flintyxa 18 x 8 Növlinge i en mos-
se". Datering - TNC-MNA tr. 2a
1217. Röke, Slättsjö. Enkelfynd. P. "Tunnac-
kig flintyxa 25 x 9 x 3 Funnen i mossmark".
(Uppgift från Anne Carlie) Datering - TNC-
MNA tr.2a
lzlt. Stoby, Ballingslöv. Enkelfynd. HBG
29-30. "Skafthålsyxa av grönsten 12,1L. Fun-
nen vid Ballingslöf undcr ågrövning" . { Förarbete
till enkel skafthålsyxa, rundad trubbig egg, grf
mörkbrun. L- I1,9. BH- 7,4. TH- 3,6. ET- 3,5.
NF 3,5. HD- 2,3.Ì Datering- SN. 2a
1219. Sörby, ïJuramossen, Sörby. Ackumu-
lerade enkelfynd? VM 1212-1216. "-12.
Spetsnackig grönstensyxa 19,2 x 6 x 3,5. -13.
Tjocknackig grönstensyxa ll x 5,2 x 2,8. -14.
Tunnackig grönstenspa, tvöreggad 132 x 4,6 x
2,3. -15. Håleggad tjocknackig flintym, slþad
13,3 x 5 x 3,3". -16. Tunnbladig slipadflintym
9,5 x4,5 x 1,6". {12.avsertroligenenspets-
nackig yxa av typ 2. Uppgrfter från Anne Car-
lie.) Datering - TN, TNC-MNA II, MNB. 2a
1220. Ytnkiva, Vankiva gårds ?igor vid Alma-
ân. Enkelfynd. VSM:A:94*. "Tunnackig flint-
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yxa, dåligt slrpad 12,7 x 5,6 x 2,3. Funnen vid
dikning" . Daæring - TNC-MNA II. 2a
1221, Vankiva, Skeerödsân. Enkelfynd.
LUHM 20627. "Flintdolk medfyrsidigt rom-
bßkt skaft, grå. Funnenvid kønalisering øv Ske-

erödsån 100 m söder om lÅnna sjö, ute i sîöm-
fåran på ca 1,8 m:s djup frdn strandens nivå".

{ Flintdolk aV typ V, spetsen avbruten, grVgtl-
svart. L- 15,3. BB- 3,5. BT- 0,9. SkL- 5,9.

SkB- 2,5. Skf: 2.Ì Datering - SNC. 3b
1222. Vittsjö, Mörkhult. Depåfynd. SHM
10959*. Fyndet pånäffades âr 1899 på 0,3 m:s

djup under markytan i "en mycket stenig grus-
hög" (Rech 1979:124). Föremålèn låg "alla i en
hög utan någon beståimd ordning, med undantag
för de största yxorna som låg något avsides" (Ib-
id:I24). Depåfyndet består av "a) ljocknackig
flintyxa med svag hålegg, enligt Malmer (1962:

497 fÐ åir hâlslipningen sekundåirt anbringad.
Bredsidorna slipade. L- 21,7. ST- 4 b) ljock-
nackig flintyxa, helslipad. L- L7,3. ST- 2,8. c)
Dito, något sned egg. L- l7,5. ST- 2,7. d) Liten
tunnbladig flintyxa, erta bredsidan slipad. L- 9,8.
ST- 1,9. e) Smal tunnbladig flintyxa med hålegg,
slipad. L- 15. ST- 1,8. I fJocknackig flintyxa
med hålegg, bredsidorna slipade, nacke kvadra-
tisk. L- 11,5. ST- 2,2. 9) Tjocknackig flintyxa
med hålegg, helslipad. L- 20,5. ST- 2,8. h)
ljocknackig flintyxa med hålegg, helslipad. L-
17,7. ST: 2,3. i) Dito. L- 15,6. ST- 2,9. j) Tjock-
nackig flintyxa med hålegg, (håleggen är sekun-

dåirt anbringad enligt Malmer 1962:497). Bredsi-
dorna slipade. L- 20,5. ST- 2,7. k) 6 flintspån
med prismatiskt tv¿irsnitt. L- 11,5., 11,8., 11,0.,

10,5. samt 10,5. Det låingsta spånet (L- 14.) sak-

nas. (Rech 1979:124). Lit. Malmer 1962:497 ff,
Nielsen 1979:45. Daæring- MNB. 2c
1223. Yittsjö, I Tunnbyån nedanför Roman-

torps gârd, ca 1. U2 m under markytan. Enkel-
fynd. VSM !t267*. " En tjocknackig flintyxa,
eggen sþad 12,7 x 4,2 x 2,5" . Daæring - MN.
3b

27. ÖRKELLJUNGA KOMMUN

N

' ,10kr

1. Rya 2. Orkelljunga 3. Fagerhult

sk$tlaålsyxa av grönsten, Funnen 3 alnør under
ytan, vid upprensning av dike 1914". {Enkel
skafthâlsyxa med rak nackände, grâgrön. L-
t4,2. BH- 5,1. TH- 3,8. ET- 4,3. NT- 3,5. HD-
2,4.\ Daæring-SN.lb
D25. Örkelljunga, RAÄ 117. Lilla Bjåille-
bygget 4:1. 100 m.ö.h. Åker. Fyndplats för depå-
fynd. P. "2 tunnackiga flintyxor funna vid höst-
plöjning liggande ovønpå varandra, den största
lög överst. I var 33 x 7 x 4 svartgrå oslipad, I
var 22 x 6 x 3 svartgrå oslipad, något ovølt
tvtirsnitt" . Daæring - TNC-MNA tr. 4 c
1226. 'örkelljunga, Rya. Enkelfynd. LUHM
23942. " 1 skafthålsyxø. Funnen 3 alnar djupt
underytanvidupprensning av dike 1914". {En-
kel skafthålsyxa, mörkgrön. L- 14,1. BH- 5,1.
TH- 3,9. ET- 4,1. NT- 3,7. HD- 2,5.) Daæring

- sN. 2b
1227. örkelljunga, Pinriån. Enkelfynd. HBG
E73-46*. "Skafthålsyxa utan håL, antydan till
dubbelegg 15,7 x 5,4 x 4,8. Funnen i Pinnån".
Daæring-MNA.la
D28. Örkelljunga, Lärkesholm. Vångamöl-
lan. Ackumulerade enkelfynd. LUHM 15533-
37. 33* ." Slþad döstidsyxa, gröf\ammig, oms-

lipadì skadad 20 x 7,4-62 x 3. Ltirkeshol¡n. Vid
Vångamöllan undcr utdikning av en kanal mellan
de båda sjöarna som ligga några hundra meter

från lwuandra". Dito fyndort. 34* . " Slipadunn1224. Rya,, Enkelfynd. LUHM 23942. "En
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flintyxa grå, oslipade smalsidor 12 x 4,8-3,5 x
1,7" . 35. " Slipad ljusgråflintyxa med omslipad
snedegg" . 36. "SkSthålsyxa av grönsten, vit-
brun, vittrad" . 37. 'Flintdolk ljusgrå med rom-
biskt skaft,4 sömmar, omslaget blnd'. {lSS35.
Spetsnackig, 4-sidigt slipad, omslipad flintyxa av
typ 3, sned egg, grå,/mörkgrâ. L- 11,3. EB- 5,5.
NB- 3,8. NT- 2,2. Sf: 3. 15536. Enkel skaft-
hålsyxa, vittrad, brun/vidtåickig.L- 10,4. BH- 6.
TH- 3,1. ET- 3,5. NT.3. HD- 3,1. 15537. Om_
huggen flintdolk av ryp V med gjutsömmar pâ
skaftet. L- 14,3. BB- 2,7. BT- 1,5. SkL- 7,4.
SkB- 3,5. SkT: 2,2.) Daæring-TNB-MNAtr,
MNB, SNC.2A
1229. ö rkelljun ga, Åsljunga J?ilasjön. Enket-
fynd. HSM 8268. "Bronsgrepptungedolk med
2 nitzr, brun patina. L- 16,7. B- 3,9' (Oldeberg
197 4:142 f , nr. 97 4). Datering - SN. 2a

28. PERSTORP KOMMUN

N

, .10 kn

1. Oderljunga 2. perstorp

1230. Perstorp, Depåfynd. LUHM 28581.
" Slutet fynd vid ønkiggandet av en idrottsplats
ungeför 1000 m söder om jörnvdgsstationen.
Tv å röte g gade tj o c knac ki g a fli ntyxor, n å n ör e g -
gade flintyxor, två tunnbladigaflintyxor, en frag-
mentarisk flintyxa, ett yxliknande flintstycke och
en tjocknackig grönstensyxa". Enligt Malmer på-
träffades depån i torvjord (1962:489). { 1. ljock-
nackig, hålegg@ flintyxa, spår av slipning på
smalsidor och bredsidorna vid eggen, sned nac-
ke, raka smalsidor, vitgrå/gråblå. L- 21,2. EB-

5,2. SB- 5,9. NB- 3,3. NÊ 2,1. ST- 3,9. HL_
3,9. SV- 60. 2. ljocknackig, hâleggad flintyxa,
på en bredsida spår av slipning, den andra delvis
slipad, raka smalsidor, vitgrå. L- 18,8. EB- 5,9.
NB- 3,7. NL 2,6. ST- 3,9. HL- 3. SV_ 7,50. 3.
Tjocknackig, hâleggad flintyxa, en bredsida del-
vis slipad vid eggen, krusta på ena bredsidan,
raka smalsidor, vitgrå. L- 19,3. EB- 6,6. NB-
3,6. NT: 1,9. ST- 2,7. HL- 3,3. SV_ 70. 4.
Tjocknackig flintyxa av typ B, eggen omhuggen,
delvis slipad pâ alla sidor, vitgrâ. L- 16,7. EB-
4,8. NB- 3,3. NÊ 2,3. ST- 2,7. SV- 60.5. Egg_
del till tjocknackig, rvåireggad flintyxa, bredsidor
delvis slipade, grUgrâsvart. L- 10,3. EB- 4,5.
ST- 2,3. SV- 6o. 6. fiocknackig, rväreggad,4-si-
digt slipad flintyxa, e¡¡slipad, välvda smalsidor,
ett egghörn avslaget, mörkgrâ. L- I2,5. EB- 3,6.
NB- 3. NT- 1,8. ST- 2,5. SV- 3o. 7. Nackdel till
tjocknackig, 4-sidigt slipad flintyxa, även nacken
slipad, svagt våilvda smal- och bredsidor, grâ-
svart. L- 8,4. SB- 3,6. NB- 2,7. NI: 1,6. ST_
2,2. SV- 9'. 8. ljocknackig, tunnbladig, tväreg-
gad, 4-sidigt slipad flintyxa, smalsidorna delvis
-1:-^l^ **-l--9 r rz nñ ¡ ã rñù¡rp4uç, rrrurÁgr¿. L- ro. tÞ- +r/, I\tt- J,I. N l_
1,1. ST- 1,9. SV- 7o. 9. Trolig tjocknackig, osli-
pad flintyxa, krusta på nästan hela yxan, vitgrå.
L- 12,1. EB- 5,7. NB- 4,1. NT- 2,5. ST_ 3,1.
SV- 110. 10. Tjocknackig, nrnnbladig flintmejsel,
bredsidor delvis slipade, spâr av slipning pâ ena
smalsidan, vitgrâ. L- 15,9. EB- 2,5. SB- 3,2.
NB- 2,2. NT- 1,6. ST- 2. 11. Tjocknackigflint-
mejsel, slipad vid eggen utom ena smalsidan, grå-
vit. L- 12,5. EB- 1,4. SB- 2,5. NB- 2. NI: 1,5.
ST- 1,9. 12. Tjocknackig bergartsyxa av sand-
sten, svagt våilvda smalsidor och bredsidor, rist-
ningar i form av streck på ena bredsidans eggdel i
längdriktningen, brun/grâblâ. L- 15. EB- 5,4.
NB- 4,3. NT: 3,1. ST- 3,9. SV- 8o.) Lit. Moh-
rén & Forssander 1941:300 ff, Nielsen 1979:45.
Datering-MNB.4c

29. KLIPPAN KOMMUN

1231. Färingtofta, Rögnaröd. Depåfynd. P.
Depâfynd bestående av tre oslipade tunnackiga
flintyxor funna vid dikningsarbeten i mosse (tidi-
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1.
2.
3.

(tillna 4. Vedby 6. Riseberga
O. Ljungby 5. V. Sönnarslöv 7. Fåiringtofta

N

r
r-¡ l0 k¡

sjön í mosse" { Spetsnackig. 4-sidigt slipad flint-
yxa av typ 3, välvda smalsidor, rundad egg, rak
nacke, mörkbrun. L- 23,5. EB- 6,7. NB- 3,9.
NI- 2. ST- 3,5. SV- 9o. Se även K. t236.1
Datering - TNB -C.2a
1236. Riseberga," Sonöds sl". Enkelfynd.
IJBG 1927. {Tunnackig,4-sidigt slipad flint-
yxa, nacken sekundärt tillhuggen, välvda bred-
och smalsidor, gulbeige. L- 3I,4. EB- 6,5. NB-
4,8. NF 1,9. ST- 3,5. SV- 4o. Fyndet har möjli-
gen samband med K. 1235.1 Datering-TNC-
MNAtr.la
1237. Riseberga, Brohuset. Depåfynd. SHM
13378237-3t. "En smalmejsel af brun flínta,
osþad, Ssmalnønde mot eggen. En skffilsym
af sten, vittrad, bredt rundad bane. Funna till-
sammans vid plöjning i nörhcten af en grghög
vid Spången, Ljungbyhed å egendomen Brohu-
set". {37. Tjocknackig, håleggad flintnejsel, sli-
pad vid eggen, brungtön. L- 15,6. EB- 1,7. SB-
2,5. NB- 2,4. NT. 2,1. ST: 2,4.38. Enkel skaft-
hâlsyxa, något böjd i längdriktningen, grågrön.
L- 18,2. BH- 7,5. TH- 3,5. ET- 4,3. NT- 3,2.
HD- 2,2.1 Datering- SN.2a
1238. Vedby, Enkelfynd. SHM 13l9E:1. "1
flintdolk funnen pâ en flat sten" (Fornvännen
1907:265). { Flintdolk av typ IV, vitgrå. L- L9,5.

BB- 4,3. BT- 1. SkL- 7,5. SkB- 4,2. SkT- 2,5.)
Daæring- SNC.lb
1239. V. Sönnarslöv, "HavgårdSurbrun-
¿¿n". Ackumulerade enkelfynd i våtmark. SHM
1319t:9-18. { 9. Tunnackig, 4-sidigt slipad
omslipad flintyxa, trusa på nacken, svagt välvda
smalsidor, vitgrâ. L- I2,7. EB- 6,5. NB- 4,8.
Nf- 2,1. ST: 2,8. SV- 11o. 10. Tunnackig,4-si-
digt slþad, omhuggen flintyxa, vlilvda smalsidor,
grâröd. L 14,3. EB- 6,9. NB- 4,9. NT- 2,3. S?
3,5. 11. Fragmentarisk tunnackig, 4-sidigt slipad
omslipad flintyxa, nacken avslagen och nytill-
huggning i nacken, våilvda smalsidor, gråröd-
brun. L- 12. EB- 7,1. NB- 5,7. NT- 2,7. ST-
3,4. SV- 4o. 12. Tunnbladig, tunnackig, wäreg-
gad, 4-sidigt slipad, omslipad flintyxa, krusta pâ

nacke, gulgrön. L- 9,8. EB- 4,6. NB- 4,1. NI-
1,6. ST- 1,9. SV- 5,5o. 13. Tunnbladig, tunnack-
ig, 4-sidigt slipad flintyxa, gråvit. L- 15,8. EB-

Klippan

gare sjö) n?ira Rönneå. L- 23., 17,2. resp. 16,8.

Spetsovalt wåirsnitt. Lit. Arbman 1 959: 166. Date-
ring-TNC-MNAII. 3a
1232. Färingtofta, Rögnaröd. Depâfynd. P.
"Tre sandstenföremål I- 15,9,, 15,2, rcsp, 14,4.

troligen från senneolitikum/bronsålder. Funna
tillsammans vid kanten av en mosse nära Rönne-

å". Lit. Arbman 1959:16l.Daæring- SN/ÄBÅ.
3a
1233. Ktippan, Snyggatorps gård. Fyndplats
för depåfynd. P. Fyndplatsen åirbelägen 100 m
V-NV om gârden pâ en sandig förhöjning. Depå-
fyndet utgörs av 15 flintspån, vilka samtliga åir

svagt sv¿ingda i slagriktningen och mellan 10 och

17 cm lânga. Depân påtäffades vid plöjning.
Spånen skulle ha legat tillsammans som "apel-
sinklyftor och grupperade efter storlek". Samtliga
spån visar spår efær användning och uppvisar sk.

glansspâr. Enligt Salomonsson är dateringen troli-
gen neolitisk ¡d(1957:205 fÐ. 4c
1234. Källna, Enkelfynd. HBG utan nr.
Hulta Mosse í Skåne 1898" . { Tunnackig, 4-sid-
igt slipad flintyxa, krusta pâ nacken samt bred-

och smalsidorna, välvda bred- och smalsidor,
gulgrön. L- 13,7. EB- 5,9. NB- 4,2. NT- 2,4.

ST:2,8. SsB- 1,8. SV- 9,5o.) Datering-TNC-
MNA II.2a
1235. Riseberga, Sorrödssjön. Enkelfynd.
LUHM utan nr. Mdrkt:" Funnen vid Sorröds-



4,9. NB- 3,6. NT- 1,3. ST- 1,9. SV- 5,50. 14.
Tjocknackig, håleggad, 4-sidigt slipad flintyxa,
gulröd. L- 9,5. EB- 4,5. NB- 2,7. NT- 2. ST-
2,3. HL- 9,5. SV 15o. 15. Tjocknackig, håleg-
gad, 4-sidigt slipad flintyxa, gulgrâgrön. L- 14.
EB- 3, 8. NB- 2,1. NT- 2,1. ST: 2,4. HL- 6,3.
SV- 9,5o. 16. Kraftigt vittrad, fragmenterisk, en-
kel skafthålsyxa, grâbrun.L- 9,4. BH- 5,8. TH-
2,2. ET- 0,8. HD- 2,4. 17. Skaftdel till flintdolk
av typ VI eller tr. L- 13,6. BB- 3,4. BT- 0,9.
SkL- 5,5. SkB- 2,5. SkT- 1,1.1 Datering-
TNC-MNA II, MNB, SNB.3A
U40. Ö. Ljungby, De,påfynd. STE 114*.
"En håleggad bergartsym, rektangulãr naclæ 9,3
x 4,1-2,3 x 1,7. Svagt håleggad. Rektangulãrt
tvärsnítt. Mycket völslipad, skadat nacþarti.
Fyndptats Ot¡ungby (OBS! funnen tillsarnmans
med en dolk)' . Daæring 

-SN. 
la

3T. ÅSTORP KOMMUN

N

1
. .10 ko

1. Kvidinge 2. Björnekulla 3. V. Broby

1241. Björnekulla, N .Â,storp, Il4 nrtlfrån Ås-
torps station. Enkelfynd. LUHM 20633. "Skö-
ra gulgrå. Funnenvid dikning, på bottnen av di-
ket ca 1 m djupt i leraktig jord". { Halvmånformig
flintskära, svagt konvex egg, grâbeige/gulbrun.
L- 15,8. SB- 4,6. ST: 0,9.) Daæring- SN.2b
1242. Kvidinge, Tollarp. Enkelfynd. HBG
455-12. "Yxa av flinta, gônggriftstyp, tjock-'
nackig, eggen omslþad. Funnen 1897 ay en ar-
betare í Sönnarslõvs mosse, Tollarp". {Tjock-
nackig omslipad flintyxa av typ A, slþade bredsi-
dor, gråbrun/grön. L- 1I,7. EB- 5,8. NB- 4,2.
NT- 2,8. ST- 3,3. SV- 9,5o.) Daæring-MNA
Itr-IV.2a
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32. ÄNGELHOLM KOMMUN

N

1
r-¡ 10 k¡

5. Munka- 9. Ausâs
10. Höja
11. Stövels-

t-o.ry

12. Angelholm

1243. Barkåkra, Magnarp. Depåfynd. SHM
10054:281-2E4. "En nnnackig ym av mörk-
gril flínta, nöstan jörnnbred, huvudbreMen lí g-
ger vid eggen, nøclcen starkt skadad och eggen
skärpt genom retwclurtng, yxan völ slipad. Ba-
ra vid learxerna finnas några tíllslagningsmärken
lcvar. En nnwckig liten yxa av gråflinta, eggsi-
dorna völvda, völ sþade , nacken avslagen, eg-
gens rundníng bíbehållen.9,7 x 4,4 x 1,7. En
tmnackig ym ov grönsten, dcgenerad typ, utb¡l-
dade smalsidor och avsmalnande nacke, eggen
lar ett utbildat egghörn, d¿t andra avrundat, hu-
vudbredden ligger vid eggen. En näreggad yxa
av grönsten, ör på ena sìdan mer plan ön pð dcn
andra. Naclæn något avrundad, eggen med anty-
dan till egghörn, huvudbredden ligger vid. eg-
gen. Funnø vid dikning pd ðboen Nils Peter Jo-
lanssow i Magnørp egor. Allayxorna lågo tíll-
sarnmøns pð ett stölle". {2E1. Tunnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa, omhuggen och omsþad,
grålerâbrun. L- I7,5. EB- 8,1. NB- 6,5. NI:
1,8. ST- 3,3. SsB- 2,1. SV- 6".2E2. Tunnbla-
dig, tunnackig, 4-sidigt shpad flintyxa, nacke del-
vis omhuggen, wagt välvda smal- och brcdsidor,

6.
7,
8.

1.
2.
3.
4.

Barkåkra
Hjärna¡p
Tåstarp
Rebbel-
berga



gUeråbeige. Måtnrppgifter saknas. 283. ljock-
nackig (?) bergartsyxa, raka smalsidor, rundad
egg, gråvit. L- 12,9.8B. 5,2. NB- 3,5. NT- 2,4.
ST: 3,4. SV- 9o.284. locknackig (?) rv¿ireggad

bergartsyxa, rundad egg, svagt välvda smalsidor,
grâvit. L- 11,9. EB- 5,2. NB- 3,6. NT- 2,8. ST:
3,3. SV- 12".) Datering- TNC-MNA tr. 2a
1244. Hjärnarp, RAÄ 6?. Tockarp 3:5. 75 m.
ö.h. Ca 30 m Ö om enskild väg. Åker. Fyndplats

för enkelfynd. P. "1 stor slipadflintyxø, trolig
ldngd ca 30L. Funnen på 1920+alet i sambønd
med dikningsarbete. Yxan gavs bort" . Datertng

-TNC-MNA 
tr.4a

1245. Munka-Ljungby, Hunseröd nr 1.. En-
kelfynd. LUHM 25280*. " En tunnackig grön-
stensy)ca, brun 19,5 x 7,1 x 2,9. Funnen våren
1913. Ymn hade vid fyndtillföllet skaft. Nilsson
har efter minnet tillverkøt ett nytt". { Uppgiften
om bevarat skaft innebär att yxan mâsæ ha påtäf-
fats i våtmark) Daæring- TNC-MNA tr. 3a
1246. Munka-Ljungby, Hunseröd, Skälder-
hus. Depåfynd? LUHM 2487E-E0. "24878-
80 öro funna inom en yta av ca 1-2 kvm. 78)
Tunnackig slipad flintyxa brun, eggen delvis
omslþad, starkt völvda bredsidor. 79) Tunnbla-
dig grå slipød flintyxa, bredast mellan egghör-
nen, eggen söndersplittrad. S0) Eggdel av grå

flintyxa, omslagen". {24t7t. Kraftigt omhug-
gen och omslipad, 4-sidigt slipad flintyxa, möjli-
gen spetsnackig av typ 3, grönbrun. I- 9,7. EB-
5,4. ST- 3,2.24879. Eggdel av tunnbladig, tun-
nackig, 4-sidigt slipad flintyxa, nllgot avsmalnan-
de mot nacken, gråblâ. L- 10,5. EB- 4,6. ST:
1,9. SV- L2,5o. 24880. Eggdel av tunnackig
flintyxa, omhuggen, slipade bredsidor, grâvit. L-
8,8. EB- 5,1. NB- 3,3. NI. 2,2. ST- 2,4.).2a
1247. Tåstarp, Kåirragården. Enkelfynd.
LUHM 19867. " En slipad tunnackig flintyxa,
grå. Funnen vid dikesgrävning 2917 1910".
{ Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, halva ena

bredsidan avslagen från nacken (cirka 10 x 5 x
1), rundad egg, svagt välvda smalsidor, eggen
skadad, gålljusgrâ. L- 19,4. EB- 7,2. NB- 5,3.
NT- 1,7. ST- 3,3. SsB- 1,9. SV- 9".) Daæring

-TNC-MNA 
tr.3a

124E. Ängelholm? Enkelfynd. MF 4640.
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"Nedre dclen av enyxhammare av grönsten med
borrat skaÍthål (båtyxa). Funnen i en mosse i
Engelhalmstrakten". { Eggdel till en mângkantig
stridsyxa, vitprickig/ mörkgrå. BH- 5,2. TH-
2,7.ET- 4,9. HD- 2,2.1 Daæt'ng-TNC.la
1249. Össjö, Enkelfynd. SHM 173432142.
"En tunnackigflintyxa, naclecn øvsløgen, völ sli-
padåøllasidor, brun, eggen sned. Funnen vid
dikning, bottnen sand". {Tunnackig, 4sidigt sli-
pad flintyxq nacke avslagen" eggdelen omslipad,
våilvda smal- och bredsidor, brun/ brunröd. L-
t7. EB- 7,9. NB- 6,9. NT- 2,9. ST- 3,6. SsB-
1,9. SV- 2".) Daæring-TNC-MNA tr. la

33. BÅSTAD KOMMUN

N

T
r-¡ 10 k¡

1. Torekov
2. Hov

3. V Karup
4. Båstad

5. Grevie
6. Förslöv

1250. Förslöv, RAÄ 53. Karsørp 9:18. 40 m.
ö.h. Sluttande moränåker. Fyndplats för enkel-
fynd. P. "I stenkhtbba med skaftrãnru grd. 10 x
7 x 5. Påtrà'ffad vid grövníng på ett djup av 1-
I,5 m". Datering- SN. 4b
1251. Förslöv, Fogdarp. Depåfynd. SHM
10054:31-32. 'Tvâ tunnackiga flintyxor 14,4
resp. l7L. Hittade tillsammans vid bortøgandet
av en rotv¿iltå' (Rech 1979:ll9). { 31. Eggdel av
tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, eggdelen om-
slipad och nacken omhuggen, grâvilgrâbrun. L
I4,2. EB- 7,2. ST- 3. SV- 2".32. Tunnackig, 4-
sidigt slipad, omhuggen och omslipad flintyxa,
nackåindan omgjord till eggdel, välvda bned- och
smalsidor, sned egg, gråvilgråbrun. L- 16,7.



EB- 6,7. NB- 7,4. NT- 3,1 ST- 3,5. SV- 2'.)
Lit. Oldeberg L952:247. Datering - TNC-MNA
tr. la
1252. Förslöv, Wingeån. Enkelfynd. SHM
8966:330*. "Nr 330. Bergartsym med rãnn-

lormig lördjupning för skafiet. Liten. Bandelen

rundad något skadad. Grönsten. Eggen skndad
på mitten. Vinrad. I x 3,9 x 2,8. Funnen vi.d
dikning invid Wingeðn". { apkölle?} Daæring -TNC. la
1253. Grevie, Atteköps byamark. Depâfynd.
LUHM 19212 a-b. "Skalthålsyxn b)Skaft-
hålsyxa, med icke påbörj at sknfthål santna møte -

rial och förg som den förra men smalare och
löngre. Undre sida plan den övre buktig. Funnen
på botten av en'sk "mossagrav". { a. Enkel skaft-
hålsyxa, grågrön. L- 20,5. BH- 8,1. TH- 4,7.

ET- 5,8. NI. 3,9. HD- 2,6. b. Förarbeæ till en-
kel skafthâlsyxa, ej håI, grågrön. L- 22,8. SB-
7,7.T- 4,8. ET:4,2. NT- 3,4.) Datering-SN.
2a
1254. Grevie, Killebäckstorp. Enkelfynd. K
266. "Tunnackig flintym gråbrun. Samtliga si-
dor något oslþade, sned avrundad egg med ena

hörnet avslaget. 16,2 x 7,3 x 35. Funnen i Kil-
leböckstorp, torfmosse 1856". { Tunnackig, 4-si-
digt slipad flintyxa, sned nacke och egg, välvda
bred- och smalsidor, omslipad eggdel, grây'grã-

svart. L- 16,2. EB- 7,1. NB- 4,9. NT- 2,2. ST-
3,4. SV- 11o.) Datering - TNC-MNA II. 2a
1255. V. Karup, RAli 430. Varan 1:2. 60 m.

ö.h. !!ke i lågt liggande f.d. mosse. Moig mark
Betesmark. Fyndplats för ackumulerade enkel-
fynd. P. "Ungeförlig fyndplats för 2 skøfthåls-
yxor 30 x 10 x 7 höldiameter 3,5 resp 15 x 6 x
5,5 lúldiameter 3, I skøfthålsyxa utan hå|20 x 5
x 4,5, I bredeggadflintyxa 16 x 6 x 3,5, I liten
tjocknackig delvis slipad flintyxa 9 x 4 x 2, l
spjutspets med slcaft 13 x 3 x I skaftet 2,5T ca
21 3 av spetsen ör avbruten. Föremðlen ör funna
vid dikningsarbete under 1910- och 1920-talet".
Datering- SN. 4a
1256. Y. Karup, RAÄ 428. Påarp 1:34.75 m.

ö.h. Liten sänka mellan tvâ mindre höjdryggar.
Sandåker. Fyndplats för depåfynd? P. "1 tjock-
nackig flintyxn 14,5 x 5 x 3 teckning, I slþad
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tjocknackig flintyxa 11,7 x 4 x 2,5". Daæring-
MN-SN.4a
1257. V. Karup, Sinarp. Depåfynd. SHM
10054 :2 18-220. "Tre stora tunnackiga flint-
yxor funna tillsarnmans vid dikning av en mos-
se i Sinarpsdølen". {21t. Tunnackig, 4-sidigt
slipad flintyxa, svagt välvda smalsidor, välvda
bredsidor, svagt rundad egg, markerade egghörn,
krusta pâ nacke, grå. L- 28,7. EB- 7, 7. NB-
5,7. NI- 1,9. ST- 3,5. SsB- 1,5. SV- 40.219.
Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, rak nacke,

rundad egg, markerade egghörn, v?ilvda bred-
och smalsidor, gråsvartblà. L- 28,2. EB- 7,2.
NB- 4,4. NT- 1,7. ST- 3,2. SsB- 1,6. SV- 5o.

2 2 0. Tunnackig, 4-sidigt slipad flintyxa, krusta
pâ hela nacken, rundad egg och nacke, svagt

välvda smalsidor, grå/mörkgrâ. L- 21.,5. EB- 8.

NB- 5,8. NT- 2,9. ST- 3,3. SsB- 1,6. SV- 3o.)
Lit. Oldeberg 1952:248. Datering - TNC-MNA
TT,2A

1258. V. Karup, Elestorps by. Depåfynd.
LUHM 1947t a-b. "Två ganska tunna relativt
smala och spetsiga skafthâlsyxor af grâ stenart,
funna tillsammans â sank t€rr¿ing under en stor

sæn på ett djup af omkring en meter â hemmansä-
garen Sven Jönssons mark, Elestorps by, V. Ka-
rup". @ydbeck 1918:32, Fig. 55). Enligt acces-

sionskatalogen åir fyndplatsen" belägen vid en li-
ten skogsdunge med något sank mark. Gården
dr belögen cø 50 mfrån landsvögen mellan Bå-
stad ochTorekov, på höjden vid Svenstads by" .

{a. Enkel skafthålsyxa. L- 25. BH- 8,9. TH-
4,5. ET- 2,4. b. Enkel skafthålsyxa av grâ sand-

stensliknande bergart. L- 13,8. BH- 5,3. TH-
1,9. HD- 1,5.Ì Daæring- SN. 3c
1259. V. Karup, V Karup nr /5. Enkelfynd.
LUHM 25026. " En ovanligt stor skafthåls-
hammare av grönsten. IÅngsmal. Skafthålet i
form av en stympad kon. Funnen i en böck".
{ Enkel skafthâlsyxa, grâbrun. L- 24,5. BH- 8,3.

TH- 5,1. ET- 5. NT- 4. HD- 2,8.) Daæring-
SN. 3a

Osäker socken.
1260. Karaby, (Kan avse Östra eller väsha
Karaby) Depåfynd. LUHM 19602 a-b. "2 o-



slipade spetsnackiga flintyxor av typ 2. Fynd-

uppgifter saknas. De är samtidigt inskickade och

är likartade" (Nielsen 1977:L2I). Enl. Rydbeck

"märkta Karaby 1851.' (1918:11, Fig. 9). {a.
Spetsnackig, oslipad flintyxa av typ 2, grågrön/
gulgrön. L- 16,7. EB- 6,9. NB- 3,7. NT- 1,9.

ST- 3,9. b. Kåirnyxa, krusta pâ ena sidan, när-

mast rombiskt tv¿irsnitt. L- 13,2. EB- 4,3. ST!
2,9.\ Llt. Hemek L985:37. Daæring-TNA-8.
la

Nytillkomna fynd efter 1993

1261. Fosie, Malmö kommun. Söderkulla.
Fyndomrâde för ackumulerade enkelfynd. P.
Ösær om en större neolitisk boplats belägen pâ

den östr¿ sluttningen av en hög backe, pâträffades

i en torvftirande område; en 20 cm lâng flintskåira
en troligen oslipad tunnackig flintyxa samt "ett
brett men tunt dolkblad" (Jacobsson 1978:45).

Datering- TNC-MNA II, SN. 3a
1262. Billinge, Eslöv kommun. Gamla Vär-
slätt 1:2. 105 m.ö.h. Fyndplats för ackumulerade

enkelfynd och depåfynd (se Kap. 10.3 för uttöm-

mande beskrivning av fynden). 12 m nordväst
om ladugårdens nordvÍistra hörn. P, LUHM.
Fyndet avser en spetsnackig flintyxa av typ 3, vil-
ken pånäffades pâ 30 cm:s djup vid trädgårdsar-

bete i en i sen tid utdikad mosshåla vilken totalt
omfattar en yta om ca 120 x 35 m. Yxan påtråiffa-

des i torvjord nâgra meter från strandkanten den

24 september 1992 i vertikalläge med nacken

uppåt, vilken skadades obetydligt vid upptäckæn.

Yxan är benämnd yxa D. { Spetsnackig,4-sidigt
slipad flintyxa av typ 3, grUgråsvartspräcklig. En

mindre del av nackÌindan bortslagen vid upptäck-

ten. L- 26,5. EB- 6,4. NB- 3,6. NT: 1,8. ST:

3,4.) Under perioden 7 - 12 maj 1993 provun-

dersöktes platsen under ledning av förf. Måttan-
givelserna för de då pâträffade föremålen är föl-
jande; Yxa A ?ir en spetsnackig, oslipad flintyxa
av typ 2. Gråvitspräcklig. L- L7,4. EB- 5,0. NB-
3,8. NT- 1,8. S? 3, 2. SV- 6o. Yxa B är en tun-
nackig, oslipad flintyxa av obestämd typ. Yxan

uppvisar många likheter med Nielsens typ I men

även med typ IV och VI. L- 18,6. EB- 5,7. NB-
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4,2. NT- 2,1. ST: 3,8. SV- 4o. Yxa C åir en tun-
nackig, 4-sidigt slipad, omhuggen flintyxa av typ
I. Eggen är omhuggen. L- 16,1. EB- 6,6. NB-
4,7. NT: 1,9. ST- 3,1. SV- 8o. Lit. Karsten 1993.

Datering - TNB-C. 4 c
1263. Billinge, Gamla V¿irslätt 2:1. 100 m.ö.

h. Fyndplats för enkelfynd. P. Källsprång i täck-

dikad betesma¡k, tidvis vattensjuk. Fyndet avser
en tunnackig, oslipad flintyxa vilken påfüffades
1989 vid grtivning och upprensning av ett kraftigt
källsprâng med starkt järnhaltigt vatten, vilket
slammade igen dräneringen. Yxan pâträffades i
jordmassorna efter grävningen vilken omfattade
en yta om ca 10 kvm i torvaktigjord. {Tunnack-
ig, oslipad flintyxa, lrusø pâ ena bredsidan, eg-
gen och nacken rundad, markerade egghöm, raka
smalsidor och välvda bredsidor, rödgulflammig
med tydlig rödaktig jåirnhaltig beläggning. L-
21,8. EB- 7,6. NB- 5,8. NÊ 1,8. ST- 3,5. SV-

3'.) Datering - TNC-MNA tr. 4a
1264. Fjelie, Lomma kommun. Enkelfynd.
LUHM 10777. Tunnackig oslipad flintyxa. L-
32. EB- 8. " Funnen vid Fjölie, på en åker som

förutvartt mosse". (uppgift av Anders Högberg).
la
1265. V. Ingelstad, Vellinge kommun. V. In-
gelstad 11. Fyndplats för ackumulerade enkel-
fynd. P. {Fyndplatsen ligger nâgra hund¡aøl
meter söder om gården 4:18. Fynden gjordes un-

der âren 1916 - 1930, samtliga i samband med

dikning och þnfyllning av litet "mosshâI", nu en

kräftdamm. Fynden gjordes precis i kanten av
våtmarken. Föremålen består av 1. Tunnackig, 4-

sidigt slipad flintyxa, omhuggen, markerade egg-

hörn, välvda bredsidor, grågrön. L- 18,4. EB-
6,8. NB- 5,8. NT- 2. ST: 3,6.2. Parallellhuggen
spjutspets i flinta med inhak i basen, troligen av-

sett för eldslagning. Krust¿ i basen. Yttersta spet-

sen avbruten.L- 11.,2. SB- 2,1. ST- 0,8.1 Da-

tering - TNC-MNA II, SN. 4a
1266. Gärdslöv, Trelleborgs kommun. Näs-

byholm. Enkelfynd. VHM 1. "Flintdolkmed
ovanligt vackert arbetat blad. Fästet med sömmar

och kvadratisk genomskörning, utsvöngt mot

banen. Mörkbrun. Löngd 25,8 cm. Funnen vid
gropning ð Nösbyholm, i den forna sjön, i ett



sandlagerr' . { Fintparallellhuggen flintdolk av typ
III. Mörkt g¡ågrönbrun. l- 25,8. BB- 4,3. BT:
1. SkL- 8,9. SkB- 3,1. SkT- 2,8.) Daæring-
SNB.2a
1267. Gärdslöv, Karlstorp, Näsbyholm. En-
kelfynd. YIt}ù,[ 2620226. " Flintdolk med rakt i
genomskörning spetsovalt föste. Funnen å
Karlstorp vid harvning, dör förut Ndsbyholms-
sjön legaf' . { Omhuggen flintdolk av t}? II, grå-
blâfläckig. L- 13,3. BB- 2,6. Bl: 1. SkL- 6,8.
SkB- 2,2. SkT: 1,2.) Daæring-SNA.2a
1268. Hedeskoga, Ystad kommun. Enkel-
fynd. VHM 1004*. "]lmne till en tjocknackig

Ílintyxa, ljusgrå. Lðngd ca 20 crn. Funnen i mer-
gelgrav i Hedeskoga socken" . Daæring - MN-
SN. la
1269. Smedstorp, Tomelilla kommun. Perse-

gård. Enkelfynd. VHM 2411.'Pilspets øtflin-
ta med sågtandad egg, hullingarna avbrutna.
Funnen vid dikning pd Persegård i sømma håla
dtir kvarnstenen påtrffiades". { Finundad spjut-
spets med avslagna hullingar, avrundad urnup-
ning mellan hullingarna. Rödbrun. L- 11,8. SB-
3,9. ST: 0,8;) Datering-SN.2a
1270. Skurup, Skurups kommun. Sdritslöv
nr 4. Depàfynd. VHM 2620:4t. "Tmnackig

oslipad f'lintyxa. Funnen ö Söritslöf nr 4. Till-
hört ett depotfynd an döma øv uppgiften att " den
ör den enda av 18 st., större eller mindre som lå-
go ilnp" " . { Tunnackig, oslipad flintyxa. Krusta
på båda bredsidor. Spetsig nacke. Gulorange/
brun. L- 19. EB- 6,5. NB- 4,5. NT- 2,1. ST:
3,7. Till form och flintkvaliæt samt krusta, myck-
et lik flintyxorna i K. 501 och 749.) Datering-
TNC.3a
1271. Skurup, Svaneholm. Enkelfynd. VHM
2620267. " Flintyxa, spetsnackig, dock med an-

tydan till smalsidor. Slþad. Funnen vid dikning
1 m djupt å Svaneholms gård' . { Spetsnackig, 4-
sidigt slipad, omslipad flintyxa av typ2, krusta i

3û

nacken, rödbrun. L- 1.3,6. EB- 5,2. NB- 3,ó.
NI. 2,1. ST: 3,4.) Datering- TNB-C. 2b
1272. Slimminge, Hjulstorp 1. Enkelfynd.
VHM 2620256*. " Dolkstavsblad, basparti.
Funnen vid dilæsgrövning 213 m under jorfrtan
å Hjulstorp 1". Datering - TNC. 3b
12ß. ö. Vemmenhög, Dybeck nr 1, Bings-
marksgården. Enkelfynd. VIJ)ù'{ 262027. "Píl-
spets av flinta, bla$onnig rned urnupen bas.
Funnen vid plöjning i torujord' . { Pilspets med
svagt umupen bas. Grâvit. L- 3,8. SB- 1,2. ST:
0,4.) Datering-SN. 3a
1274. Ö. Vemmenhög, Olöv. Enkelfynd.
VIilirI 2620216*. "Tunnackig flintyxa, slþad.
Størkt skadad, enl. uppgilq efter påträffandet.
Funnen i OtöÍ i mosskifte". Daæring - TNC-
MNA tr.2a
1275. Bôrcinge, Svedala kommun. Fåillskog.
Enkelfynd. VHM 2620z5l. "Tjocknackig
jömnbred flíntyxa med hålslipad egg. Funnen å
Föllskog vid dikesgrövning i dngsskifte I m
djupf' . { locknackig, 4-sidigt slipad, håleggad
flintyxa, brun/grâ L- 14,2. EB- 4,5. NB- 2,8.
NÎ- 2. ST- 2,8. HL- 6,7.) Datering - MNB.
2b
1276. Finia. Hässleholms kommun. Hörlinge-
gården. Fyndplats för ackumulerade enkelfynd.
P. Föremål pântiffade i samband med dikningsar-
bete i en "böck som rinner genom en gammal
mosse". { 1. Tidig variant av båtyxa. L- 17,3.

SB- 6,2. EB- 3,7. HD- 3,1. 2.Eggdel av båtyxa,
troligen av E-typ. L- 6. SB- 4,5. ST: 2,7. 3.
Flintskära. L- 13. SB- 2,8. ST:0,9.4. Flintdolk
av typ I-IL L- 12,7. BB- 1,9. BT- 0,9. 5. fJock-
nackig "dåligt" slipad flintnejsel. L- 9,3. SB-
2,1. ST: 1,4. 6. Eggdel till slipad, hâþgad flint-
yxa. L- 8,4. EB- 5. ST:2,4.7. Flintspån. Mâtt-
uppgifær och bestämning frân Anne Ca¡lie) Date-
ring MNB-SN.4a.
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