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Bronsyxor 

I vårt område har det gjorts fynd av bronsyxor och gjutformar i täljsten. I gjutformen kan man 
se att det är en yxa den är avsedd att skapa. 

Både yxorna och gjutformarna är av en speciell sort som fått namnet Ananino efter den plats 
de ursprungligen kommer ifrån. Platsen Ananino ligger långt österut vid Floden Kama i 
Ryssland. Där har samma typ av yxor hittats i gravfält från tiden 600 -200 f.Kr. Skillnaden är 
att gjutformarna och yxorna som hittats här inte ligger på eller intill gravar. 

När forntidens människor lärde sig använda brons och att gjuta bronsföremål får de alltså 
kunskapen österifrån. 

Det är cirka 200 mil fågelvägen mellan Övre Norrland och området vid Kamafloden. Hur 
kunde man ha så långväga kontakter? Genom att resa vintertid är det lättare att färdas över 
frusna myrar och sjöar på skidor. 

Brons består av koppar och tenn, ungefär 90 % koppar och 10 % tenn är den bästa blandingen. 
Även när man lärt sig att gjuta i brons måste människorna här få tag på råvarorna koppar och 
tenn för att kunna gjuta yxor. 

I samma område som dessa yxor och gjutformar hittats har arkeologerna också hittat 
asbestkeramik. Den typen av keramik kopplas ihop med metallhantering. Det är svårt att 
använda dessa kärl till matlagning eller till att förvara mat och dryck i då de vassa 
asbestfibrerna lossanar och skulle göra det omöjligt att äta eller dricka utan att skada sig. 

Anledning till att det hittas färre metallföremål än de i sten kan vara att det går att smälta om 
metall och gjuta om eller skapa nya föremål av metallen. 
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Storkågefyndet 

Storkågefyndet består av en rad spännen, halsringar, armband och fingerringar tillverkade i 

brons. 

Föremålen hittades i Kåge när marken skulle jämnas ut för att kunna bygga en ladugård 

på 1800-talets slut. Förmålen dök upp i ett spadtag och efteråt har de varit svårt att få fram 

exakt hur det såg på platsen de hittades. Kom föremålen fram när det grävdes en bit ner i 

marken eller direkt i en jordhög som grävdes bort? 

Föremålen lämnades efter ett tag in till Västerbottens norra fornminnesförening och de 

föremål som föreningen samlade in är de som sedan blev grunden för Skellefteå museums 

samlingar. Därför finns föremålen också kvar i dag. 

När arkeologerna från Riksantikvarieämbetet i Stockholm kom för att titta på platsen hade det 

gått nästa 30 år från att föremålen hittades. Det var omöjligt att genomföra en arkeologisk 

undersökning på plats då där sen länge stod ladugården. Jordhögen som en gång funnits där 

skulle kanske kunna ha varit en grav men det gick inte längre att få svar på. 

När förmålen undersökts ordentligt har arkeologerna kommit fram till att de har sitt ursprung i 

nordöstra Estland där de är tillverkade. Där kopplas de samman med eliten i samhället, vilket 

betyder att de från början inte tillverkades för vanligt folk. 

Föremålen är tillverkade under 300-talet e.Kr. Föremålen har slitspår och därför vet 

arkeologerna att de är använda innan de hamnade i marken. De har troligen hamnat i marken i 

Kåge kring 400 e.Kr. 

Vem som haft spännen, halsringarna och armbanden får vi aldrig veta. Kanske har de en 

koppling till utbytet av skinn/päls och sältran som pågick i Europa under den här tiden. 

De verkar ha grävts ner avsiktligt men varför eller hur de hamnade i just Kåge går inte svara 

på. 

Det största spännet använder Skellefteå museum som förlaga till sin logotyp, se högst upp på 

pappret. Företag och skolan i Kåge använder också föremålen som förlaga till sina logotyper. 


















