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DE KASTADE  

Detta frimärke som gavs ut 2007 har tryckts i kombination offset/stål -
tryck, och visar två ceremoniyxor från bronsåldern. Någon gång 
under denna period offrades yxorna till gudarnas ära som ett par, 
vilket var vanligt förekommande när det gäller offerfynd från just
brons  åldern. De kastade bokstavligt talat yxorna i sjön, vilket är en
målande beskrivning för hur man avslutade en offerceremoni under
sten- och bronsåldern. Den vänstra yxan har förstorats upp här ovan  -
för, där man kan studera gravören Lars Sjööbloms fina gravyrteknik. 
Bilden i bakgrunden är från alkärret i Stenshuvuds nationalpark, där
möjligen några yxor kan ha kastats i sjön, eftersom det vid Stens -
hu vud bott människor sedan urminnes tider. (foto Morten Persson)
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De forntida vapnen ha-
de en mångfald av an-
vändningsområden.

Dels användes vapen som
yxor, spjut och pilbågar för
krigiska syften, men de var
också vardagsredskap för
jakt, fiske och skogsbruk.
För det var säkerligen inte
någon angenäm upplevelse
att vandra genom det skogs -
klädda forntida landskapet,
fullt med vilda djur, utan
nå gon slags beväpning. 

Dessutom fyllde de forn-
tida vapnen också en annan
viktig funktion, nämligen
en religiös. Vapen off ra des
till gudarnas ära, och det
var vanligt att de som dö-
dades i strid även fick sina
vapen offrade. 

På slagfältet och i andra
sammanhang symbolisera-
de påkostade vapen makt,
rikedom och kanske kon-
takt med gudavärlden.  

Yxan som vapen och 
redskap
Ett av de vanligaste vapnen
och redskapen under sten -
åldern var utan tvekan yx-

an, som under årtusendens
lopp genomgick en rejäl för-
ändring och förbättring. 

När man säger stenål -
ders yxa så tänker säkerli-
gen många på yxor gjorda i
flinta, men eftersom flintan
inte är en naturlig bergart i
norra Norden, tillverkades
yxor även av andra berg ar -
ter såsom porfyrit, diabas
och grönsten. 

I Kvarnby utanför Mal mö
har man kunnat konstatera
att människorna under den
yngre stenåldern (ca 4000–
1800 f.Kr.) drev en enklare
flintgruva. Denna flinta an-
vändes sedan som handels -
vara med folk i flintfattiga
områden, och därför kan
flintföremål dyka upp på
platser runt om i Norden
där alltså denna bergart in-
te finns naturligt.  

Stenåldersyxan var un-
der den äldre stenåldern (ca
12000–4000 f.Kr.) mycket en -
kel till sin utformning. Des -
sa så kallade skiv- och kärn -
yxor, bestående av ett grov-
hugget stycke flinta eller
annan bergart, användes

mestadels till skinnbearbet -
ning. I och med att nya kul-
turströmningar nådde Nor -
den i slutet av den äldre
stenåldern, så utvecklades
också yxorna. 

Vackra stridsyxor
Under den yngre stenål-
dern (Neolitikum), som in-
föll ca 4000 f.Kr., började
män niskorna i Norden att
bruka jorden. Den första
jord brukande kulturen i
Nor den, trattbägarkulturen
som fått namn av sina vack-
ra trattformade keramikfö-
remål, samt den något sena-
re gropkeramiska kulturen,
utvecklade den äldre sten -
ålderns ganska klumpiga
yxor till mer lättanvända
och effektiva redskap, med
vilka man kunde hugga ner
större träd och röja skog. 

Den yngre sten ålderns
yxor var slipade, ett arbete
som var mycket tidsödande,
men som medförde att yxan
inte enbart blev blänkande
vacker utan också fick skar -
pare egg och blev mer tålig. 

Arkeologer har gjort tes-

 YXAN I SJÖN
av Carl-Henrik Larsson

Lika länge som det har funnits människor i Norden har det också 
funnits vapen. De vapen de tidiga nordborna begagnade sig av 

var allt från enklare stenyxor till pilbågar, spjut och svärd – och som
inte bara användes i strid. En del kastade faktiskt yxan i sjön! 

➥

06_10:Layout 1  2011-09-27  21:33  Sida 7



ter med flintyxor från den yng-
re stenåldern, som visar att de
inte låg långt efter en modern
yxa vad gäller möjligheten att
hugga ner ett träd. Däremot
slets eggarna snabbare ut, och
de bröts också ofta av.  

I slutet av den yngre stenål-
dern började stenyxorna allt-
mer efterlikna de koppar- och
bronsyxor som börjat dyka upp
i Norden. Stridsyxekulturen
(äv en kallad båtyxekulturen)
som dök upp i Norden under
slutet av 3000-talet f.Kr., förde
tillverkningen av yxor till en
högre hantverksmässig nivå än
tidigare. De otroligt vackra båt -
formade yxorna med hål för
skaf tet, fungerade både som
sta tussymboler och som effek-
tiva vapen. 

Både under den yngre sten -
åldern och bronsåldern offrade
människorna yxor till gudarna.
Yxan som vardagsredskap och
som vapen var det perfekta off-
ret. Man offrade något som var
personligt och som dessutom

tog lång tid att tillverka. Arke o -
logerna har hittat offrade yxor
i husgrunder från yngre sten -
åldern. Kanske de skulle fun-
gera som ett skydd mot onda
krafter? 

Att bokstavligen slänga yx-
an i sjön var ett annat sätt att
offra. Troligtvis föregicks dessa
offer av religiösa ritualer med
sång och musik. Men vi kan ba -
ra spekulera. 

Under bronsåldern fram -
ställ des särskilda bronsyxor för
ceremoniellt bruk. Två av des-
sa yxor finns avbildade på ett
danskt frimärke utgivet 2007,
och som kan ses på första si-
dan i denna artikel. 

Annars var holkyxan den
vanligaste yxan under brons ål-
dern. Dessa yxor som sällan var
längre än tio centimeter och ur -
holkade, var dock inga vidare
redskap utan fyllde sä kert and -
ra syften. 

Både stöt- och kastvapen
Ett annat av forntidens viktiga

vapen var spjutet, som
historiskt sett är mycket
gammalt. Arkeologerna
har gjort fynd i Tyskland
som visar att spjut an-
vändes redan för 400 000

år sedan av föregångare till ho-
mo sapiens. 

Under nordisk forntid an-
vändes spjut både vid jakt och
strid, och det användes både
som stöt- och kastvapen. Stöt -
spjutet var längre än kastspju-
tet, och det kom väl till pass vid
björnjakt då man kunde hålla
det rasande djuret på behörigt
avstånd. 

Under stenåldern tillverka-
des spjutspetsarna främst av
flinta och skiffer, men även
spjut spetsar gjorda av ben fö-
rekom. 

Bronsets inträde i Norden
(ca 1800 f.Kr.) innebar också
att den nya metallen började
användas inom vapenfram ställ -
ningen. Spjutspetsar tillverka-
de av brons användes dock inte
i lika hög utsträckning som
spjutspetsar gjorda av olika
berg arter. Bronset var nämli-
gen en dyrbar metall. 

Spjutet som vapen verkar
också ha haft en religiös bety-
delse under bronsåldern. Och
som manlighetssymbol vid jakt
och strid (som endast var man-
liga sysselsättningar) figure rar
spju tet ofta på de vackra häll-
ristningarna från bronsåldern.
Flera av hällristningarna före -

Stämpeln från 1975 är hämtad
från en hällristning från
bronsåldern, och den visar
hästburna krigare med spjut
och sköld. Spjutet var ett vik-
tigt vapen under hela forntiden,
och det användes både vid jakt
och strid. Under bronsåldern
började man dessutom gjuta
sköldar, men dessa var mer
statussymboler än skydd för
krigare. De var nämligen för
sköra för att tåla slag. Man
skulle kunna tala om psykolo-
gisk krigföring där krigarna
med bronsföremål hade ett
psykologiskt övertag gente-
mot de krigare som hade sten-
vapen.

Ett svärdsfäste
funnet i Vendel 
visas på detta
frimärke från
1975. Svärds -
fäste na var oftast
mycket vackert
utsmyckade, och
ju högre uppsatt
man var desto
mer utsmyckat
svärdsfäste hade
man. Eftersom svärdet under järnåldern inte
längre bara var något som de uppsatta bar,
utan ett föremål som massproducerades, så
var de vackra svärdsfästena ett sätt att visa
makt och rikedom. Svärdsfästet på frimärket
finns att beskåda på Historiska museet i
Stockholm. Frimärket har tryckts i ståltryck.
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Detta frimärke från 1990 i serien ”Vikingar” visar fyra svärd från
vikingatiden (ca 800–1050 e.Kr.). Den tidiga järnålderns svärd höll
på grund av orenheter i järnet och avsaknaden av härdningsmeto-
der usel kvaliet. Under vikingatiden hade man lärt sig metoden att
damaskera, det vill säga att det upphettade järnet tvinnades sam-
man, dubbelveks och därefter smiddes. Detta gav mycket slitstar-
ka klingor helt i klass med svärden som tillverkades på kontinen-
ten. Den nordiska smideskonsten stod på sin höjdpunkt!
Frimärket har tryckts i  kombination offset/ståltryck.

➥
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ställer spjutbeväpnade män
med sköld. 

Även bronssköldarna hade
en symbolisk innebörd. Deras
runda form påminde om solen
som ju dyrkades, och dessutom
var de för tunna för att använ-
da i strid. Alltså var skölden en
makt- och kultsymbol. 

Att spjutet var ett viktigt va -
pen under järnåldern framgår
inte minst av att guden Od en
ofta framställs på bildstenar
och andra föremål tillsam-
mans med sitt spjut Gungner,
vars magiska egenskaper gjor-
de att det aldrig missade sitt
mål. 

Gungner, som var smitt av
dvärgar, finns avbildat tillsam -
mans med Oden, Sleipner och
Hugin och Munin på ett av
hjälmblecken från Vendel, som
finns på ett frimärke (Sverige
1975) som illustrerade min ar-
tikel i förra numret av Nordisk
Filateli.  

Kunna döda på avstånd
Pilbågen är precis som spjutet
ett vapen med mycket lång hi -
storia. I Norden går den tillba-
ka till de första människorna
som vandrade in från kontinen -
ten i inlandsisens spår cirka
12 000 f.Kr. Och efterhand som
skogarna växte fram i takt med
isens tillbakadragande, fick
män niskor också ett större ut-
bud av material för tillverk-
ning av pilbågar och pilar. De
tidiga pilarna var säkerligen
till verkade helt av trä, men
med tiden så började man till-
verka pilspetsar av djurben och
flinta. 

Pilbågen tillät jägaren och
krigaren att döda på avstånd,
men dessa forntida pilbågar går
inte att jämföra med medelti-
dens välutvecklade långbågar
vad gäller slagkraft och räck -
vidd. Men arkeologiska fynd vi -
sar att de forntida bågarna, som
påminde om de senare lång bå -
garna, var mycket effek tiva och
långskjutande. 

En annan skillnad mot de
medeltida pilbågarna var själ-
va pilarna. De från medeltiden
var mer balanserade och utfor-
made för att ge mindre luftmot -
stånd, vilket na turligtvis öka-
de träffsäkerheten. 

Inte bara jaktvapen
Vid Aggeröds mosse i Skåne,
norr om Rönne ås avflöde från
Ringsjön, fann arkeologerna på
1940-talet en stenåldersboplats
där jägare periodvis varit bo-
satta under flera generationer.
Bland det mycket rika fynd-
materialet är en 170 cm lång
pilbåge det främsta fyndet. Med
en båge av den längden kunde
en skicklig jägare fälla sitt by-
te på mer än hundra meters
håll. 

Att pilbågar också användes
mot människor under stenål-
dern finns det tydliga bevis på.
I Tågerup utanför Landskrona
har en tolvårig stenålderspojke
grävts fram som skjutits med
en pil i ryg gen. 

Både under sten- och brons -
åldern var pilbågen ett viktigt
vapen som precis som de andra
vapnen även hade en funktion
som manlighetssymbol. Men så
var inte alltid fallet! Vid Astu -

vansalmi i Finland, som är Fin -
lands största hällmålningsom-
råde från yngre stenåldern och
äldre bronsåldern, har en kvin -
na avbildats med en pilbåge.
Pilbågar avbildade på hällrist-
ningar från bronsåldern är in-
get ovanligt, men kvinnor med
pilbågar är unikt. Det symbo-
liska innehållet i denna finska
hällmålning får vi aldrig reda
på. 

Hällmålningsområdet i As -
tu vansalmi finns avbildat på
ett finskt frimärke utgivet 2008
i serien nordisk mytologi. 

Under järnåldern utveckla-
des pilbågen som vapen ytter-
ligare, och pilarna tillverkades
naturligtvis av järn.

Det mytomspunna svärdet
Få typer av vapen har varit så
mytomspunna som svärdet, kri -
garens främsta attribut. I den
fornnordiska mytologin, och
med största sannolikhet även i
verkligheten, gavs svärden eg-
na namn. 

Att tillverka svärd av flinta
eller andra bergarter var en

På detta frimärke från 1992 kan man se den otroligt vackra flintdolken från
Hindsgavl. Flintdolken som är ett praktföremål i världsklass kan beskådas på
Nationalmuseum i Köpenhamn. Att tillverka en flintdolk var betydligt mer krävan-
de än att tillverka en yxa. Därför var dolkar i denna kvalitet otroliga statussymbo-
ler. Dolken som tillverkades på 2000-talet f.Kr. bär likheter med de bronsdolkar
som dykt upp på kontinenten. Dolken är närmare 30 cm lång, vilket kan jämföras
med dess svenska motsvarighet, dolken från Skatelöv, som är 36,5 cm.
Tryckmetoden för frimärket är ståltryck. 
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Yxor från yngre stenåldern (ca 4000–1800 f.Kr.) är avbildade på detta frimärke ut-
givet 1994. Tryckmetod är ståltryck. Yxan under stenåldern genomgick under
den långa period som stenåldern var, en enorm förändring och förbättring, Från
den äldre stenålderns oslipade yxor till den yngre stenålderns slipade och oftast
mycket vackra och effektiva yxor. Yxorna som visas på frimärket och som har ur-
gröpt egg är s.k. håleggade yxor vilka var vanliga under yngre stenåldern när
man bl.a. utförde träarbete. Även en flintmejsel finns avbildad. Föremålet med
hål i är ett sänke till fiskenät.

➥
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spjutspetsar, masstillverka des.
Om brons svär det varit avsett
främst för hövdingar och and -
ra uppsatta, så blev järnsvär-
det snart var mans egendom. 

Men den tidiga järnålderns
svärd var av usel kvalitet. De
tålde på grund av orenheter i
järnet inte mycket påfrest ning-
ar. Efter hand som smidestek-
niken med olika härdningsme-
toder utvecklades, så blev även
svärden allt bättre. 

Under vikingatiden förbätt-
rades svärden i och med att
smederna anammade metoden
att damaskera, vilket innebar
en omfattande process där upp -
hettade järnämnen tvinnades
samman och smiddes. Detta
gav starka klingor som tålde
mer påfrestning.   

Forntida vapen på 
frimärken
Att samla frimärken från hela

världen med
motiv före -
s t ä l l a n d e

forn tida vapen skulle resultera
i en stor samling. Med största
sannolikhet har varje frimärks-
utgivande land i världen gett
ut något eller flera frimärken
på området. Bara de nordiska
länderna har genom åren gett
ut ett hundratal fri märken där
forntida vapen på ett eller an-
nat sätt figurerar. 

I min samling ”Nordisk forn -
tid på frimärken” har dessa va-
pen en framträdande roll, ef-
tersom de visar på hur fornti-
dens människor utbytte tankar
och idéer med andra kulturer.
Många av vapnen har nämligen
sina föregångare utanför Nor -
den. 

Vapnen visar också hur de
forntida verktyg och redskap
som var avsedda för fredliga
ända mål, också kunde använ-
das i krigarens tjänst. 

Oftast höll dessa verktyg och
vapen också en hantverksmäs-
sig nivå som överträffar myck-
et av det som produceras i vårt
moderna samhälle. ❑

Detta norska häftesomslag från 1996 är mycket in-
tressant. Det visar en hällristning från bronsåldern
där två män står i en båt. Mannen till vänster är be-
väpnad med pilbåge. Vad visar scenen? Kan det
vara en fiskescen där mannen till höger är på väg
att slänga i mjärdar, som användes redan under
stenåldern. Pilbågen, ett av forntidens viktigaste
vapen, användes också när man fiskade. Tekniken
att ”fiska” med pilbåge används ännu idag av ur -
invånare i bl.a. Sydamerika.
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Ett bronssvärd och en bronsdolk samt ett gravröse från
bronsåldern är avbildade på detta frimärke utgivet 1999.
Tryckmetod är offset. Bronssvärdet var mer en status-
symbol än ett effektivt vapen. Brons går inte att smida
så därför göts svärden, vilket innebar att längden be-
gränsades samt att de var svåra att få vassa. En vanlig
metod var att man göt klingan i ett stycke och fästet i
ett, och att klingan därefter nitades fast i fästet. Ett hårt
slag kunde därför medföra att klingan föll av. Senare
under bronsåldern göts svärden i ett stycke.

En av Amerikas upptäckare, vikingen Thorfinn Karl -
sefni, är avbildad på detta frimärke från 2000. Tryck -
metod är ståltryck. På märket kan man se att Thor -
finn bär vikingens vanligaste vapen, den bredbladi-
ga yxan och svärdet. Ingenstans i Euro pa var yxan
under denna period ett så vanligt vapen som i Nor -
den. Varför? En förklaring kan vara att nordborna
redan sedan barnsben fick lära sig hantera yxan in-
om skogsbruket. Dessutom var yxan ett redskap
som fanns i alla hem.

➥ omöjlighet. Däremot tillverka-
des dolkar av flinta, som skulle
efterlikna dolkar i brons. Sten -
åldersdolken från skånska Ska -
te löv är 36,5 cm lång och är ett
praktföremål i världsklass från
denna tidsperiod. 

Bronsets intåg innebar att
man kunde tillverka svärd av
metallen, men dess hållbarhet
var precis som yxornas begrän -
sad. Eftersom man inte kan
smida brons så göts svärden i
ett stycke, vilket begränsade
längden till knappt en meter
samt att de var mycket svåra
att slipa. 

Svärden under bronsåldern
användes därför som stickva-
pen och inte som huggvapen,
vilket järnålderns svärd var
avsedda för. 

Eftersom järnet var en billi-
gare och mer lättarbetad me-
tall än bronset, blev konsekven -
sen att vapen, främst svärd och
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