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Abstract
The article is on a Mlilar type bronze axe found in the Jungar village in Jepua (present
Uusikaarlepyy rural commune), Ostrobothnia, in 1979. The circumstances of the find
and its relationship to other finds of Mlilar axes from Finland are discussed. In outlining
the Bronze Age environment of the find area it can be observed that the find location
(elevation c. 2~,5 - 25 asl) was still under water at the end of the Bronze Age. The axe
is probably of western import and the many Bronze Age type burial cairns in the
vicinity connect the area to the West Finnish Bronze Age culture.
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Hosten 1979 tillvlixte antalet metallforemal fran
Finlands bronsalder med en holkyxa av sk. Mlilar-typ (NM 20650), funnen i Jeppo, Osterbotten.
lordbrukaren Lars-Erik Elenius hittade i borjan av september vid potatisupptagning ett metallforemaI, en holkyxa av brons, som inlostes
till staten for 1.000 mk. Fyndplatsen ligger i Jeppo s()cken, numera Nykarleby storkommun, i
lungar by pa lligenhet nr 9:62. Platsens llige lir:
grundkarta 2312 06 JEPPO, x = 7032 02, y =
435 38. Platsen ligger pa en jlimn odlingssllitt pa
ostra sidan av Lappo a, c. 700 m ifran astranden .
Jlirnvligen Seinlijoki - Karleby gar mellan an och
fyndplatsen, ca 150 m ifran densamma. 8,7 km
mot nordvlist ligger Jeppo kyrka.
Terrlingen kring Lappo a lir bade pa Jeppooch soderut pa Alahlirma-sidan mycket flat och
jlimn. Odlingarna och den nutida boslittningen
koncentrerar sig kring an. Storre skog- och
mossmarker ligger llingre mot ost och norr samt
vlist-sydvlist. I den sistnlimnda riktningen bestar
terrlingen av berg och morlinbackar som stlillvis
nar till 35-40 m:s hojd over havsytan. Adalens
hojdniva ligger i dessa trakter i allmlinhet mellan
20-25 m.
Jordmanen pa fyndplatsen bestar av mycket
fin sandjord. Enligt upphittaren kom foremaIet

fram i en "potatistroska" vid maskinell potatisupptagning och torde dlirenligt ha legat i matjorden. Hojden pa fyndstlillet lir enligt grundkartan
mellan 22 ,5 och 25 m ohy.
Bronsyxans storsta llingd lir 105 mm, storsta
bredd vid eggen 45 mm. Den runda holkens diameter lir 25 mm. Drygt 20 mm nedanfor holkens
rand lir fyra svagt antydda horisontala vulster,
som tills am mans bildar en 9 mm bred zon runt
yxan. Pa ena sidan vid denna zon lir en liten, i
mitten oppen llink (sondersliten eller misslyckad
vid gjutning?) . Dess llingd lir 11 mm och bredd 5
mm. En mycket svagt antydd vertikal mittvulst
skar genom de fyra horisontala vulsterna pa bada sidor. Nedanom den horisontala zonen pa bada sidor om mittvulsten lir tva likasa mycket
svagt antydda , nagot snedgaende vulster. Yxan i
helhet lir gjuten.
Yxeggen breder ut sig ganska tydligt. Den lir
svlingd och nagot asymmetrisk, vilket kan bero
pa slitningen? Bilda egghornen lir rundade.
ForemaIets yta lir tlickt av gronaktig oxidering. Vid vulsterna, egghornen och gjutsommen
pa sidorna kan bronsens gulaktiga farg urskiljas.
Vid okullir granskning kan man pa ytan urskilja
liven skramor och faror, som har kommit till senast vid potatisupptagningen.
Yxan ingar i Edgrens forteckning om nya me-
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En holkyxa av Miilar-typ (NM 20650) funnen i Jeppo, Osterbotten. Teckning R . Ahola .

tallforemal fran bronsaIdern (EDGREN 1981).
Narmare uppgifter om fyndomstandigheter eller
andra kommentarer fOreligger emellertid inte.
Jeppo-yxan uppfyller alia kriterier, som har
stallts en yxa av den mellansvenska Malar-typen
(MEINANDER 1954, 24-39, BAUDOU 1960,
19) Av de i vart land forut funna elva holkyxorna, som kan raknas till Malartypen hor enligt
Meinander fyra exemplar till den typiska, mellansvenska gruppen (MEINANDER 1954). De
ar yxorna fran Sund (NM 8940), Saltvik (AI.
Mus . 106), Kimito (NM 800) och Vastanfjard
(NM 11588). Av dessa ar yxan fran Kimito narmast Jeppo exemplaret (MEINANDER 1954,
Taf.9:a-h) .
De ovriga Malar-yxorna funna i vart land ar
atypiska lokala varianter. De ar yxorna fran Lojo (NM 8330), Kiukais (NM 6610), Nakkila (NM
20

2151), Harjavalta (TALLGREN 1916, 157 bild
9) Laihela (MEINANDER 1954, 27 Abb 9),
Kaukola (NM 2535:1) och Valkjarvi (NM
2298:193). Av dessa har yxorna fran Nakkila och
Valkjarvi sen are aven raknats till den ostpreussiska Skandau-typen. Yxorna fran Harjavalta
och Laihela ar fOrkomna och endast teckningar
av dem ar bibehallna. De kan darfor ej med
sakerhet narmare bestammas. Laihela-yxan har
anda hanfOrts till de lokala varianterna tillverkade i Finland. Utom yxor har tva gjutformar for
yxor av Malar-typ hittats i Norra-Osterbotten
(MEINANDER 1954, 25-26).
I Sverige dateras Malar-yxan till bronsaldersperioderna IV-V (BAUDOU 1960). I Finland
har Meinander ansett typen hora till period ern a
V-VI och hans asikt har senare delats b1.a . av
Salo (SALO 1981).

De typiska mellansvenska Malar-yxorna i viut
land har hittats i landets sydvastliga delar och pa
Aland, alltsa i trakter som kanske mest naddes
av den vastliga metallimporten. Darenligt har
Meinander framfOrt, att de lokala varianterna
huvudsakligen tillverkades pa sadana omraden,
som inte tillrackligt naddes av denna import. Sa10 gor anda uppmarksam pa, fOr Satakundas del,
att omradet under sen are delen av bronsiHdern
hade mycket tydliga kontakter med Mellan-Sverige (SALO 1981, 248). De i Satakunda funna
Malar-yxorna ar emellertid lokala produkter, inte tydliga importvaror.
Den bronsaldersmiljo, dar Jeppo-yxan hOr
hemma, har varit ett flackt kustlandskap. En
lang, grund havsvik vid den nuvarande Lappo
adalen har dominerat terrangen . I sydvast och
vast lag gravrosen pa berg och pa kron av morankullar, i grupper och enstaka. De ar sa
manga, att de utan tvekan vittnar om en bosattning i narheten.
Ar 1980 pa sommaren undersoktes i vastra
Jeppo, pa Mihtensberget knappt 3 km vasterut
fran yxans fyndplats, lamningar av ett rose vid
30 m:s hojd ohy. Roset var mycket sv,ht skadat,
endast en del av bottenstenarna lag kvar. Konstruktionen eller dimensionerna kunde darfOr inte
mera klarlaggas. Endast litet brand a benbitar
hittades bland bottenstenarna (se Pekka Honkanens rapport vid museiverkets fOrhistoriska byra, Hfors). Roset lag pa berg med vid utsikt och
laget kan anses typiskt fOr bronsalderrosen. Hojden over havet pa platsen ger en date ring tidigast till sen are delen av bronsaldern. Bland de
andra kanda rosen i Jeppo-Alaharma trakten
finns flera som till sitt yttre och sitt lage i terrang
kan jamfOras med bronsaldersrosen t.ex . fran
sydvastra Finland. Nagra av rosen i Jeppo hor
till de statligaste av bevarade fornlamningar i
Osterbotten. Inga av dessa har emellertid blivit
undersokta och daterade fynd fOreligger inte.
Ovannamnda rosen kring Lappo a hor till en
zon av rosen, som foljer landets kust fran Finska
vikens strander till norra Osterbotten. I sin arti-

kel om spjutspetsen fran Lestijarvi behandlar
Siiriainen aven dessa kustrosen och deras datering (SIIRIAINEN 1978 a). Han framfOr tre
kronologiska nivaer, som kan anvandas for preliminar datering av rosen i Osterbotten. Rosen i
Jeppo-Alahlirma trakten hor i enlighet darmed
huvudsakligen till niva B, vars hojd ar mellan
27,5 och 40 m ohy., och vilken dateras fran 1250
till 500 f.Kr., alltsa till bronsaldern. Fyndplatsen
fOr Jeppo-yxan ligger mellan 22,5-25 m, vilket
betyder att platsen annu vid bronsalderns slut
var under vatten.
Edgren har nyligen fast uppmarksamhet pa
fyndfOrhallanden for flere tidigare funna metallforemal fran bronsaldern (EDGREN 1981). Tre
svard och fern yxor har hittats under sadana omstandigheter, att de betyder att fOremalen i tiden
har hamnat i vatten. Han hanvisar till mojligheten, att sadana fynd aven kan vara offrade i vatten, att de kan vara paralleller till de sydskandinaviska mossoffren, som man kanner fran stenoch bronsaldern. Mojligheten att fOremaien av
misstag har tappats i vattnet bor aven tas i beaktande.
Sammanfattningsvis kan man konstatera , att
Jeppo-yxan, som tillhor den mellansvenska
gruppen av Malar-yxor, hor till den vastfinska
bronsalderskulturen, som i sodra och vastra Finland samt i Osterbottens kusttrakter kannetecknas av gravrosen, metallforemal och speciell
bronsalderskeramik. I brist pa undersokningar i
Jeppo kanner man ej boplatser, som skulle vara
samtida med yxan och rosen . Narmaste kanda
boplats ligger pa Alaharma-sidan, omkring 3 km
syd-sydost fran yxans fyndplats. Boplatsfynd har
dar upptackts vid inventering pa lagenhet Karkaus intill Lappo a, pa 27,5 m:s niva, vilket betecknar strandnivan omkring 500 f.Kr . Fyndmaterialet, som bestar av plockfynd fran odlingsmark, omfattar kvarts och nagot keramik. Den
har definierats som epineolitisk Sar 2 och vastfinsk Morby-keramik (SIIRIAINEN 1978 b).
Malar-yxan fran Jeppo och Karkaus-boplatsen
tillhor mahanda en och samma population.
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