
Fornminnesföreningens program 2011

För grävningar gäller speciella regler, se avsnitt längre ned

Onsdag 19 januari 19:00-21:00
Arkeolog Bengt Nordqvist berättar om undersökningarna vid 
Aranäs och Åskloster. 
Fika till självkostnadspris.
Lokal: Folkets Hus, Magasinsgatan, Varberg

Tisdag 8 februari 18:30 Styrelsemöte.

Tisdag 22 februari 18:30-21:00
Medlemsmöte. Utvärdering av provtagningarna vid Rolfstorp 
kyrka och hur vi går vidare med dammen vid Lillebacka.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.

Onsdag 23 mars 19:00
Årsmöte. Föreningen bjuder på fika. I samband med möte fö-
reläser Gunnar Carlstedt om landhöjningen efter istiden.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön.

Tisdag 12 april 18:30 Styrelsemöte.



Söndag 17 april 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre ned.

Söndag 8 maj 14:00-17:00
Vandring i Bua Sanddamm. Stenåldersboplatser och järnål-
dersgård. Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Gunnar Carlstedt telefon telefon 0340-93004 och Gö-
ran Bengtsson telefon 0340-15852.
Samling vid parkeringen för ICA Zackrisson i Väröbacka. För 
deltagare från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåk-
ning.

Söndag 22 maj 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre ned.

Lördag-söndag 4-5 juni
Resa till Västergötland.
Några axplock: gravfälten vid Frugården, gångrifterna Kar-
leby, Falköpings museum, Ekornavallen, hällristningar Flyhov, 
Skara museum, hällkistan Hult.
Samåkning i bilar. Övernattning på vandrarhem. Anmälan till 
Göran Bengtsson 0340-15852 senast onsdag 22 maj.
Föreningen står för bensinkostnader.
Avresa från Statoil vid Gunnestorp 8:00.

Söndag 12 juni 10:00
Provgrävning.
Ledare: Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.
Lokal: se speciellt avsnitt längre fram.



Söndag 28 augusti 14:00-17:00
Vandring i Rolfstorp i gammal forngård.
Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Gunnar Carlstedt telefon 0340-93004.
Samling vid parkeringen för Rolfstorps kyrka. För deltagare 
från Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.

Söndag 11 september 14:00-17:00
Vandring till blockgrottorna och klippöverhäng på Ringhals 
udde. Medtag matsäck och oömma kläder.
Ledare: Göran Bengtsson 0340-15852.
Samling vid parkeringen Videbergshamn. För deltagare från 
Varberg kontakta Göran Bengtsson för samåkning.

Tisdag 20 september 18:30 Styrelsemöte.

Tisdag 18 oktober 18:30
Efterarbete till årets grävningar.
Ledare Göran Bengtsson telefon 0340-15852.
Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg

Tisdag 15 november 18:30 Styrelsemöte.

Onsdag 23 november 19:00
Per Starefors visar film och leder diskussion om hällristningar.
Lokal: Naturum, Fågellokalen, Getterön

Tisdag 6 december 18:30 styrelsemöte.

Årets grävningar.
Ett antal grävplatser är planerade. Beroende på väder så är de 
olika bra lämpade. Därför kommer styrelsen att senare under 
året välja plats.
Grävningarna gäller provgrävningar för flinta och andra läm-



ningar, såväl neolitiska som mesolitiska.
Intresserade deltagare kontaktar Göran Bengtsson telefon 0340-
15852 innan grävningen för att få veta plats.
Nybörjare som vill vara med och gräva är välkomna. Ytterligare 
grävningar kan komma med kort varsel.

Styrelsemöten
i Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg.  Som medlem 
är du välkommen att närvara vid styrelsemöten eller komma 
med förslag till föredragningslistan.

Medlemsansvarig
Ove Johansson, telefon 0340-626155 eller 0340-13878, upplyser 
gärna om föreningen och svarar på medlemsfrågor.

Biblioteket
Fornminnesföreningens böcker finns till utlåning hos Göran 
Bengtsson, Hästhagavägen 20,  Varberg, telefon 0340-15852.

Giro - betalningar.
Medlemsavgift enskild medlem 100SEK och familj 150SEK.
bankgiro 5068-6740 Varbergs fornminnesförening.

Alla hälsas välkomna!



Neolitiska flintyxor
Större yxor från stenåldern är 
främst från neoltikum under 
perioden 4000-1800 f kr. Innan 
fanns en hel del yxor speciella 
för mesolitikum. Några få av 
dem har såsom trindyxan gått 
in i neolitikum. Efter neolitikum 
finns inga flintyxor.

Typschemat för yxorna började 
utvecklas på 1800-talet och 
blev slutligen etablerat under 
70- och 80-talen.

Flintyxorna bildar med få 
undantag ett kontinuerligt 
utvecklingsförlopp från början 
till slut. Typerna har numrerats 
i åldersordning, lågt nummer 
tidigast. Yxorna användes först 
av trattbägarkultur TRB. Strids-
yxekulturens STY har haft sina 
egna yxor.

Spetsnackiga yxor
TRB. 3950-3750 BC
typ 1: spetsovalt tvärsnitt
typ 2: 3-sidig eller nästan 4-sidigt 

tvärsnitt
typ 3: 4-sidigt tvärsnitt
Tunnackiga yxor
TRB. 3750-3350 BC
typ 1: smal, skarp nacke, stor 

smalsidevinkel, kraftigt välvda 
bredsidor

spetsnackig typ 1

spetsnackig typ 2

spetsnackig typ 3

tunnackig typ 1



typ 2: smal, skarp nacke, paral-
lella smalsidor, välvda bredsidor

typ 3: bred, skarp nacke, parallel-
la smalsidor, välvda bredsidor, 
svagt välvda smalsidor

typ 4: bred, trubbig nacke, plana 
smalsidor, raka skarpa sidokan-
ter, välvda bredsidor

3350-2950 BC
typ 5: smal, trubbig rakslagen 

nacke, breda parallella smalsi-
dor, svagt välvda bredsidor

typ 6: bred, trubbig nacke, breda 
smalsidor

typ 7: bred, trubbig nacke, osli-
pade smalsidor, knappt välvda 
bredsidor (Blandebjer-typ)

Tunnbladiga yxor
TRB och STY. 3750-3350 BC.
Tunnbladiga <24mm tjocka.
Förekommer parallellt med de 
tunnackiga yxorna.

tunnackig typ 2

tunnackig typ 3a

tunnackig typ 4

tunnackig typ 7tunnackig typ 6tunnackig typ 5



typ a1: 2-sidig, spetsovalt tvär-
snitt, slipade bredsidor, osli-
pade smalsidor

typ a2: 2-sidig, spetsig nacke, 
bred egg, markerade egghörn

typ b1-2: 4-sidig, slipade smalsi-
dor

typ b1: skarp oregelbunden 
nacke

typ b2:  trubbig nacke
3350-2950 BC
typ c1:  smal, oslipade smalsidor
typ c2: utsvängd egg

Spetsnackiga håleggade
Rätt ovanliga.

Tjocknackiga yxor
TRB. 3350-2950 BC
nacktjocklek >40% nackbredd
typ a: smalsidevinkeln >8°, 

oslipade smalsidor, rak nacke, 
tjockast mitt på

2950-2400 BC
typ b: smalsidevinkeln <8°, sli-

pade eller oslipade smalsidor, 
rak eller sned nacke, tjockast 
vid eggen

STY
sämre huggna än TRB:s. Även 
håleggade yxor i denna grupp.
typ 1-6: svårskiljbara
2400-1800 BC
typ 7: utsvängd egg

håleggad typ 7

tjocknackig typ B

tjocknackig typ A

tunnbladig typ a1



Föreningen samarbetar med:

Föreningens skrifter som finns att köpa


