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Abstract: 

This paper deals with the question of with witch tools the Alvastra pile dwelling was built. To 

reach a result I calculate the curvature on 29 stone axes, 8 double-edged axes and 21 simple-

edged axes, used in the middle-neolithic in what today is Sweden. These results are then 

compared with two jams (the point in the pole where the axes edged stopped and left a mark) 

on two piles from Alvastra pile dwelling.  

 

 

Erkännande:  

Denna uppsats hade aldrig blivit till utan hjälp av vissa personer som delat med sig av sina 

kunskaper och dyrbara tid för att hjälpa mig att nå de resultat som jag gjort. Först ut måste jag 

tacka mina handledare Lena Holmquist som väglett mig i uppbyggnaden i arbetet och Joakim 

Schultzén som hjälp mig med den metod som använts i denna uppsats, fotogrammetri, och 

med många matnyttiga tips på vägen. Ett stort tack till Jackie Taffinder vid Statens historiska 

museum i Stockholm för visningarna av stenyxorna från Alvastra pålbyggnad. Ett stort tack 

även till Fredrik Hallgren för litteraturtips berörande ämnet experimentell arkeologi med 

stenyxor. Sist men inte minst ett stort tack till Anders Carlsson, docent i arkeologi vid SU för 

litteraturtips och råd på vägen. 

 

 

Omslagsbild: Påle nr 33 enligt Mats P. Malmers sammanställning av Alvastras pålbyggnad 

nr 1 till 884 från -77. Foto: Peter Nelson och en av de sju pålar som undersökts i denna 

uppsats. 
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1.  Inledning 
 

1.1  Introduktion 

 

Pålbyggnaden i Alvastra har fascinerat många människor med sin storlek och många gåtor. 

Det hela började sensommaren 1908 då en gäst boende på Alvastra järnvägshotell hittade en 

tjocknackig flintyxa och en svinbete i en jordhög från ett uppskottat dike ca 200 meter 

nordöst av Alvastra järnvägsstation (Browall 2011:28). Detta ledde till en stor utgrävning 

året efter där dessa två fynd visade sig vara toppen på ett isberg. 

 

Varför byggdes den? Vilka byggde den? Till vilket ändamål? Frågorna är många och i denna 

uppsats kommer jag att behandla frågan: vilka redskap användes i själva konstruktionen av 

pålbyggnaden? Ett antal yxor har påträffats deponerade i mossen. Kan några av dessa yxor 

vara av den typ man använt för byggandet för ca 5100 år sen (Browall 2003:42)? Eller hade 

de en helt annan innebörd än som en funktionell yxa att hugga trä med? En symbolisk/rituell 

innebörd?  

 

I denna studie undersöks huggspåren som fortfarande syns tydligt på vissa pålar från 

Alvastra pålbyggnad med hjälp av fotogrammetri. Dessa jämför sedan med olika yxtyper 

som fanns vid tiden för byggandet av pålbyggnaden. Tanken är att se på kurvaturen vilken 

yxtyp som bäst matchar kurvaturen på huggmärkena på pålarna. 

 

 

 

1.2  Syfte & frågeställningar 

 

Syftet men denna uppsats är att få en större förståelse i frågan: vilka verktyg som användes 

vid byggandet av Alvastra pålbyggnad under MN A (mellanneolitikum A – ca 3300 till 2800 

f.v.t.) (Carlsson 1998:37) och att förhoppningsvis kunna visa vilken typ eller typer av 

stenyxor som kan ha varit inblandade i bearbetningen av pålarna. Eller kanske kunna visa 

vilka som inte var det. 

 

Mina frågeställningar i denna uppsats är: 

– Med vilka verktyg byggde man Alvastra pålbyggnad? 

– Går det att utesluta någon typ av stenyxa genom användandet av fotogrammetri och 

statistiska slutsatser? 
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1.3  Hypotes 

 

Den initiala hypotesen vid denna uppsats är att bearbetningen av träpålarna i Alvastra 

pålbyggnad har gjorts med enkelyxor snarare än dubbeleggade yxor. Detta baserar på att 

enkelyxorna har en mer praktisk form för träbearbetning än de dubbeleggade yxorna. De 

dubbeleggade yxornas funktion, baserat på deras form, snarare varit rituell eller som vapen än 

som ett arbetsverktyg. 

 

 

2.  Bakgrund  
 

2.1  Alvastra pålbyggnad 

 

Malmers definition av en pålbyggnad: 

 

 ”(1) Many vertical wooden posts or piles and a horizontal platform, (2) situated in a bog, 

mire or a lake, and (3) dating from the Neolithic or Bronze Age” 

 

(Malmer 1981a: 26) 

Fig. 1. En fotoplan över trä- & stenkonstrukionerna i Alvastra pålbyggnad under 1909-1930 utgrävningsplan. Efter 
Browall 1986: fig. 15. 
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Sedan pålbyggnadens återupptäckt 1908 har den varit föremål för två större utgrävningarna 

och en lite mindre. Den första av de större leddes av Otto Frödin och pågick under åren 1909-

1917, 1919 och mellan 1928-1930( se fig. 1 för en fotoplan över utgrävningsschaktet). Den 

mindre utgrävningen utfördes av Mats P. Malmer vid Stockholms universitet och 

kvartärgeologen Ernst Magnusson år 1956. Detta ledde senare fram till ett forskningsprojekt 

och den andra stora utgrävningen vid Alvastra pålbyggnad mellan åren 1976 till 1980 

(Browall 2011:19 & 28). Under dessa utgrävningar framkom mängder med föremål som bl.a. 

brända sädeskorn, ben av både djur och människor, keramik, växtrester, trä och verktyg av 

sten. Den del av pålbyggnaden som hittills kommit fram i utgrävningarna har en area på 

nästan 450 m
2 

(Browall 1986:52). Mats P. Malmer som ledde den senaste utgrävningen (se 

ovan) menar att pålbyggnaden bör ha varit 1000 m
2
(Malmer 1999:333; Malmer 1983:116). I 

pålbyggnaden har en stor mängd olika yxor påträffats av främst bergart men även av flinta. 

Det unika med denna plats är att det hittats över 40 dubbeleggade yxor i Alvastra pålbyggnad, 

alla fragmentariska utom en som var färdigställd. Det speciella med detta är att det i Sverige 

totalt bara hittats ca 350, så att hitta över 40 på samma ställe är unikt. Dock verkar inte 

pålbyggnaden ha varit någon yxtillverkningsplats då det inte hittats några restprodukter från 

tillverkningen. Dessa yxor kan dock vara tillverkade på en plats som ligger i närheten av 

pålbyggnaden (Browall 1986:58).  

 

Thomas Bartholin har med hjälp av dendrokronologiska analyser undersökt 180 stycken 

ekpålar och kommit fram till att byggnationsfasen för pålbyggnaden pågått under i minst 42 

år. Pålbyggnaden har alltså byggts upp, om och till under en 42 års period (Browall 

2011:391). 

 

Värt att notera är en kommentar av Malmer (Malmer 1999:333) där han berättar om Alvastra 

pålbyggnad:  

 

”Träden har fällts, avkvistats och tillspetsats i tjockändan med flintyxa” 

 

Han nämner dock inte varför han drar den slutsatsen. Men uttalandet är intressant i sig. Som 

jag kommer att gå in på mer noggrant i efterföljande kapitel har det visat sig i experiment att 

flintyxor och bergartsyxor båda var fullt funktionsdugliga för uppgiften att bearbeta trä.  

 

Ingen vet exakt hur Alvastra pålbyggnad har sett ut; om det funnits hus/hyddor uppförda 

ovanpå plattformen eller vad pålbyggnaden har haft för funktion. Teorier om detta finns det 

dock ingen brist på. Den initiala teorin framlades av Frödin efter de första utgrävningarna 

mellan 1909-1930. Frödins tolkning av pålbyggnaden var att denna lokal var en boplats och 

försvarsanläggning (Browall 2011:369). Malmer som genomförde utgrävningarna mellan 

1976 -1980 menade dock att det var föga troligt att pålbyggnaden använts som boplats och 

försvarsverk. Pålbyggnaden skulle vara obeboelig under större delen av året samt att när 

vintern kom och vattnet skulle eventuella fiender kunna gå över isen då stockarna i 

”palissaden” var glesa och lätta att välta eftersom de inte var nedkörda så långt ner i torven 

(ca 0,5 m). Malmer menar också att det är mer troligt att om behovet av att försvara sig 
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uppstått för stenålderns människor kring pålbyggnaden, så har de troligen gjort det från 

Hjässan, toppen på Omberg. Tolkningen som Malmer kom fram till var att pålbyggnadens 

funktion har varit i form av en fest/samlingsplats för de kringliggande bosättningarna runt 

pålbyggnaden under den första tiden och mot slutet fungerade den som en begravningsplats 

(Malmer 1999:334; Malmer 1983:116; Browall 2011:48–49). Malmers hypotes om 

pålbyggnaden är idag den mest accepterade. 

 

Alvastra pålbyggnad är en av ett ca 1000-tal våtmarkslokaler i Europa. Browall jämför en del 

av främst norra Europas pålbyggnader i sin publikation “Alvastra pålbyggnad, 1909-1930 års 

utgrävning”. Där påvisar han en specifik skillnad mellan de nordiska och de 

kontinentaleuropeiska pålbyggnaderna. De nordiska pålbyggnadernas konstruktion är oftast 

enklare och har i större utsträckning tolkats som offerplatser och med hus/hyddkonstruktioner 

i undantagsfall. De kontinentaleuropeiska pålbyggnadernas konstruktion är mer avancerad 

och oftare tolkade som boplatser med mer typiska boplatsfynd. Alvastra pålbyggnad är den 

enda i Sverige (enligt Malmers definition) som verkligen kan kallas för pålbyggnad, men ett 

par mindre lokaler med träkonstruktioner i våtmarker finns, t.ex. Hindby offerkärr och Näbbe 

mosse som båda ligger i Skåne. Exempel på pålbyggnader som liknar den i Alvastra är 

Unfriedshausen II i Tyskland och Veggerslev Mose I i Danmark (Browall 2011:371–381).  

 

Angående platsen kring Alvastra pålbyggnad kommer detta endast ytligt behandlas i denna 

uppsats då det har gjorts bra i andra publikationer, främst av Hans Browall i hans 

doktorsavhandling ” Alvastra pålbyggnad: social och ekonomisk bas” från 1986 (för den som 

vill fördjupa sig mer i ämnet). En annan bra publikation i ämnet är ”Det forntida Alvastra” 

från 2003 av Browall. Den behandlar mer området som helhet.  

 

Fig. 2. Karta över området kring Alvastra pålbyggnad. Pålbyggnaden ligger i mitten av den röda cirkeln. 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
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Alvastra pålbyggnad ligger i Alvastra källmyr i Västra Tollstads socken, Östergötland, RAÄ 

Västra Tollstad Raä 22:1. Källmyren ligger nedanför Omberg mellan Smörkulla och Broby (e 

fig. 2). En källmyr är en speciell sorts våtmark som uppkommer genom att grundvatten 

perkolerar upp genom en kalkrik berggrund som ger källmyren ett högt pH värde på 6-8 

(Johansson 2008).  

 

Det ligger flera stenålderslokaler runt om pålbyggnaden som tolkats som boplatser både på 

Brobysidan och på Ombergssidan. Lite längre bort ligger även en trattbägarlokal drygt 4,5 km 

norrut vid Charlottenborg (Browall 2011:49–50 & 411). 

 

 

2.2  Experimentell arkeologi  

 

Under denna rubrik ges en liten genomgång av vissa experiment som genomförts med 

huggning av träd med stenyxor. Ett intressant experiment inom detta ämne beskrivs i 

publikationen ”Flint and groundstone axes in the Scanian neolithic: an evaluation of raw 

materials based on experiment” (Olausson 1993). Den behandlar skillnaderna i användning 

mellan flintyxor och bergartsyxor. Där tar hon upp hur effektiva de olika yxorna är beroende 

på vilket material de är gjorda av. En intressant sak som är speciellt värd att notera i denna 

publikation är en tabell som visar hur mycket träflisor som lossnar per slag beroende på om 

det är ett mjukt träd eller ett hårt träd (Olausson 1983:54). Vid mellan 450-500 slag på ett 

mjukt träd hade bergartsyxan avlägsnat ca 5 liter träflis, flintyxan ca 6,5 liter. Vid ca 600 slag 

på mjukt träd hade bergartsyxan avlägsnat ca 9,5 liter träflis och flintyxan ca 11,5 liter. Vid ca 

600 slag på ett hårt träd hade ca 3,5 liter träflis avlägsnats med en bergartsyxa och ca 5 liter 

med en flintyxa. Det visar att flintyxan är mer effektiv att få loss mer träflis, dvs. fälla trädet, 

än den av bergart. Även om skillnaden i effektivitet inte var särskilt stora framgår det i 

experiment och analyser att bergartsyxor och flintyxor slits på olika sätt vid användande och 

därför lämpar sig bäst till olika moment. Bergartsyxans egg mals ner vid användning till 

skillnad från flintyxans egg som flisas. Dock fortsätter bergartsyxan vara funktionsduglig trots 

sin slöa egg pga. sin tyngd, som genomsnittligen är större än flintyxans (bergartsyxa, median 

på 600 g, medelvärde 603 g och flintyxan 274 g median, 406 g som medelvärde). Detta 

resulterar i att bergartsyxan mer ”gnager” sig igenom träet medans flintan med sin skarpare 

egg mer skär av träfibrerna (Olausson 1983:55–59). För att ge en sorts tidsaspekt hur lång tid 

det tar att slå runt 500 slag med en stenyxa är det runt 11 min (Olausson 1983:42). En ek med 

en diameter 11 cm fälldes på ca 15 minuter, en ek med diametern 34,8 cm fälldes på 71,6 

minuter (med en tunnackig flintyxa) (Olausson 1983:45–46).  

 

Dessa experiment visar, anser jag att bergartsyxan egenskaper passar mer till grövre 

arbetsuppgifter medan flintyxans egenskaper bättre passar till lättare arbetsuppgifter. 
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3. Metod 
 

Den metod som jag kommer att 

använda mig av är främst 

fotogrammetri. Detta betyder att 

ett antal digitala bilder tas av 

träpålarnas huggyta/facetter 

(Sands 1997:11) och yxorna för 

att sedan låta dessa bilder 

bearbetas i ett datorprogram som 

genererar en 3D-bild av 

föremålen. 

 

För att få en vridbar bild av bra 

kvalité tas flera bilder av 

objektets aktuella yta från flera 

olika vinklar. Dessa ska ha en 

överlappning på minst 60 %. 

Programmet som använts i 

denna studie för att göra 3D-

modellerna heter Agisoft och 

fungerar genom att identifiera ett 

antal gemensamma punkter i 

varje bild och gör beräkningar 

för rumskoordinaterna 

geometriskt utifrån de olika 

vinklarna bilderna är tagna ur.  

 

Tanken är att med dessa 3D-

modeller kunna dels göra ett 

urklipp av själva facetten och 

jämföra kurvaturen med olika 

3D-modeller av stenyxor som 

hittats i pålbyggnaden, dels att 

jämföra kurvaturen på 

stoppunkten som finns i vissa facetter på träpålarna. Dessa mätningar av stoppunkterna i 

facetterna görs med programmet Geomagic. 

 

Denna studie baseras på mätningar från endast ett fåtal yxor och träpålar. Detta leder till att 

resultaten mer kommer vara en fingervisning om vilka verktyg som använts vid bygget av 

pålbyggnaden och inte ett direkt avgörande. Det viktigaste är dock att sätta igång en 

diskussion vilket i sin tur öppnar upp för ny forskning inom området för bruk av redskap 

under neolitikum, då främst mellanneolitikum i denna uppsats. 

Fig. 3. Visar hur linjerna A och B går över yxans blad. Foto på SHM 13540. 

Fig. 4. Visar början på den vassa delen och kurvaturen på eggen. Foto på 
SHM 13540. 



7 
 

 

För att göra en bedömning av 

kurvaturen kommer jag att 

använda mig av formeln 

ci=b/a*100 där ci står för 

kurvaturen, b står för djupet av 

yxans blad och a står för bredden 

på yxans blad (Sands 1997:82 

fig.42), se fig. 3. Resultatet blir 

ett procenttalför bladets kurvatur 

och följaktligen även det 

stoppspår i träet som bladet 

lämnar. 

 

En sak som är värt att påpeka är 

hur jag hur jag valt mätpunkter 

på eggen på yxorna. Målet har 

varit att ta punkten där böjningen 

på eggen börjar för linje A och 

för linje B där är eggen är som 

djupast, se fig. 3. Problemet som 

jag stötte på här var att bestämma 

exakt var böjningen på eggen började. På vissa yxor var det självklart medans på andra var 

den gränsen lite otydligare. Detta blev lite tydligare när jag använde mig av avbildningarna i 

Montelius publikation ”Minnen från vår forntid” (beskrivs mer i kap. 4.2). Definition som 

används i denna uppsats av den punkt där eggen börjar är där den tänkta huggytan möter 

själva kurvningen av eggen. Denna punkt syns tydligt i fig. 4. Dels av denna anledning 

begränsar jag mig till endast två decimaler i centimeterskalan när jag beskriver kurvaturen på 

yxorna, dels för att metodens precision är för låg för att fler decimaler skulle vara försvarbart.  

 

Meningen med denna studie är som sagt inte att ge definitiva slutgiltiga bevis på exakt vilka 

redskap som använts, för det tror jag inte att det finns, utan att mer ge en indikation på vilka 

verktyg som är mest troliga baserat på de stoppunkter som finns på pålarna.  

 

När det gäller huggspåren är det troligtvis inte hela eggens bredd som finns representerad, då 

det inte tydligt syns några spår efter kanterna på eggen. Stoppunkterna är då endast partiellt 

vilket ger en kurvatur som inte skulle överensstämma med en hel eggs kurvatur. För att 

undersöka hur det förhåller sig och hur mycket det kan skilja sig gjordes beräkningar på en 

yxa med hela eggen, tre fjärdedelar av eggen samt halva eggens bredd (se fig. 5).  För att 

strukturera upp detta delades resultatet in i tre delar, kurvatur 1 som hör ihop med A1 och B1, 

kurvatur 2 som hör ihop med A2 och B2 och kurvatur 3 som hör ihop med A3 och B3. 

Resultatet blev 16,66 % för kurvatur 1 (dvs. den med hela eggen), 14,28 % för kurvatur 2 

(dvs. tre fjärdedelar av eggen) och 11,53 % för kurvatur 3 (dvs. halva eggen). Det här betyder 

alltså mellan kurvatur 1 och 2 en differens på 16,66 % och mellan kurvatur 2 och 3 en 

Fig. 5. Visar hur kurvaturen förändras ju mindre av yxans egg finns 
representerat i stoppunkten i huggspåret. 
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differens på 23,85 %. Detta ger en total differens mellan kurvatur 1 och 3 med 44,49 %. Detta 

resultat ger oss en indikation på att även om värdena från stoppunkten som representerar en 

partiell del av yxans egg så kan kurvaturen på den hela eggen öka med ca 44,49 %. Detta låter 

mycket och det är det också, när det gäller en yxa som i detta exempel där 100 % av eggen 

representerar en kurvatur på 16,66 % och 50 % av eggen representerar en kurvatur på 11,53 % 

ligger differensen på 5,13 % i kurvatur. I det efterföljande kapitlet 4.1 målas ett tänkbart 

scenario upp och beräkningar görs där stoppunkternas kurvaturer på träpålarna endast skulle 

representera halva av yxans egg. 

 

 

 

4. Material 
 

4.1   Träpålarna 
 

Minst 1000 träpålar har 

ingått i Alvastra 

pålbyggnad. Alla stockar 

som undersökts har varit av 

lövträd som hassel, björk, 

ask, pil, al, lind, asp, apel, 

alm och ek (Malmer 

1999:333). Trämaterialet jag 

undersökt till denna uppsats 

är sju stycken träpålar från 

utgrävningen 1976-1980. 

Alla träpålar hade tydliga 

märken efter huggen. Av 

dessa sju träpålar hade fyra 

märken efter yxans stoppu- 

nkt, det vill säga den punkt 

där yxans genomträngande 

kraft stoppas av träfibrerna 

och lämnar ett avtryck från 

verktygets egg. Det är på 

dessa fyra pålar som jag 

använt fotogrammetri för att 

göra en 3D-modell av 

huggytan.  

 

Fig. 7. Träpåle nr 144. 

Fig. 6. Träpåle nr 49. 
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Dessa pålar finns beskrivna i 

en tidigare opublicerad lista, 

sammanställd av Mats P. 

Malmer, där alla de 884 

träpålar som undersökts 

under utgrävningarna finns 

med. De pålar jag arbetat 

med har nummer 49 (se fig. 

6), 144 (se fig. 7), 149 (se 

fig. 8) och 186 (se fig. 9). 

Om dessa pålar står följande 

i listan: 

 

 

Nr 49 – Trädslag alm. År 

(okänt). Beskrivning av 

bearbetning: Spets gm 

parallellhuggning från två 

sidor, höger hands störst. En 

stor knast. Larvgångar under 

barken. 

 

 

Nr 144 – Trädslag ek. År 

11-12. Beskrivning av 

bearbetning: Spets gm 

tillhuggen från två sidor, troligen vid fällning, vänster sida störst. På tredje sidan minst två 

stora huggspår. 

 

 

Nr 149 – Trädslag ek. År 2 eller vinter 2-3. Beskrivning av bearbetning: Spets gm 

parallellhuggning från två sidor (vänster sida störst). På vänster sida sekundär tillhuggning, 

över fällhuggen. Övervuxna knastar. 

 

 

Nr 186 – Trädslag ek. År 2 eller vintern 2-3. Beskrivning av bearbetning: Spets gm 

tillhuggen från två sidor, möjligen vid fällning. Vänsterhandsida mest på tvärs, högersidan 

möjligen genom flera småhugg. 

 

 

Vid ytterligare undersökningar visade det sig att inte alla dessa hade tillräckligt tydliga 

stoppunkter. De pålar som hade tydliga stoppunkter var nr 144, se fig. 10, och 49, se fig. 11. 

Längden på stoppunkten eller A för att följa formeln som applicerats på yxorna var 3,28 cm  

Fig. 8. Träpåle nr 149. 

Fig. 9. Träpåle nr 186. 
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Fig. 10. Visar stoppunkten i huggspåret på påle nr 144 i programmet MeshLab. 

Fig. 11. Visar stoppunkten i huggspåret på påle 49 i programmet MeshLab. 
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på påle 144 och 4,18 cm på påle 49. Genom att använda ett trepunktssystem i 

datorprogrammet Geomagic där första punkten (den nordligaste punkten på fig. 12 och 13) 

representerar yxans ingångspunkt i träet och de andra två punkterna representerar var sin sida 

på stoppunkten inriktades modellen så att fasetten med stoppunkten sågs rakt framifrån. 

Utifrån detta kunde B fås fram för att formeln skulle kunna tas i bruk. Värdet på B för påle 

144 (se fig. 12) är 0,18 cm och 0,16 cm för påle 49 (se fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte troligt att exakt hela eggen från verktyget som orsakat stoppunkten finns 

representerat på träpålen. I ett försök att kompensera för detta gjordes beräkningar där 

stoppunkten rent hypotetiskt skulle motsvara endast 50 % av yxans egg (vilket jag anser är 

mindre troligt, mer troligt ligger det runt ca 75 % baserat på hur stoppunkten ser ut). Med 

dessa hypotetiska resultat skulle det betyda att stoppunkten på påle nr 49 hamnar på en 

kurvatur på 6,31 % och påle nr 144 en kurvatur på 7,03 %.  

 

Medelvärdet på eggens längd från de 29 yxor som ingår i denna studie blir 6,12 cm. 

Enkelyxor får ett medelvärde på 5,72 cm och dubbeleggade yxor får ett medelvärde på 7,17 

cm. Alltså har enkelyxorna en kortare medellängd än de dubbeleggade. Värt att notera är dock 

att både den längsta eggen på 10,8 cm (nr 170) och den kortaste eggen på 3,6 cm (nr 166) 

finns bland enkelyxorna, se tabell 2, så en stor variation i eggens längd finns.  

 

 

 

 

 

 

 

Påle Mått Uträkning Kurvatur % 

Nr 49 A=4,18 cm 

B=0,18 cm 

0,18/4,18*100=4,37 4,37 % 

Nr 144 A=3,28 cm 

B=0,16 cm 

0,16/3,28*100=4,87 4,87 % 

Tabell 1. Visar pålarnas nummer, mått på stoppunkterna, uträkningen och kurvaturen för varje respektive påle. 
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Fig. 12. Visar de tre punkterna i t som använts i Geomagic för att på en plan yta så fasetten kan ses rakt 
framifrån på påle nr 144. 

Fig. 13. Visar de tre punkterna i t som använts i Geomagic för att på en plan yta så fasetten kan ses rakt framifrån på 
påle nr 49. 
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4.2  Stenyxor 

 

Till denna uppsats har jag undersökt totalt 29 yxor.  Av dessa fotograferades 13 yxor av flinta 

och bergart som finns i Historiska Museets samlingar. Av de 13 var fyra dubbeleggade yxor 

och nio var enkelyxor. Den definition av enkelyxor jag använder mig av är den som Browall 

beskriver i sin bok ”Alvastra pålbyggnad. 1909-1930 års utgrävningar” från 2011 sid. 204: 

 

Med ”enkelyxor” menas en yxa som har en egg eller en eggliknande avslutning i 

bara ena kortänden. 

 

Tyvärr är en del av bergartsyxorna från SHM:s (Statens historiska museum) samlingar till 

olika grader eroderade eller saknar delen av huggeggen vilket gör det svårt att mäta bredden 

och den exakta kurvaturen på eggen. Av denna anledning exkluderades en del yxor då det 

tyvärr inte skulle gå att få fram de eftersökta värdena. Av de 13 yxorna var det åtta stycken 

icke lämpliga då de antingen var för eroderade vid eggen eller för skadade för att kunna ge ett 

resultat och som gjorde att de exkluderades från denna studie. Av de fem återstående yxorna 

var två dubbeleggade och tre enkelyxor. Då detta är långt ifrån ett tillräckligt antal gjordes 

även ett urval av yxor beskrivna av Montelius och tecknade av Olof Sörling (Montelius 

1917:11, 14, 17 och 20), på totalt 24 stycken, varav sex stycken dubbeleggade och 18 stycken 

enkelyxor. För att göra beräkningar kalkerades yxorna av från de skalenliga bilderna för att 

underlätta mätningarna (då det var lättare att mäta med dragna streck) och utförde beräkningar 

(se fig. 14 och 15). De yxorna som ingår i denna studie redovisas i tabell 2.  

 

Av de över 40 dubbeleggade yxorna som hittats i pålbyggnaden var endast en färdigställd, se 

fig. 16. De andra var som sagt endast fragmentariska. Ett exempel av en sådan yxa finns på 

fig. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14 & 15. Visar två exempel på de kalkerade yxorna samt hur måtten är tagna. Det tresiffriga numret representerar 
de nummer de har i Montelius publikation från 1917. Yxorna är ej skalenliga på denna bild. 
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Beteckning Typ Funnen i 

landskap 

Mått Kurvatur % 

SHM 19150:F10:17 Dubbeleggad yxa Ö.G. A=6,8  

B=1,6 

23,59 % 

SHM 13929:FG7:9 Dubbeleggad yxa Ö.G. A=5,6 

B=2 

35,71 % 

Nr. 268
 Dubbeleggad yxa Öl A=5,4 

B=0,6 

11,11 % 

Nr. 270
 Dubbeleggad yxa Sk A=6,3 

B=1,2 

19,04 % 

Nr. 272
 Dubbeleggad yxa Sm A=7,5 

B=4,8 

64 % 

Nr. 273
 Dubbeleggad yxa Hal A=8,4 

B=3 

35,71 % 

Nr. 274 Dubbeleggad yxa Hal A=8,1 

B=3,6 

44,44 % 

Nr. 275 Dubbeleggad yxa / A=9,3 

B=1,95 

20,96 % 

SHM 13540 Enkelyxa Ö.G. A=4,2 

B=0,4 

9,52 % 

SHM 19150:J11:11 Enkelyxa Ö.G. A=5 

B=0,9 

18 % 

SHM 14800:M8:8 Enkelyxa Ö.G. A=5,4 

B=0,9 

16,66 % 

Nr. 121 Enkelyxa 

(Tunnackig) 

Sk A=7,2 

B=1,5 

20,83 % 

Nr. 122 Enkelyxa 

(Tunnackig) 

G A=6,96 

B=1,29 

18,53 % 

Nr. 124 Enkelyxa 

(Tunnackig) 

Boh A=7,5 

B=1,2 

16 % 

Nr. 125 Enkelyxa 

(Tunnackig) 

Sk A=4,1 

B=0,4 

9,75 % 

Nr. 127 Enkelyxa 

(Tunnackig) 

V.G. A=4,27 

B=0,97 

22,80 % 

Nr. 166 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Sk A=3,6 

B=0,5 

13,89 % 

Nr. 167 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

V.G. A=6,45 

B=0,82 

12,79 % 

Nr. 168 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Sk A=4,66 

B=0,4 

8,57 % 

Nr. 170 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

V.G. A=10,8 

B=1,5 

13,88 % 

Nr. 172 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Söd A=5,2 

B=0,3 

5,77 % 

Tabell 2. Förteckning över analyserande yxor (de med tre nummer är från Montelius). Formeln som använts är 

b/a*100=ci 
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Nr. 173 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Hels A=6,75 

B=0,45 

6,66 % 

Nr. 174 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Sk A=5,25 

B=0,6 

11,43 % 

Nr. 176 Enkelyxa 

(Tjocknackig) 

Sk A=8,1 

B=0,75 

9,26 % 

Nr. 211 Enkelyxa 

(Håleggad) 

Sk A=6,6 

B=1,05 

15,90 % 

Nr. 212 Enkelyxa 

(Håleggad) 

V.G. A=4,27 

B=1,05 

24,56 % 

Nr. 214 Enkelyxa 

(Håleggad) 

Sk A=4,4 

B=0,5 

11,36 % 

Nr. 215 Enkelyxa 

(Håleggad) 

Boh A=4,7 

B=0,4 

8,51 % 

Nr. 216 Enkelyxa 

(Håleggad) 

Ö.G. A=4,8 

B=0,4 

8,33 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Den enda färdigställda dubbeleggade yxan som funnits i Alvastra pålbyggnad. Foto på SHM 19150:F10:17 
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5. Resultat 
 

Analysen har resulterat i kurvaturer från totalt 29 yxor. Åtta stycken av dessa är av typen 

dubbeleggad yxa och 21 stycken var enkelyxor. Om vi börjar med att titta på 

kurvaturresultatet för de dubbeleggade yxorna så ser vi i tab. 2 att det finns en stor fluktuation 

mellan 64 % som max och 11,11 % som lägsta och ger ett totalt medelvärde på 31,82 %. När 

det gäller enkelyxorna ligger kurvaturen på 24,56 % som max och 5,77 % som lägst, 

medelvärdet hamnar på 13,47 %. Det är alltså en stor skillnad i kurvaturen, i alla fall när det 

gäller medelvärdena. Dock bör det noteras att det finns dubbeleggade yxor med en kurvatur 

som är lägre än 13,47 % (nr. 268 med 11,11 %). 

 

Resultaten från stoppunkterna i fasetterna på påle 144 och 49 gav ett värde på 4,37 % i 

kurvatur på påle 49 och 4,87 % i kurvatur på påle 144. Dessa två ger ett medelvärde på 4,62 

%. Värt att notera dock, som jag tog upp i kapitel 3, är att dessa stoppunkter inte representerar 

hela eggen på yxan som bearbetat denna påle. Om vi applicerar felmarginalen och antar att 

stoppunkten endast representerar 50 % av yxans egg blir det 6,31 % för påle nr 49 respektive  

7,03 % för påle 144.  

 

 

Fig. 17. En fragmentarisk dubbeleggad yxa. Foto på SHM 13929:FG7,9 
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6.  Diskussion 
 

Resultaten från analysen av påle 49 och 144 gav oss en kurvatur på 4,37 % resp. 4,87 %, 

analyserna från yxorna gav ett medelvärden på kurvaturer från de dubbeleggade yxorna på 

31,82 % och 13,47 % för enkelyxorna. Baserat på detta passar enkelyxornas kurvaturer bättre 

in med kurvaturerna på stoppunkterna. Vid beräkningar där endast 50 % av yxans egg finns 

representerat i huggspåret så blir resultatet 6,31 % för påle 49 och 7,03 % för påle 144. 

Utifrån dessa siffror verkar enkelyxorna vara de mest troliga typerna av yxor som använts vid 

bearbetandet av pålarna i Alvastra pålbyggnad. 

 

I denna studie har jag eftersträvat att få så mycket kvantitativ data som möjligt med högsta 

möjliga kvalité på mätningarna, både med kurvaturer på de olika typerna av yxor samt på 

stoppunkterna på träpålarna. Problemet har dock varit en begränsad tillgång på både pålar och 

yxor från Alvastra. Endast sju stycken pålar har funnits till mitt förfogande vilket lett till att 

fokus hamnat på kvalitativa mätningar på de två pålarna som uppvisade tillräckligt tydliga 

stoppunkter. Tillgången på stenyxor från Alvastra pålbyggnad har tyvärr också varit dålig och 

ett större antal hade varit att föredra framför att hämta måtten från bilderna i Montelius 

publikation från 1917. Här finns också möjlighet att studera frågan ”vilka redskap som 

använts vid byggandet av Alvastra pålbyggnad?” ytterligare genom att utöka antalet yxor från 

Alvastra pålbyggnad och kanske även andra yxor från samma tidsperiod. En annan möjlighet 

till att utöka befintlig data om träpålarna är att närmare undersöka alla de bilder som tagits av 

dem.   

 

Även om de resultat som presenteras i denna studie pekar på att det är mindre troligt att de 

dubbeleggade yxorna använts vid bearbetning av Alvastra träpålar, lämnas utrymme för 

framtida studier i ämnet. Metoden som använts i denna studie är relativt grov. Slutsatsen 

baseras på antagandet att det finns en skillnad i kurvatur på dubbeleggade yxor och enkelyxor 

som noterats vid initiala okulära undersökningar. Denna skillnad kunde senare påvisas (se 

tidigare avsnitt i denna uppsats) med en differens i medelvärdet mellan de olika yxtyperna. En 

möjlighet till framtida undersökningar i ämnet med de dubbeleggade yxorna som 

träbearbetningsredskap är att tillverka några exemplar i olika storlekar eller/och versioner och 

testa i trädfällningsexperiment. Skulle yxan hålla för en sådan påfrestning eller skulle den gå 

sönder? 

 

Resultaten som framkommit i mina undersökningar stämmer med den vedertagna hypotesen 

att de dubbeleggade yxornas primära funktion inte har varit att bearbeta träpålar. Charlotte 

Anderson behandlade ämnet i sin D-uppsats ”Den dubbeleggade stridsyxan” (1994). 

Andersson menar att själva förhållningssättet människorna under perioden kring MN A hade 

till de dubbeleggade yxorna avslöjar funktionen de hade i samhället. Att de deponerats, både 

färdigställda exemplar och fragmentariska innebär att de haft ett värde utöver ett vanligt 

arbetsredskap. Att yxorna har producerats fast de var mer tidskrävande att tillverka än en 

vanlig enkelyxa indikerar också en sådan funktion. Även att miniatyrer av typen gjorts i 

bärnsten (Browall 2011:293–294) och i ben (har tolkats som en dubbeleggad baserat på 
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formen men saknar dock fästanordning) (Browall 2011:316 & fig.333) tyder på en större 

betydelse än endast som träbearbetningssverktyg. Hypoteser för tänkbara funktioner för de 

dubbeleggade yxorna har varit att de tjänade som en statussymbol eller/och att den haft ett 

rituell värde (Malmer 1986:97). En annan hypotes är att de använts som vapen (Kaleas 1957, 

von Ebbesen 1975) men då denna diskussion ligger utanför denna uppsats ramar finns det 

ingen anledning att vidare behandla ämnet. 

 

 

 

7.  Sammanfattning 
 

Denna uppsats har byggt på frågorna; med vilka redskap byggdes Alvastra pålbyggnad samt 

om någon yxtyp kunde uteslutas med hjälp av fotogrammetri och statistik? För att besvara 

dessa frågor undersöktes 29 stycken stenyxor daterade till MNA perioden eller däromkring 

samt sju träpålar från Alvastra pålbyggnad. Vid närmare undersökningar framkom det att 

endast två av dessa sju pålar hade tillräckligt tydliga stoppunkter, dvs. den punkt i träet som 

yxan stoppas av träfibrerna och lämnar ett avtryck av yxans egg, för att kunna ge ett värde på 

kurvaturen från yxan som gjort hugget. Baserat på formeln B/A*100=CI beräknades 

medelkurvaturen för dubbelyxornas egg till 31,82 % och för enkelyxorna var medelvärdet 

13,47 %. Stoppunkterna på de två pålarna hade kurvaturer på 4,37 % respektive 4,87 %. Då 

stoppunkter endast är partiella då inga tydliga kanter från yxans egg kunde uttydas gjordes 

beräkningar för att se hur kurvaturresultaten fluktuerar vid ett hugg som motsvarar 75 % av 

eggen respektive 50 %. Dessa beräkningar gav en maxkurvatur på varje stoppunkt på 6,31 % 

respektive 7,03 %. Resultatet av undersökningen pekar på att det är mer sannolikt att det är 

enkelyxorna och inte de dubbeleggade yxorna som använts vid bearbetningen av pålarna i 

Alvastra pålbyggnad. 
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