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Abstrakt 

Syftet med min uppsats har varit att uppnå bättre kunskap kring de befintliga teorier som finns 

kring stridsyxan och dess betydelse samt skapa en tolkning som kan bidra till vidare forskning 

kring ämnet. Materialet jag har använt har varit relevant och genom att sammanställa 

befintliga teorier samt skapa en egen tolkning har jag fått ett svar på min problemställning; 

vilken betydelse hade stridsyxan för SYK (stridsyxekulturen) i Sydsverige? 

Min kritiska granskning har resulterat i att jag skapat en tolkning som är baserad på att 

stridsyxan är en identitetsskapare till en grupp människor som har tillverkat, ägt och tagit med 

sin egen stridsyxa ner i graven. Nya frågeställningar har skapats och vidare diskussioner kan 

ske utifrån mitt resultat av studierna jag har gjort. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne och syfte 

Människan har genom sin livstid alltid haft relationer till föremål och använt dem i något 

syfte. Genom att tillverka ett föremål kan människan själv bestämma vad det ska användas till 

och i vilket sammanhang. Mitt intresse ligger inom förhistorien och vad människan då hade 

för relation till föremål och hur vissa specifika föremål finns i speciella kontexter. Jag vill 

lägga fokus på stridsyxan som tillhört SYK (Stridsyxekulturen) och vad den kan ha haft för 

betydelse för medlemmarna i kulturen. Jag går mer in på kulturen och stridsyxans utformning 

under rubriken Det arkeologiska materialet. 

Föremål kan ha både praktiska och emotionella syften. Har då stridsyxan haft en 

praktisk funktion, eller möjligtvis en symbolisk funktion i något emotionellt syfte? Jag har 

valt att fördjupa mig kring stridsyxan då jag vill se vilka teorier som finns kring yxan och med 

hjälp av dem försöka sammanställa vad den kan ha haft för betydelse. Jag vill bidra med min 

uppfattning av stridsyxan samt befintliga teorier om den. Jag vill göra en egen tolkning av vad 

den egentligen har haft för betydelse. 

Människan genom tiden har alltid haft med sig personliga föremål. Det kan vara via 

utstyrsel (kläder, smycken), vapen, praktiska föremål så som keramik och redskap eller mer 

symboliska föremål som figuriner, som vi ofta finner i gravar inom många olika kulturer. 

(Jørgen Jensen 2006, s. 476)  

Arkeologer har länge diskuterat stridsyxans funktion. Den är kategoriserat som ett 

vapen, då det är en yxa, men har ingen större hållbarhet om den skulle användas att slåss med. 

Diskussionen har legat kring om stridsyxan har haft en praktisk eller symbolisk funktion.  I 

slutet av analysen samt i diskussionen vill jag föra vidare tankar kring vad en identitet kan ha 

varit för stridsyxekulturen och hur människorna kan ha använt sin stridsyxa för att nå den.   
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1.2 Problemställning 

Min problemställning bygger på vad jag egentligen vill få ut av tidigare författares teorier och 

sedan själv försöka besvara på frågan kring vad för betydelse stridsyxan kan ha haft. Jag vill 

lägga tyngd på vad den kan ha haft för betydelse för människan och hur betydelsen kan ha 

kommit till. Som jag nämnde i slutstycket på föregående sida har detta ämne länge 

diskuterats. Min problemställning går ihop med mitt syfte med arbetet. Jag vill få fram den 

praktiska, sociala, ideologiska samt symboliska betydelsen av stridsyxan för SYK ur en 

identitetsskapande synvinkel. 

 Min huvudsakliga problemställning lyder: Vilken betydelse hade stridsyxan för SYK i 

Sydsverige? Jag har följande frågeställningar som hjälp till att utveckla min huvudsakliga 

problemställning: Kan jag utifrån gravmaterialet samt stridsyxan som lösfynd ta reda på 

betydelsen? Kan jag utifrån materialet och tidigare forskning kring stridsyxan ta ställning med 

en egen tolkning och även försöka se ett svar på min problemställning? Kan jag via utvalda 

författare få fram en sammanställd tolkning utifrån min egen uppfattning? 

Jag har valt att formulera min problemställning till ett par frågeställningar som visar vad jag 

vill få ut ifrån arbetet. Mina utgångspunkter när det kommer till frågeställningen är att få med 

en kontext (gravfynd och lösfynd), föremålet (stridsyxan), tillhörigheten (SYK) samt 

geografiskt område (Skåne/Blekinge, södra Sverige).   
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1.3 Metod 

Jag kommer i första hand använda mig av litteraturstudier som metod. Utifrån publicerat 

material kring tidigare forskning ska jag ta mig framåt både inom forskningshistorien samt det 

arkeologiska material jag kommer att använda. Jag har valt att utgå utifrån teorierna funna 

genom litteraturstudierna för att få en egen uppfattning och därifrån göra en tolkning och 

försöka svara på min frågeställning. I övrigt kommer jag att använda mig av befintliga 

tabeller, bilder och kartor kring stridsyxefynd.  

Jag anser att dessa metoder är relevanta, då det krävs litterärt material och bildmaterial 

för att få rätt fakta kring ämnet. Jag måste titta på materialet varierat och genomgående så att 

jag får en bred bild av kvalitén på hantverket samt variationen i materialet. Det krävs 

jämförelser mellan teorier men även mellan stridsyxor på olika platser för att se likheter samt 

olikheter. 

Jag kommer även att begränsa mig geografiskt för att inte endast utgå ifrån rika 

fyndplatser. Fokus kommer att ligga på Sydsverige samt med instick i diskussionen från andra 

fyndplatser i Sverige för att få en variation. Jag har valt att lägga fokus på Sydsverige då det 

är en tät förekomst av stridsyxan i stora delar av just södra Sverige. Detta är även för att 

begränsa mitt arbete samt för att få geografiska platser som kan vara utgångspunkter för 

jämförande av arkeologiskt material. Jag vill använda platserna som exempel för att stödja 

teorier som finns kring stridsyxans betydelse.    

För att få en övergripande analys tänker jag använda mig av teman som jag placerar in i 

första delen av analysen. Det är meningen att dessa teman ska belysa olika aspekter kring 

stridsyxan. Dessa teman är: praktisk funktion, hantverksskicklighet, genus, imitation, 

religioner och ritualer, status ekonomi och samhällskikt samt tillhörighet. Jag har valt dessa 

teman utifrån författares tidigare uppfattningar kring ämnet. Jag kommer att studera dessa 

tidigare framtagna teorier och materialbeskrivningar för att uppnå förståelse och även se vad 

det finns för tidigare framtagna teorier kring stridsyxan och dess betydelse och/eller funktion.

     

Mitt arbete utgår från att se befintliga teorier i kombination med det arkeologiska materialet, 

för att sedan få svar på min problemställning samt frågor kring den. Via de litterära källorna 

som har det innehåll jag behöver (tabeller, definitioner, teorier och liknande) når jag 

förhoppningsvis ett eget svar på min frågeställning.     

Att studera tidigare forskningsresultat ger mig en bredare syn på hur materialet tidigare 

tolkats och hur jag själv ska ta ställning till vad stridsyxan kan ha haft för betydelse.  
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2. Litteratur 

Forskningshistorik samt källkritik  

Jag har valt författare och verk till mitt arbete utifrån rekommendationer samt utifrån att dessa 

författare och verk har det hänvisas till i de litteraturkällor jag har läst som innehåller den 

information jag behöver till mitt arbete. Innehållet är enligt min egen bedömning relevant då 

mycket är baserat på forskningsresultat och rapporter. Fornminnesregistrets hemsida 

www.fmis.raa.se har inte alltid haft komplett information kring lämningar. Detta har varit 

problematiskt, då jag har behövt mer utförlig information från hemsidan. 

I detta stycke vill jag ta upp ett par litterära verk som det ofta hänvisas till och därför är 

relevanta att nämna under rubriken litteratur- forskningshistorik. De teorier och tolkningar 

som finns om stridsyxan tar jag upp i den första delen av analysen, där jag presenterar 

teorierna, samt hänvisar till artiklar och böcker där de finns skrivna. 

Mats Malmers böcker; The Neolithic of South Sweden- TRB, GRK, and STR (2002), 

Stridsyxekulturen (1975) samt Jungneolithische Studien (1962). De två förstnämnda är verk 

som är bestående av samma forskning, men innehållet är nerkortat och mer kompakt i 

Stridsyxekulturen (1975). I dessa två böcker redovisar Malmer bland annat en rad olika teorier 

kring vad stridsyxan kan ha haft för betydelse samt vad dess kontext representerar. Exempel 

på teorier kring stridsyxan är symbolik i grav- samt lösfyndskontext, statusbetydelse, 

genussammanhang, rituell funktion och praktisk funktion. I Jungneolithische Studien 

presenteras en rad fakta och information om svensk SYK och fynd som finns samt dess 

fyndkontext.       

Oldeberg, Studien Über Die Schwedische Bootaxtkulture (1952)  innehåller bra kartor 

och information för en översikt. Här finns mer ingående information om SYK. Det är en bok 

som det hänvisas till regelbundet i artiklar, andra böcker och avhandlingar.  

J-E Forssander bok, Die Schwedische bootaxtkultur (1933) är även den en bok som det 

hänvisas till regelbundet och innehållet är rikt på information kring SYK och exempel på 

utgrävningstillfällen och lämningar.     

Det finns en nypublicerad avhandling av Åsa Larsson, Breaking and making bodies and 

pots (2009). Hennes avhandling har inte fokus på stridsyxan, utan på keramik och förhållandet 

mellan den och olika fyndkontexter, samt tillverkningen av själva keramiken. En bra 

avhandling att använda som komplettering och jämförelse till stridsyxan.
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3. Det arkeologiska materialet  

Stridsyxan förekommer under SYK tid under mellanneolitikum B (ca 2800-2400 f.Kr.) 

(Jensen 2006, s. 455) och är ett klassiskt föremål för SYK. Kulturen benämns ofta som 

svensk-norsk stridsyxekultur. Stridsyxan kallas även båtyxa, och detta är utifrån formen av 

yxan. Vissa av yxorna har en båtliknande form, och därav kallas den vid vissa tillfällen 

båtyxa. (se fig. 1-3)      

Stridsyxan är tillverkad i olika bergarter och är oftast i fina färger och mönster (Malmer 

2002, s. 154 f). Bergarterna har färger som gör yxorna varierande i utseende; till exempel 

grön, brun, grå, svart, gul (Larsson 2009, s. 65). 

Utspridningen av stridsyxefynd varierar över Skandinavien. Även i Sverige är det en stor 

skillnad beroende på geografiskt område. Blekinge och Skåne har sammanlagt cirka 600 fynd 

likt Mälardalen. Det är de högst antal fynd inom ett geografiskt område i Sverige. (Malmer 

2002, s. 154)      

För att skapa en övergripande syn på hur många stridsyxefynd det finns i Skandinavien 

tänkte jag redovisa några siffror som representerar fyndantalet (cirka): 

 Norge: 150 stycken 

 Bornholm: 17 stycken 

 Blekinge samt Skåne: 600 stycken 

 Mälardalen: 600 stycken 

 Västra Götaland: 500 stycken 

 Östra Götaland: 500 stycken 

 Norrland: 100 stycken 

 Gotland: 10 stycken 

Dessa siffror representerar alla typer av stridsyxor som kan dateras och kategoriseras till 

SYK. 

(Malmer 2002, s. 155) 

Malmer skriver att de stridsyxor som är funna endast är en fjärdedel av alla stridsyxor som 

existerar (Malmer 2002, s. 155). En stor del stridsyxor ligger alltså orörda i marken och därför 

utgör de funna stridsyxorna endast en liten del av helheten.  

Malmers indelning av stridsyxan, A-E (fig. 1-2) visar på att de funna stridsyxorna 

varierar i typer genom tiden även fast den geografiska fyndplatsen är den samma.  
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Definitioner för stridsyxans olika typer: 

Grupp A: Gillhög; skuldror, saknar skaftholk och nackknopp, runt nacktvärsnitt. 

Grupp B: Barrsjö; skuldror, skafthål eller nackknopp, runt nacktvärsnitt. 

Grupp C:1a: Sösdala 1a; skuldror, saknar nackknopp, markerade smalsidor som inte är konkava i tvärriktningen. 

Grupp C:1b: Sösdala 1b; skuldror, nackknopp, markerade smalsidor som inte är konkava i tvärriktningen. 

Grupp C:2: Sösdala 2; helsvängda smalsidor, ingen ås på över eller undersidan, nacktvärsnitt efter formel eller 

också markerade smalsidor. 

Grupp D:1a: Hurva 1a; skuldror, rundovalt nacktvärsnitt. 

Grupp D:1b: Hurva 1b; skuldror, spetsovalt nacktvärsnitt. 

Grupp D:2: Hurva 2; helsvängda smalsidor, spetsovalt nacktvärsnitt. 

Grupp E:1: Vellinge 1; helsvängda och i tvärriktningen konkava smalsidor. 

Grupp E:2: Vellinge 2; helsvängda och i tvärriktningen inte konkava smalsidor, ås på över- och/eller undersidan 

eller har ett nacktvärsnitt efter viss formel. 

(Malmer 1975, s. 95) 

Ett avvikande exempel är stridsyxan av Hagebyhögatyp. Jag kommer att nämna den typen av 

stridsyxa i ett av de gravfyndexempel jag tar upp längre ner i texten. Det har diskuterats 

mycket kring var denna typ hör hemma. Forssander har nämnt att den ska ha skapats i 

direktled från stridsyxan av Vellingetyp. Oldeberg anser dock att Hagebyhögatypen kommer 

från sydöstra Mellaneuropa och att de unika exemplar som vi funnit i Sverige är importerade. 

(Cederlund 1961, s.65) 

Stridsyxan, likt andra föremål i de flesta förhistoriska kulturer, har detaljer som är unikt 

för varje stridsyxa samt för varje geografiskt område. Det finns tydliga skillnader från område 

till område (Hurva, Vellinge, Sösdala, Gillhög och så vidare) (se fig.1-2). Det finns vissa 

kriterier som det utgås ifrån när det kommer till att bedöma SYK stridsyxa. Ovan finns 

beskrivningar över vissa klassiska drag. Dessa är beräknade efter vissa mått och formler. Det 

som är klassiskt för en stridsyxa är söm, skaftknopp samt att den ska vara längre än 15 cm för 

att vara en stridsyxa, och inte en miniatyrstridsyxa (Malmer 2000, s. 155). 

Jag kommer att ta hjälp av två olika fyndkategorier; lösfynd samt gravar. Detta för att 

förstärka teorier som jag kommer att ta upp i analysen. De platser som jag kommer att ha 

fokus på inom gravar är Kastanjegården, Bäckaskog och Ullstorp. De två sistnämnda är 

platser som jag har valt att ta med på grund av att det finns kremationsexempel från platserna. 

Alla dessa platser representerar stridsyxor som är funna i gravsammanhang. Jag har valt 

Hagestads Mosse som exempel där lösfynd av stridsyxa har förekommit. Lösfyndet 

representerar variationen i utseende samt spridningen av lösfynd. Dock är en översiktlig syn 

på lösfynd viktig att ha, då det är ett stort antal yxor funna inom denna fyndkategori. I 

diskussionen tar jag upp en lämning som inte är lokaliserat i Sydsverige; Hedningahällan.   
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Fig. 1-2 Bild på indelning 10 grupper (Mats Malmer 2002, s. 275-277) 

 

Fig. 3 De fyra olika varianterna av Hagebyhögatypen (Cederlund 1951, s. 67) 
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3.1 Gravfynd 

Stridsyxan är vanligtvis funnen i linjära gravfält i flatmarksgravar som troligtvis varit 

markerade ovanför marken under dåtid. Med linjära gravfält menas ett antal gravar som har 

placerats i rad, troligtvis för att skapa lättillgänglighet till gravarna med hjälp av möjligtvis en 

gångväg längst med fältet. Antalet funna gravar i dagsläget är cirka 284 stycken.  

Det är även dokumenterat att det har funnits någon slags sten eller träkonstruktion för 

graven, även träkistor, runt själva gravgodset (Malmer 2002, s. 138). Gravarna kan vara 

brända eller obrända. Det finns även kombinationer av dessa två där till exempel skelettet är 

bränt och gravgodset intakt.  

Här nedan tar jag upp exempel på fynd där stridsyxan är funnen i både brända samt 

obrända gravar. Den vanligaste skelettpositionen är i hockerställning, där individens huvud 

har placerats antingen mot norr (liggandes på vänster sida av kroppen) eller söder (liggandes 

på höger sida av kroppen). Norr med huvudet indikerar på att det är en kvinna och söder med 

huvudet indikerar på att det är en man. Malmer (2002) påstår att det som avgör detta är att de 

olika könen har olika attribut, så som stridsyxa och övriga vapen för mannen, medan kvinnan 

har dekorativa föremål så som smycken. (Malmer 2002, s. 129)    

I denna stridsyxekontext ligger stridsyxan oftast placerad i huvudhöjd, antingen bakom 

nacken eller vid sidan av huvudet med eggen riktad bort från huvudet (Malmer 2002, s. 140). 

Övriga föremål har ofta hittats placerade längre från huvudet i jämförelse med stridsyxan. 

Keramik placeras oftast vid huvudet eller fotändan. Övriga vapen, så som dolkar och 

pilspetsar är placerade i bålhöjd. Detta varierar dock beroende på period, men i de flesta 

stridsyxefall är stridsyxan placerad i huvudhöjd på någon av de två nämnda placeringarna. 

I vad som har tolkats som barngravar har gravgodset ofta bestått av miniatyrer av 

gravgåvorna. Kärl, pilspetsar och även stridsyxorna har varit miniatyrer. En miniatyr av en 

stridsyxa ska vara högst 15 centimeter lång. (Malmer 2002, s. 141) 

En av de största obrända gravplatserna som hittats inom SYK i Södra Skåne är bland 

andra Kastanjegården (fig. 4) (Malmer 2002, s.138).    

Kastanjegården som är ett bostadsområde liggandes en bit ifrån Fosie kyrka i Malmö 

har en gravplats från SYK där fyra flatmarksgravar grävts fram. Kontexten är oftast den 

samma, men ibland sker undantag vilket det finns ett bra exempel ifrån Kastanjegården. I en 

utav av gravarna fanns en stridsyxa. Graven bestod av en underjordisk stenkonstruktion, samt 

troligtvis en träkista. I graven fanns traditionellt gravgods, så som kärl, två håleggade 

flintyxor, flintspån och flintavslag samt en stridsyxa som hade placerats bakom nacken vilket 

inte är ovanligt i gravsammanhang som denna. (Winge 1976, s. 14) Individen var placerad 
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liggandes på vänster sida av kroppen med huvudet placerat mot norr, vilket är den vanliga 

kvinnopositionen. Här placerades stridsyxan i ett sammanhang där positionen av den avlidne 

inte följde det reguljära mönstret i begravningsritualerna (mannens huvud ska vara placerat 

mot söder) (Malmer 2002, s. 139). Stridsyxan är en den kortare varianten av typ E:1 (Winge 

1976, s. 38). 

Det finns fall där kremering har skett i gravar där stridsyxor är funna. I vissa fall har 

delar av gravgodset bränts, i andra fall har allt gravgods bränts. Två platser jag hade tänkt 

använda i mitt arbete är Bäckaskog samt Ullstorp.    

I Ullstorp (fig. 5) har det påträffats ett dödshus med benämning 88A, där åtta personer 

har begravts, barn samt vuxna. Eftersom konstruktionen som omringade individerna och 

gravgodset är likt en huskonstruktion benämns det som ett dödshus. Alla personer hade 

kremerats men majoriteten av gravgåvorna hade inte kremerats. Gåvorna bestod av hela kärl, 

flintföremål (bland annat olika typer av yxor) samt en stridsyxa. Dock brändes individerna på 

en avskild plats och sedan bars askan och skelettrester till dödshuset och placerades i gropar. 

Här har markeringar över marken med all säkerhet funnits då man innan utgrävning hittat 

markering på plats. (Malmer 2002, s. 139, 142)    

I Bäckaskog, som ligger i Kiaby socken i Skåne (fig. 6), har två individer grävts fram 

där kropparna samt gravgodset har kremerats. Denna grav låg två meter ner i åkermarken och 

ovanför graven hade ett stort stenblock placerats (www.fmis.raa.se, 23/4-10). Bland 

gravgodset fanns en stridsyxa utav typ Hagebyhöga (fig. 3) samt flintdolkar av typ III, skäror, 

bennålar med mera. Förekomsten av stridsyxan av typ Hagebyhöga och dolk av typ III är ett 

vanligt förekommande mönster (Cederlund 1961, s. 71). Eftersom graven blev så illa 

dokumenterad finns inget direkt namn på graven, samt inga sparade 

utgrävningsdokumentationer. Föremålen som fanns på plats har dokumenterats men inte med 

vidare beskrivning (www.fmis.raa.se, 23/4-10; Malmer 2002, s. 142).  
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3.2 Lösfynd 

Lösfynd av stridsyxor är vanligt i Sverige. De flesta stridsyxor från svensk-norsk SYK som vi 

har hittat i dagsläget är funna som lösfynd (Olausson 2000, s. 29). Lösfynd kan hittas som 

offer, i depåer, förflyttade från förstörda gravar, samt möjligtvis bortkastade eller borttappade 

för att de kan ha ansetts som värdelösa (Karsten 1994, s. 22, 73). 

 95 % av stridsyxor som är deponerade har blivit det som enkelfynd. Som ett exempel 

på deponering har vi våtmarksfynden. Utav alla våtmarksfynd är 55 % av dessa fynd 

påträffade i vattendrag. Detta är unikt, då ingen annan neolitisk fyndkategori har fynd som är 

lika kopplade till vattendrag.(Karsten 1994, s. 73)  

De stridsyxor som är fragmenterade består av 70 procent egghalvor samt 30 procent 

nackfragment (Olausson 2000, s. 30). 

 

3.3 Lokaliseringar    

Jag har valt att nämna några lösfynd som för mig är intressanta då de har speciella omgivande 

fynd med intressanta kontexter. Den kan ha varit offrat eller endast placerad där för någon 

annan anledning. Kanske nära flintavfall eller en avsiktlig offerplats eller offermosse. 

Eftersom de flesta lösfynd saknar kontext anser jag att lösfynd som en fyndkategori är 

relevant; antal, utspridning i Sydsverige och så vidare.  

Hagestads Mosse (fig. 7) är en fyndplats där en halv stridsyxa av typ D:1 Hurva (fig. 2) 

blivit funnen med kärl under en flinthög. Denna flinthärd var bestående av 86 kilo flinta som 

har lagts i hög. Flintan var delvis bruten, men även delvis bearbetad. Stridsyxan och 

keramiken låg delvis under all denna flinta och kopplas då samman med flintan som en enda 

fyndplats. Fynd från Hagestads Mosse dateras efter sammanställning till MNA I-III 

(mellanneolitikum A) och är därför passande för att vara känt som en Trattbägarboplats. 

Stridsyxefyndet står betydligt ut från tidigare fynd. (Malmer 2002, s. 145)  
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Bilder visande miljö, omgivning samt fyndtäthet i dessa specifika områden: 

 

 

fig.4 Kastanjagården (www.fmis.raa.se 24/4-10) 

  

fig. 5 Ullstorp (www.fmis.raa.se 24/4-10) 
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fig. 6 Bäckaskog (www.fmis.raa.se 24/4-10) 

 

fig. 7 Hagestads Mosse (www.fmis.raa.se 24/4-10) 
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4. Analys 

Första delmomentet av min analys består av att jag kommer gå in djupare på och presentera 

teorier kring hur stridsyxans betydelse för SYK tidigare har tolkats samt försöka föra samman 

fyndmaterialet med teorierna i en utvärdering som sedan kan analyseras. Detta gör jag genom 

de teman som står nämnda som underrubriker.     

I delmoment två kommer jag tolka och utvärdera själva bearbetningen. Vad anser jag 

själv om materialet? Känns tidigare teorier korrekta? Finns det fragment från alla teorier som 

tillsammans ger en bra tolkning? Kanske är det inga eller alla som stämmer in? Jag kommer 

att utvärdera det på ett personligt sätt som är beroende på hur jag ser på materialet efter 

bearbetningen.  

Delmoment tre består av att jag redovisar mitt personliga resultat utav hela analysen 

samt hur mina tankar reflekteras i andras teorier. Förhoppningsvis har jag vid detta lag med 

hjälp av studier av materialet fått ett svar på min frågeställning och kan gå vidare med andra 

tankar kring stridsyxan och dess betydelse. I mina slutsatser vill jag sammanfatta analysen 

och försöka avsluta denna del av arbetet för att sedan föra vidare arbetet in i diskussionsdelen 

där vidare frågor och tankar kan diskuteras och tas upp.  
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4.1 Bearbetning av material 

Som nämnt kommer jag att använda mig av teman som representerar olika teorier. Jag har valt 

teman utifrån vad teorierna är fokuserade på kring vad stridsyxan kan ha haft för funktion 

eller betydelse. Under varje tema finns relevanta teorier som stämmer överens med min 

problemställning. 

 

4.1.1 Praktisk funktion 

Kan stridsyxan ha haft en praktisk funktion? Meningen med detta tema är att titta mer 

ingående på om den har haft en praktisk funktion och i sådana fall vilken/vilka. 

 

Malmer tar upp att stridsyxan rent praktiskt kan göra en större skada om den skulle användas 

mot en person. Dock nämner han även att en stor sten skulle fungera som ett bättre vapen, och 

hålla en längre tid i jämförelse med stridsyxan.    

Lösfynd är den dominerande kontexten för stridsyxan. Det är även vanligt att den är 

fragmenterad när den hittas som lösfynd till skillnad från i gravsammanhang där stridsyxan 

inte vid några tillfällen hittats fragmenterad.  Malmer menar att detta kan vara ett bevis på att 

stridsyxan använts i ett praktiskt ändamål. (Malmer 2002, s. 155)  

En kategori stridsyxor som oftast inte nämns på grund av att de sällan klassificeras som 

stridsyxor är miniatyrerna av yxan. Det är när stridsyxan är kortare än 15 centimeter klassas 

den in som miniatyrstridsyxa. Den typen av stridsyxa kopplas ofta samman med kontexter 

som ska ha haft med barn att göra. Är dessa miniatyrer reslutat av inlärning, eller har de till 

och med varit leksaker? (Olausson 2000, s. 33) Den kan alltså ha haft en funktion som 

underhållning eller övningsredskap för barn. 

 Fragmenterade Stridsyxor kan ha haft en praktisk funktion efter fragmenteringen. Fynd 

av delade yxor med nya, ofullbordade skafthål kan ha varit kasserade delar som återanvänds 

vid till exempel tillverkningen av andra yxor (Olausson 2000, s. 30). Detta är ännu ett sätt att 

se på stridsyxan som lösfynd i ett praktiskt sammanhang. Stridsyxan från Hagestads Mosse 

var fragmenterad men inte bearbetat, vilket antyder att den troligtvis inte återanvänds som 

hjälpmedel inom produktionen av andra yxor (Malmer 2002, s. 145, 148).  

Stridsyxan i graven i Kastanjegården placerades vid huvudet med eggen utåt och 

skafthålet riktat nedåt. Det finns inga lämningar som visar att den ska ha varit skaftad vid 

tillfället då den lades ner i graven. Eftersom skafthålet finns på stridsyxan samt att hålet är 

riktat nedåt, finns möjligheten att den kan ha varit skaftad, men inga materiella bevis finns, så 

som trärester. (Winge 1976, s. 14) 
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4.1.2 Hantverksskicklighet 

Innan diskuterade jag den praktiska funktionen av stridsyxan, för att nu övergå till en annan 

praktiskt del av stridsyxans betydelse; hantverksskicklighet.   

Med hantverksskicklighet menar jag den praktiska färdigheten att tillverka en stridsyxa 

och vad tillverkningen kan ha haft för betydelse.  

 

Det krävdes troligtvis otroligt tålamod, skicklighet samt en viss speciell kunskap (Larsson 

2009, s. 253) för att tillverka en yxa; den var inte svår att tillverka praktiskt, men det krävdes 

precision och det var tidskrävande (Malmer 1975, s. 100) likt andra föremål så som keramik. 

Stridsyxans indelning i delgrupper sker utifrån vissa definitioner som utgör stridsyxan. Var 

indelning av yxan har en specifik egenskap som bas för indelningen (Malmer 1962, s. 6). 

Åsa Larsson förklarar i sin avhandling (2009) att keramiken tillverkades efter vissa 

”regler” som följdes i tillverkningstraditionen, men att keramiken troligtvis tillverkades av 

specialister som bestod av individer som lade ner noggrannhet i tillverkningen (Larsson 2009, 

s. 64, 133). Det var strikta regler kring just dekorationen på kärlen; graciösa dekorationer som 

är perfekt måttade och utplacerade (Larsson 2009, s. 64, 130). Om detta har någon koppling 

till stridsyxan framgår ej från Larsson. 

Deborah Olausson tar upp i sin artikel Båtyxan- stridsyxekulturens sigill funderingar 

kring varför män har stridsyxor i sina gravar och vad de egentligen symboliserar. Olausson 

skriver att män kan ha haft en tillverkningsperiod av yxan fram till sin pubertet, och sedan 

haft den med sig i livet (Olausson 2000, s. 27). Detta kan möjligtvis vara en utveckling av 

skicklighet och ett bevis på att tillverkaren hade egenskaper som reflekterades i yxans 

tillverkning.  

Individen i graven i Kastanjegården hade sin stridsyxa placerad bakom nacken (Winge 

1976, s. 14). Enligt Malmer är denna individ onekligen en man, bedömt utifrån gravinnehållet 

(Malmer 2002, s. 139). 

Om detta nu har en koppling till att stridsyxan ska ha varit en identitetsskapare kan 

möjligtvis placeringen av yxan nära huvudet ha med dess innebörd att göra. Stridsyxan är som 

nämnt ofta placerad bakom nacken men även vid huvudet. Enligt undersökningar kan 

positionen av stridsyxan inte ha indikerat på att den ska ha hållits i handen in i den sista vilan. 

Detta då det anatomiskt inte går att vrida armen i den vinkeln och på ett bekvämt sätt hålla 

stridsyxan i handen. (Malmer 2002, s. 40) 

I Bäckaskog är som nämnt både de två individerna samt gravgodset kremerat.  Här har 

alltså stridsyxan kremerats med gravläggningen av individerna. Föremålet som någon lagt tid 
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och energi på har kremerats och hantverket förvandlas till bränt gravgods. När stridsyxan har 

bränts tappar den sin ursprungliga utformning och skönhet; den blanka ytan samt de väl 

utförda sömmarna till exempel (Olausson 2000, s. 28 f). Vad kan detta ha haft för betydelse 

om tillverkaren nu lagt ner tillverkningstid på att få till stridsyxan till det den är? Om det 

Olausson (2000) diskuterar kring tillverkningsperioden fram till puberteten stämmer, kan 

stridsyxan som gravgåva ha haft samma betydelse?  

Dödshuset i Ullstorp har flera individer begravda; män, kvinnor samt barn. Det finns 

endast en stridsyxa i kontexten, vilket får en att fundera vad yxan har för betydelse i denna 

kontext samt var/ hos vem den hör hemma.   

Tillverkningen kan ha haft betydelse på så sätt att den tillverkats i ung ålder samt att den 

tillverkats i syfte som en hänvisning till kulturbehörighet (Olausson 2000, s. 27; Larsson 

2009, s. 254).  

Mindre barn kopplas ofta ihop med miniatyrstridsyxor. Gravar som kan ha tillhört barn 

med stridsyxor i kontexten, har oftast andra miniatyrföremål i sin kontext (Malmer 1975, s. 

45). Det är utifrån dessa föremål som de bedöms till barngravar. Dock finns det inga fynd av 

dessa så kallade barngravar i Sydsverige utan endast enskilda miniatyrstridsyxor. (Malmer 

2002, s. 155; Malmer 1975, s. 100 f) I Ullstorp är stridsyxan inte en miniatyr.  Barn av 

manligt kön som är på väg mot sin pubertet kan ha fått chansen att utveckla sina 

hantverksskickligheter för att bevisa sin tillhörighet, hävdar Olausson (2000). Den chansen 

kan ha varit ett sätt att visa sin tillhörighet och sina skickligheter (Olausson 2000, s. 27). Om 

det nu skulle varit ett barn i yngre tonåren måste stridsyxan precis blivit klar, men i detta fall 

fanns det endast barn samt vuxna begravda, så en stridsyxa som precis blivit klar för att bära 

med sig i in i livet kan uteslutas. 

Fragmenteringen kan kopplas till något symboliskt, möjligtvis kan det vara en 

symbolisk offring eller en ritual som har utspelat sig (Karsten 1994, s. 73; Malmer 1962, s. 

667). Om nu stridsyxans tillverkning hade en speciell betydelse (arbetsprocessen till att bli en 

identitetsskapare), då kan möjligtvis även fragmenteringen av den ha haft en rituell betydelse 

speciellt i gravsammanhang då yxan i sådana fall representerade en identitetsskapare. 
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4.1.3 Genus 

Hantverkare som tillverkade vapen och arbetade i verkstad benämns ganska återkommande i 

litteraturen som ”han”. Tillverkning och allt praktiskt runt stridsyxan domineras i litteraturen 

oftast av individer av manlig karaktär, enligt min uppfattning. Genus är därför ett viktigt tema 

att nämna och diskutera kring stridsyxan och dess betydelse. 

 

Det som representerar manligt i gravkontexter är stridsyxan, flintdolken och pilspetsar. 

Redskap och vapen länkas oftast till att den begravde skulle ha varit en man. Positionen av 

skelettet avgör även könet; liggandes på höger sida av kroppen med ansiktet riktat mot söder 

är positionen mannen oftast är placerad i. Kvinnans position är liggandes på vänster sida med 

ansiktet riktat mot norr. Positionen visar alltså på att huvudet alltid är placerat mot väst. Detta 

ska ha en speciell betydelse ur en rituell synvinkel. Väster är det återkommande vädersträcket 

inom SYK gravritualer när det kommer till huvudets riktning. ( Malmer 2002, s. 139) 

Malmer har en hypotes att vapengåvor i gravar är manliga attribut och gravar med 

dekorativa föremål är kvinnliga. I de fall där det är blandat gravgods skulle det i sådana fall 

vara en dubbelgrav. (Malmer 2002, s. 139)    

Stridsyxan har i de flesta kontexter kopplats till att den ska ha varit ett manligt attribut, 

till exempel benämner Malmer (2002) ofta individer i gravar med stridsyxor bland gravgodset 

som män, eller så antyder han oftast att det skulle vara en mans stridsyxa: ”However, in a 

grave at the Kastanjegården cemetery, Malmö, the deceased, who is equipped with a battle 

axe and is thus undoubtedly a man, is lying on his left side looking east and with the battle 

axe behind his neck” (Malmer 2002, s. 139). ”Mansgraven” i Kastanjegården innehåller 

typiskt manligt gravgods, men som tidigare nämnt är skelettpositionen utav den kvinnliga 

typen.   

Det finns olika synvinklar som kan intas när en analys kring genus sker. Frågor kommer 

upp så som; Varför placerades denna ”man” som en kvinna? Eller; Varför förutser vi att det är 

kvinna/man, då det är både manliga och kvinnliga attribut i graven?  

Massgraven i Ullstorp representerar en grav med både män och kvinnor. Gravgåvorna 

varierar lika mycket i denna grav som kön och ålder. Det är alltså möjligt för stridsyxan att 

förekomma i andra gravar än enmans eller dubbelgravar. Stridsyxan representerar mannen i 

de flesta enmans - samt dubbelgravar (likt nämnda platser; Kastanjegården, Bäckaskog). 

Olausson nämner i sin artikel (2000) att utifrån hennes sammanfattning kring gravarna 

kan det konstateras att ”båtyxor” endast finns i mansgravar (Olausson 2000, s. 37), men i 
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Ullstorps massgrav ser vi inte den vanliga kontexten för en stridsyxa i gravar, eftersom den 

placerats i ett dödshus. 

 Eftersom lösfynd inte har någon övrig arkeologisk kontext finns ingen könsrelevans i fyndet. 

Jag antar att en jämförelse mellan lösfynden och gravfynd kan göras, för att utifrån det endast 

gissa vilket kön stridsyxan som lösfynd kan ha tillhört.  

 

4.1.4 Imitation 

Den svensk-norska SYK har stridsyxor som har ett specifikt utseende och detaljer som inte 

går att tillverka i flinta (Olausson 2000, s. 32). Alltså har valet av material troligtvis utgått 

ifrån att kunna tillverka dessa detaljer samt ha en viss slags utformning. Varför har energi 

lagts på detta? 

 

Stridsyxan har en speciell utformning för att vara en yxa som är tillverkat av bergart. 

Utformningen liknar den som finns på vissa metallyxor/kopparyxor inom kulturer söder om 

den svensk-norska SYK, på kontinenten (fig. 9) (Olausson 2000, s. 32). Eftersom likheterna 

är stora, kan detta då vara att stridsyxan har tillverkats i ett syfte för att imitera någon typ av 

yxa i metall? Att efterlikna en yxa i metall kan ha gjorts på grund av att få kontroll över 

teknologi som är av prestigesyfte, fast tillverkningen skedde i annat material, men Olausson 

påstår att yxan snarare var en markör (Olausson 2000, s. 31). 

I Sydsverige har alla fynd av stridsyxor återkommande utformning, men med vissa 

enskilda drag. Alla stridsyxor följer en grundutformning; det krävs specifika mätningar utifrån 

formler för att definiera en stridsyxa in i en speciell grupp (Malmer 1975, s. 95 f). (För mer 

specifik beskrivning, se hänvisade grupper på s. 8) Alltså måste medvetandet om vad den 

eventuella imitationen hade för roll i stridsyxans betydelse varit den samme över stora delar 

av Sydsverige.   

Det som kan ha varit en viktig tillverkningsprocess kan även ha varit ett försök att 

imitera andra kulturer för att på något sätt kombinera tillverkningsbetydelsen med 

efterliknelse av ett material som är mindre tillgängligt i södra Sverige.   

Eftersom platserna jag nämnt är lokaliserade i södra Sverige finns det en annan 

kustbaserad kontakt med resten av Europa. Antalet Stridsyxor är som högst i södra Sverige 

och som till exempel Kastanjegården, är placerade antingen i gravar eller utplacerade och 

funna som lösfynd. Detta kan ha varit en imitation av någon slags yxa tillverkad i metall eller 

endast ett försök att tillverka en identitetsskapare för att utmärka en samhörighet med resten 

av Europa fast med tillgängligt material (Olausson 2000, s. 32 f).  
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fig. 8: ”Kopparyxa av ungersk typ, funnen i Skåne. Längd 15 cm. Foto Malmö Museum.” ( Olausson 2000, s. 

32) 
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4.1.5 Religioner och ritualer 

Ofta nämns det i litteraturen om den religiösa och rituella symboliken som stridsyxan kan ha 

representerat. Det tas ofta upp teorier kring vidare lösfynd av stridsyxan har med ritualer att 

göra och även kring hur stor funktion den hade rituellt till exempel i gravkontexter. Det jag 

vill gå in djupare på är hur stor religiös och rituell betydelse stridsyxan kan ha haft, och i 

sådana fall i vilket eller vilka sammanhang.  

 

Stridsyxans form och storlek varierar i olika sammanhang; miniatyrstridsyxan, 

fragmenterade stridsyxor, halva stridsyxor med nya skafthål, brända stridsyxor och så vidare. 

Stridsyxans placering i gravarna har bland annat Mats Malmer skrivit om. Han påstår att 

placeringen ska ha en magisk eller symbolisk betydelse. Stridsyxan har ofta placerats vid 

huvudet, men eggen riktat bort från huvudet. Detta ska ha enligt Malmer vara en del av en 

ritual, eller representera en symbolik i något magiskt (Malmer 2002, s. 140). 

Miniatyrstridsyxor i samband med både gravar, som oftast tolkas som barngravar 

(Malmer 1975 s. 101; Karsten 1994 s. 73 f) och som lösfynd har setts som magiska eller 

symboliska. Miniatyrstridsyxor saknas dock helt i gravsammanhang i Skåne. Karsten skriver 

att miniatyrerna troligtvis endast har använts som offerföremål i Skåne, riktat till fördel för 

barn och unga individer (Karsten 1994, s. 74). Malmer har en uppfattning om att miniatyrerna 

ska ha haft en symbolisk koppling till just barn. Miniatyrerna kan ha haft en speciell betydelse 

för barn och att symboliken för något speciellt syfte har funnits då dessa kan ha tillverkats 

specifikt för barn (Malmer 1975, s. 100 f). 9 procent av alla stridsyxor är miniatyrer. Detta är 

en ganska stor procentuell del och då kan det anses att miniatyrstridsyxan ganska så självklart 

inte har haft en praktisk funktion utan mer en symbolisk (Olausson 2000, s. 33).   

När det kommer till lösfynd av stridsyxor får man utgå från dess utformning, ovanliga 

som vanliga skador samt/eller förändringar i dess utformning. Det finns fall där till exempel 

halva stridsyxor har fått nya skafthål borrade. Skafthålen är dock inte helt färdigställda i 

många fall. Malmer tror att detta kan ha varit något symboliskt, eller kanske till och med haft 

något rituellt syfte. Han ställer sig frågan varför man engagerat sig i att skapa nya skafthål på 

en halv stridsyxa när hålet ändå inte färdigställs. (Malmer 1975, s. 101)  

Malmer vill även påpeka vilka delar av den fragmenterade stridsyxan som kan ha haft 

större betydelse än andra. När fragment från stridsyxor hittats i depå eller offerliknande 

situationer är det i 70 % av fallen endast eggdelen som hittas. Malmer tror att eggdelen på 

stridsyxan har ett fortsatt symboliskt värde efter att stridsyxan gått sönder eller tagits sönder. 
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Nackdelarna var då värdelösa och slängdes någonstans runt boplatsområdet. (Karsten 1994, s. 

73)   

Det finns undersökningar kring spridningen av stridsyxan som offer, och var offrade 

stridsyxor förekommer mest. Spridningen har en tydlig sydlig utbredning och därav är 

fyndkategorin stark i just Skåne. (Karsten 1994, s. 74) 

I Åsa Larssons avhandling Breaking and making bodies and pots tar hon upp 

keramikens rituella funktion och dess kontexter. Det har lagts mycket energi på både 

keramiken och stridsyxorna inom kulturen. Utformningen och det konstnärliga i materialet 

syns regelbundet i SYK gravritualer (Larsson 2009, s. 253).  Det finns då troligtvis ett 

sammanhang mellan andra föremål och stridsyxan inom SYK. Larssons avhandling leder 

vidare frågor kring bland annat vad utformningen av föremål har för funktion rituellt och 

religiöst.    

Som tidigare nämnt finns det många diskussioner kring att lösfynd av stridsyxor indikerar på 

att de blivit lagda på plats som offer. I Hagestads Mosse finns ett fynd under kategorin 

lösfynd, något utan kontext som oftast indikerar på offring, då stridsyxan är fragmenterad 

(Karsten 1994, s. 73). Ofta är stridsyxorna manipulerade på nytt vid så kallade ”offrade” 

exempel, då på olika sätt; fragmenterade, halva (nacken eller eggen), kremerade och 

omarbetade med ett nytt skafthål på eggdelen till exempel. Eggdelarna har blivit placerade 

med flit på platser och är därav lättare för arkeologer att hitta (Malmer 1974 s. 101; Karsten 

1994, s. 73). Den rituella funktionen stridsyxan kan ha haft vid de tillfällen då den blivit 

omarbetad efter att ha varit utformad likt en stridsyxa som placeras intakta i en grav, vet ingen 

som inte var på plats då stridsyxan blev ”offrad”. Vi kan anta att den blivit offrad då likheten 

mellan andra föremål och stridsyxan som lösfynd i liknande omständigheter (miljö, placering, 

reformering) är stor. 

Individen i graven i Kastanjegården representerar ett av de fall då stridsyxan placerats 

på ett sätt som förekommer regelbundet i gravar placerade i linjära gravfält. Stridsyxans 

placering med eggen riktad bort från huvudet, för i ett symboliskt sammanhang representera 

något magiskt, som Malmer nämner (Malmer 2002, s. 138 f). Noggrannheten är synlig i 

denna grav (Winge 1994, s. 14) och visar möjligtvis en del av vad SYK ansåg vara viktigt i 

rituella sammanhang som en begravning. Stridsyxan är i de flesta fall intakt och har sin 

ursprungliga form när den hittas i graven. Detta är i likhet med keramiken inom SYK. Kärlen 

är ofta funna kompletta i just gravsammanhang. (Larsson 2009, s. 64) 

Dödshuset i Ullstorp ger en annan kontext än en vanlig enmansgrav som ligger i ett 

linjärt gravfält. Kontexten är ett dödshus; en uppbyggd konstruktion för att troligtvis 
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efterlikna en bostad. Lämningen består då ofta av stolphål samt gravar längst husets väggar. 

Rester av kremeringen finns ofta i stolphålen på lämningsplatsen.(Lindström 1994, s. 21 ff) 

Stridsyxan har hittats i en kontext som kan visa på en ritual som skapat en symbolisk 

funktion av begravningen. Den kan ha varit en del av ritualen och placerades med individerna 

i dödshuset.  Malmers teori kring att stridsyxans rituella funktion i gravkontexter är symbolisk 

då stridsyxan placerats på ett specifikt sätt; eggen bort från huvudet, skafthålet ner och högt 

upp vid huvudet (Malmer 2002, s. 138 f) visar på den eventuella symboliska funktionen. 

Kombinationen av stridsyxan och dödshuset i Ullstorp stärker teorin kring att stridsyxan kan 

ha haft en symbolisk funktion i graven, då den finns i en kontext som starkt tyder på en 

symbolisk ritual.  

   

4.1.6 Status, ekonomi och samhällsskikt 

Jag har valt att lägga samman dessa tre ord under ett och samma tema då alla länkar samman 

med varandra när det kommer till teorier kring stridsyxan. Vad kan stridsyxan ha haft för 

betydelse i samhället när det kommer till aristokrati och makt? Har den varit en symbol av 

något slag, eller har arbetsprocessen haft någon betydelse? Jag vill här gå in djupare i hur 

stridsyxan kan ha påverkat människan och samhällsstrukturen samt kontakten med andra 

folkgrupper runt om i Sverige. För att tillverka ett föremål krävs material, efterfrågan och 

hantverkskunniga. Det är där ekonomi, status och samhällsskikt kommer in.  

  

Stridsyxor är oftast tillverkade i tillgängliga material, så som bergarter (Olausson 2000, s. 33 

f). Det är ett material som inte alls kräver mycket arbete att ta fram och bearbeta. Det krävs 

inte heller kontakter för att importera in, då det finns lokalt i Sydsverige (Olausson 1983, s. 14 

ff). När en stridsyxa är tillverkad i ett sällsynt råmaterial kan frågor komma upp så som om 

stridsyxan är tillverkad i prestigesyfte eller i ett vanligt syfte. Det finns dock inget som 

kopplar samman råmaterialet och yxans utformning (Olausson 2000, s. 33). En tolkning är att 

skickligheten skulle ligga bland medlemmar av en aristokrati och att stridsyxorna var 

konsthantverk praktiserat bland medlemmarna (Olausson 2000, s. 30 f). 

Att välja ett råmaterial som är lokalt, istället för att importera andra material visar på 

kreativitet; att utforma och efterlikna någon typ av yxa i metall eller koppar och det material 

den är tillverkad av men att utgå från lokala material (Olausson 2000, s. 31). Det kan alltså ha 

varit en imitation av ekonomiska skäl.     

Det finns även troliga skäl att regionala stridsyxor inom ett område representerar byteshandel 

och sociala nätverk över hela Sverige (Larsson 2009, s. 65).  Likheterna i utformningen kan 
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alltså visa på en regelbunden kontakt med närliggande folkgrupper och att ett socialt nätverk 

funnits för att underlätta handel av föremål, inklusive stridsyxor, som kan ha varit ekonomiskt 

uppbyggt. 

Vad har ekonomi, status och samhällskikt att göra med de gravar samt lösfynd jag har som 

utgångsmaterial?       

Ekonomin kan kopplas till gravar, då status och ekonomi oftast utgår från samma 

grundorsaker. Gravmaterialet speglar vad personen har fått med sig ner i sin sista vila, och där 

bland finns stridsyxan (Malmer 2002, s. 148). Det som individen placerad i graven i 

Kastanjegården, individerna i Bäckaskog samt de åtta individer i Ullstorp har gemensamt är 

att stridsyxan kan ha tillverkats för att visa status eller en viss ekonomisk position, kanske 

inom aristokratin.  

Dessa individer som begravts i dödshuset i Ullstorp har gemensamt lagts för en sista 

vila. Stridsyxan som placerats i graven har troligtvis tillhört en av individerna. Denna individ 

som ägde en stridsyxa har fått en ovanlig begravning ifall man drar en jämförelse med till 

exempel enmansgravar innehållande stridsyxor. Betyder detta att vissa ägare av stridsyxor har 

en specifik statuts eller kanske tillhör ett högre uppsatt samhällskikt, likt en aristokrati 

(Olausson 2000 s. 39) även fast stridsyxan är funnen i ett ovanligt sammanhang?  

Jag anser att tillverkning av föremålen, kostnaderna samt det sentimentala värdet i 

utformningen måste ha påverkat beslutet vidare graven ska kremeras eller vara intakt. Sänks 

inte värdet på stridsyxan som gravgods och föremål när den kremeras och ändrar form och 

utseende?       

Stridsyxor funna som lösfynd, likt i Hagestads Mosse har oftast formats om eller blivit 

fragmenterade och sedan lämnade på plats. Stridsyxan i Hagestads Mosse var halv. Den var 

inte omarbetad utan endast ofullständig som hel stridsyxa. Att offra en stridsyxa var troligtvis 

inte kostsamt materialmässigt då bergarter inte var svåra att få fram eller att använda 

(Olausson 1983, s. 14 ff). Om stridsyxan var en symbol för kunskap (Larsson 2009, s. 253 f) 

och tillhörighet till en aristokrati (Olausson 2000 s. 39) ser jag ingen koppling mellan att offra 

den för rituella syften och dess funktion för människan i samhället. 
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4.1.7 Tillhörighet 

Likt makt, samhällsskikt samt ekonomi kan stridsyxans möjliga symbolik för tillhörighet ha 

haft en stor betydelse för SYK. Vad kan stridsyxan ha haft för symbolik under 

tillverkningsprocessen, men även under sin livstid och då den följer med till graven? Vad 

gjorde själva symboliken i kunskapen och skickligheten kring stridsyxan och hur kan den ha 

integrerat med människans försök att söka tillhörighet? 

 

Stridsyxan kan även ha varit en identitetsskapare på så sätt att den har haft en symbolisk 

funktion som visat tillhörighet för medlemmarna inom SYK (Olausson 2000, s. 27). Den kan 

ha varit en markör för att visa inte endast tillhörighet till den svensk-norska stridsyxekulturen 

inom södra Skandinavien utan tillhörighet av ett folkslag över hela Europa; Snörkeramiska 

kulturen (Olausson 2000, s. 32). Kontakten mellan SYK och TRB (trattbägarkulturen) samt 

GRK (gropkeramiska kulturen) kan ha haft en stor betydelse för SYK försök till samhörighet 

då det finns kopplingar mellan kulturerna. TRB var en äldre föregångare och GRK var yngre, 

nästan samtida föregångare till SYK och kan ha varit inspirationskällor och ytterligare två 

kulturer att känna en samhörighet till. 

En identitetsskapare kan utmärka sig på olika sätt, och i stridsyxans fall kan det vara så 

att genom att använda sig av ett visst råmaterial som till exempel grönsten visa stridsyxan för 

medmänniskor och presentera den som en markör för tillhörighet snarare än något som ska till 

exempel föreställa ett prestigeföremål (Olausson 2000, s. 32 f).    

Stridsyxor som blivit omarbetade eller har fragmenteras räknas ofta inte som ”riktiga” 

stridsyxor. Dessa har oftast blivit fulare och då håller inte teorin kring att stridsyxan 

symboliserar tillhörighet. Olausson skriver att yxorna i dessa fall möjligtvis motsäger hennes 

teori kring att stridsyxan ska ha varit en symbol för grupptillhörighet. Men det kanske aldrig 

var meningen att dessa ofina yxor skulle ses av andra, menar Olausson. (Olausson 2000, s. 30) 

Att applicera tillhörighet på stridsyxorna i de fyndkontexter vi ser i Kastanjegården, 

Ullstorp, Bäckaskog samt Hagestads Mosse är svårt, men om paralleller dras mellan platserna 

ser vi likheter. SYK har gemensamt över sydligaste Sverige haft lika mönster i utformning av 

stridsyxan, samt kontexten som följt med den. 

I gravförhållanden (Kastanjegården, Ullstorp och Bäckaskog) är traditioner kring 

stridsyxans placering den samma. Vi ser på var stridsyxan placerats vid individen som den 

tillhör, samt med vilka andra gravgods, vilket i dessa fall är keramik, dolkar och pilspetsar. 

Detta kan ge oss en överblick på det regelbundna mönstret av gravgods och placering av 

godset i gravarna.  
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Utformningen av stridsyxan följer vissa grundregler men ändå får den tilldelas en viss unikhet 

(se fig. 1-3) (Malmer 1975 s. 91 ff). Samhörigheten sitter alltså i stridsyxan och det 

regelbundna kring utformningen och gravkontexten. 

När stridsyxan har hittats som lösfynd kan utformningen endast analyseras och kopplas 

samman med någon slags tillhörighet. Att jämföra utformningen med stridsyxor från 

gravsammanhang kan ge en bild av stridsyxans bakgrund och dess betydelse. Det är vanligt 

att stridsyxan som lösfynd är funnen fragmenterad, bearbetad eller ofullbordad (Malmer 1975, 

s. 99 ff). När stridsyxans utformning ändras kan den ha tappat sin symbolik av tillhörighet. 

Dessa stridsyxor är endast funna som lösfynd och i gravar har de fortfarande sin vackra 

utformning. (Olausson 2000, s. 30) 

Larsson (2009) skriver i sin avhandling om vad för människor som engagerar sig i 

hantverk och hur det går till. Hur förs kunskap vidare till deras avkommor?   

Larsson nämner ett par punkter: 

 Via medlemmar av en grupp människor som reser till andra grupper och tar hem föremål samt 

kunskaper, men ändå inte all grundläggande vetande. 

 Via vissa speciella medlemmar av en grupp med den tekniska kunskap som dem själva endast 

är kapabla till att utföra 

 Via att ta hem specialister och experter från andra grupper i form som allierade eller 

adopterade släktingar, alternativt maka/make. 

 Via alla eller vissa av ovanstående punkter  

(Larsson 2009, s. 254) 

 

För att föra vidare hantverkskunskaper anser Larsson att kunskaperna tillhör vissa speciella 

medlemmar av en grupp, som sedan med hjälp av sina speciella kunskaper (som kan komma 

från utomstående eller arv) för vidare kunskapen till avkommor och individer som vill lära sig 

att tillverka dessa speciella föremål, till exempel stridsyxan (Larsson 2009, s. 254 ff). Jag 

anser att Larssons (2009) teori kring att föra vidare kunskap kopplas ihop med tillhörighet och 

vidareföring av traditioner inom en viss grupp människor. Olaussons teori kring stridsyxan 

som identitetsskapare tillsammans med Larssons (2009) tankar kring vidareföring av 

hantverkskunskap representerar traditioner och samhörighet inom kulturen.  

Lars Larsson skriver i sin del av rapporten Stridsyxekultur i Sydskandinavien (1989) om 

SYK sociala kontaktnätverk, och nämner att det alltid sker en stark diskussion kring ämnet. 

Larsson vill påpeka att SYK etablering i sydligaste Sverige fortfarande saknar radiometriska 
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dateringar. Det ger då för få dateringar för att skapa ett underlag till hur detta kontaktnätverk 

kan ha byggts upp. (Larsson 1989, s. 68)     

L. Larsson (1989) tar upp Malmers tankar kring den anknytning som finns mellan SYK 

utbredning och sydvästmoränerna samt kalkområdet inom Kristianstadsslätten. Det som 

stärker trovärdigheten att kontakten har funnits är att de äldsta stridsyxeformerna förekommer 

inom hela Skåne. (Larsson 1989, s. 69)  

Dessa teorier och tankar kring kontaktnätverket visar väl den symbolik stridsyxan kan 

ha haft när det kommer till tillhörighet till sin egen grupp, samt till andra Sydsvenska grupper. 

 

4.1.8 Sammanfattning 

Dessa teman symboliserar vetenskapliga teorier kring stridsyxans funktion och betydelse. Allt 

från det praktiska till det mer religiösa synsättet på stridsyxan. Det finns som synes en 

varierad uppfattning kring hur den har tillverkats, vem den har tillhört, vad den har använts till 

och vad den har haft för egentlig betydelse. Allt är baserat på trovärdiga utgångspunkter, till 

exempel att den praktiska funktionen inte varit så stor, med tanke på att stridsyxan inte var 

speciellt hållbar. Vi vet även att tillverkningen och utformningen av stridsyxan erhöll ett 

regelbundet mönster och detta måste ha haft någon slags betydelse. Utifrån dessa teorier och 

min kritiska granskning av dem har jag själv tagit fram en tolkning.  
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4.2 Tolkning och utvärdering 

Utifrån en kritisk granskning av befintliga teorier och med hjälp av lämningar som exempel 

har jag via mina teman fått en översikt på vad som redan sagts och kommit fram till inom min 

problemställning; vad hade stridsyxan för betydelse för SYK i Sydsverige? 

Ett återkommande mönster i mina teman visar en fokus på vissa specifika bedömningar 

av stridsyxan och dess betydelse för människorna som brukade den. Här är min tolkning och 

sammanställning av samtliga återkommande teorier.  

 

Stridsyxans utformning visar att den skulle ha varit ett föremål som ska ha krävt arbete och 

kunskap för att kunna framställa. För att nå denna kunskap kan det ha krävts att människan i 

ung ålder fått lära sig av en viss grupp med medlemmar som har dessa kunskaper kring 

skapandet av en stridsyxa. Dessa medlemmar kan ha rest till andra folkgrupper för att lära sig 

deras tekniker och utformningar av stridsyxan för att sedan ta med sig det hem och lära ut det 

till kommande medlemmar, som inom sin tid kommer att tillverka en stridsyxa som en 

identitetsskapare för sin tillhörighet i gruppen.  Larssons (2009) punkter kring hur kunskap 

förs vidare stödjer min tanke kring detta medlemskap. Baskunskapen och grundutformningen 

av stridsyxan kommer från erfarenhet och inlärning från andra kunniga men att utöver det får 

stridsyxan sin egen utveckling och olika typer växer fram med tiden. Vilket skapar en liten 

variation, men den har fortfarande den utformning som gör att den kan klassas till stridsyxa. 

Imitationen av en yxa i järn kan vara ett resultat av dessa resor och att med tiden har 

mer och mer inspiration kommit från längre söderifrån i Europa, då kunskapen förs vidare 

mellan olika grupperingar över hela Sverige. Det sociala nätverk som kan ha varit bas för 

spridningen av kunskapen kring tillverkningen av stridsyxan kan troligtvis ha räckt sig runt 

hela södra Sverige då tätheten av stridsyxefynd är stor just i södra Sverige. Som figur 1-3 

visar ser vi ett kontinuerligt mönster i utformningen vilket sträcker sig över hela södra 

Sverige. Vissa regler för utformning fanns, och det visar att kontakt måste ha funnits. 

Allt detta kan kopplas samman med att människorna som bemästrat dessa kunskaper 

även skulle tillhöra en högre elit, och att yxan representerar en viss identitetsskapare; att en 

individ under tidig ålder bemästrat kunskapen kring att tillverka en stridsyxa under sin 

förpubertala tid, som sedan följer med tillverkaren ner i graven. Jag anser alltså att 

stridsyxorna som är funna i gravkontexter, som till exempel graven i Kastanjegården med den 

intakta stridsyxan, kan ha tillverkats av samt tillhört individen in i det sista.  

Tillverkningsperioden kan ha haft lika mycket betydelse som när stridsyxan lades ner i graven 

med tillverkaren för en sista vila. Tillverkningen och hantverksskickligheten kan ha krävts för 
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att få fram en stridsyxa. Denna individs näromstående lade möjligtvis ner stridsyxan med 

respekt, och som en symbol för livets slut likt den skickliga tillverkningen i steget in i livet 

som en vuxen individ.     

Denna identitetsskapare följer med ner till graven som en symbol av tillhörighet till ett 

visst folkslag och en viss grupp av människor som har kunskapen och den konstnärliga andan 

som gått i arv inom samhället. Jag kan tänka mig att detta var det ultimata provet som 

bevisade en rättighet att få tillhöra en elit. En elit som kan ha varit baserad på kunskap, inte 

rikedomar, då bergarter inte är svårtillgängliga och finns nära till hands. Oavsett om individen 

som tillverkat stridsyxan placerats i en massgrav likt den i Ullstorp, eller en enmansgrav, 

anser jag att stridsyxan är ett personligt föremål som är en identitetsmarkör för skaparen av 

den. 

Stridsyxan har troligtvis inte haft en praktisk funktion, mer än som återvunnet ”skrot”, 

som kan ha använts som verktyg till tillverkning av andra yxor eller föremål. Materialet är 

lättillgängligt och lättformat, men utformningen av stridsyxan har ingen större hållbarhet. Om 

den skulle vara en yxa man fört i krig kan man, som Malmer nämnt, lika gärna ha använd en 

sten som både håller bättre och är bättre funktionellt. (Malmer 2002, s. 155) Den enda 

praktiska funktion jag ser i stridsyxan är att den i andra sammanhang än som just en yxa har 

används som kasserat föremål vid tillverkning av föremål eller andra tillfällen.  

Den fragmenterade stridsyxan I Hagestads Mosse låg bland halvt bearbetade 

flintföremål. Det kan finnas ett samband mellan en ofullständig produktion av flintföremål 

och den fragmenterade stridsyxan då allt är funnet vid en och samma plats. 

 Lösfynden har flera olika, men även möjliga teorier applicerade på sig. Det finns dock 

ingen arkeologisk kontext kopplad till lösfynden så jag kan endast se på det ur två olika 

synvinklar; symboliskt eller praktiskt.  

Oftast är vissa delar som är funna vid lösfyndstillfällen (eggen vid flest tillfällen) samt 

att den oftast är fragmenterad. I Hagestads Mosse var stridsyxan fragmenterad. Ur en 

symbolisk synvinkel kan den ha blivit offrat eller en del av att överge sin statussymbol. Att 

fragmentera en stridsyxa i symboliskt syfte kan möjligtvis vara en del av en ritual eller 

religiös akt. Den praktiska synvinkeln är mer inriktad på att stridsyxan gått sönder och 

lämnats på en plats med annat avfall, eller kastats bort från boplatsen för att bli av med den. 

En stridsyxa som var fragmenterad kan ha förlorat sitt värde, och oavsett praktisk eller 

symbolisk funktion övergetts och lämnats någonstans utan något syfte. 
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Jag anser att hela stridsyxor som är funna som lösfynd troligtvis har hamnat utanför en 

gravkontext på grund av förstörda gravar där gravinnehållet spridit sig och hamnat utanför sin 

kontext som till exempel i jordarbeten som sedan undersökts. (Malmer 1975 s. 98) 

Stridsyxan finns i stora mängder och hittas bland lämningar från SYK. Stridsyxan för samman 

gravarna för arkeologer och en likhet uppstår. För att kunna identifiera en viss kultur krävs 

regelbundna mönster i gravritualer, bostadsuppbyggnad och i tillverkningen av föremål. Allt 

daterat till en ungefärlig samtida period.    

Stridsyxan finns alltid i samma kontext och utifrån detta bedömer jag att 

kulturmedlemmarna använt sig av föremål med lika utformning för att identifiera sig, för att 

själva kunna bedöma vilken kultur dem tillhör. Jag kan dra dessa slutsatser i dagsläget och 

säga att vissa lämningar tillhör en viss kultur. Gravar identifieras utifrån innehållet och 

placeras in i en kultur.  

Utifrån min tolkning av olika teorier kan stridsyxan ha varit en del av en grupp 

människor som utformade detta föremål utifrån vissa kriterier (grundutformning samt vissa 

speciella utformningar som vi upptäckt via mätningar) och sedan övergav de inom vissa 

kontexter (utplacerade eggar som lösfynd, i gravar).  

Enligt mina undersökningar visar tillverkningen, symboliken samt avläggningstillfället 

på tillhörighet, och detta kan kopplas ihop med gruppmedlemmarnas försök att hitta en 

identitet. 
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4.3 Resultat och slutsatser 

Vad kan stridsyxan ha haft för betydelse för SYK i Sydsverige? 

Mina undersökningar resulterade i att jag via min genomgång av de sammanställda 

teorierna såg att vissa likheter kommer fram och följer ett regelbundet mönster av tankar. 

Utifrån dessa regelbundna tankar har jag själv kunnat sammanställa min egen tolkning av 

materialet. Utifrån min egen tolkning har jag kommit fram till tre större tankegångar. Här är 

en sammanställning av min tolkning i punktform: 

 Stridsyxan huvudfunktion har troligtvis inte varit i praktiskt syfte. Fragmentering av 

stridsyxan kan antyda på användning rent praktiskt som lett till att den gått sönder. Dessa 

kasserade delar kan ha använts till annat än som en yxa, till exempel som hjälpmedel vid 

tillverkning av andra föremål. 

 Stridsyxan har troligtvis inte varit huvudföremål i någon religiös akt, annat än 

begravningstillfällen. Lösfynd som fragmenterats med endast till exempel eggen kvar kan 

dock tyda på rituell användning av yxan. 

 Stridsyxans huvudfunktion kan ha varit att representera vissa individer inom samhället som 

har ärvt kunskapen att tillverka den, för att sedan tillhöra en aristokratisk grupp medlemmar 

som söker kunskap hos andra grupperingar för att uppdatera sig och sedan lära vidare. 

Stridsyxan är möjligtvis en symbol för kunskap, erfarenhet samt tillhörighet. 

 

Jag har granskat befintliga teorier i min analys och utifrån det utfört en jämförelse med 

lämningar så som Kastanjegården, Ullstorp, Bäckaskog samt Hagestads Mosse. Granskningen 

och jämförelsen har resulterat i en egen tolkning i slutet av analysen, som kort sammanfattats 

i tre punkter här ovan.    

Jag har fått ett eventuellt svar på min problemställning som jag vidare kommer att 

diskutera i nästa avsnitt av arbetet. Där finns frågor som för vidare tankarna kring stridsyxan 

och frågor som inte kunde besvaras av tidigare teorier. 
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5. Diskussion 

Min tolkning är att stridsyxan används som en slags identitetsskapare för kunskap, erfarenhet 

samt tillhörighet och att den agerar som ett föremål som anknyter SYK medlemmar till 

varandra.  

Var deras samhälle så beroende av symboliska föremål att de valde att lägga den tiden 

på att föra den traditionen vidare? Hade dessa medlemmar med speciell kunskap tillverkat 

sina egna stridsyxor som följer dem hela livet?   

  

En del frågor kring stridsyxan kunde jag inte stötta upp med teorier, eller så var materialet för 

vagt för att använda i samband med frågorna.    

Jag tänkte diskutera kort kring en av mina fortsatta tolkningar som är något som bör 

diskuteras vidare inom forskningen kring stridsyxan.   

Enligt min tolkning och genomgång av teorier har stridsyxans tillverkning möjligtvis 

haft en speciell betydelse i dess funktion. Att tillverkningen är en del av bevisandet av 

kunskap, tillhörighet och erfarenhet. Att tillverkaren innan sin pubertet skulle arbeta på 

stridsyxan för att sedan ha den som en vuxen individ samt möjligtvis som en symbol för 

medlemskap i en kanske högt uppsatt aristokrati samt ägande av kunskap. Om då 

tillverkningen har haft en sådan massiv påverkan på hur livet utspelat sig för personen som 

tillverkat den, hur ser omgivning på stridsyxan när personen dör, och den placeras med 

personen i graven? Förlorar stridsyxan sitt symboliska värde och ”dör” med ägaren? 

Eftersom stridsyxan placeras på speciella positioner och är intakt när den läggs ner 

anser jag att den då får sin symboliska funktion. Att den med individen ska följa dit han eller 

hon kommer efter döden och vara en del av nästa fas. Det kan vara en möjlig symbol för liv 

efter döden.     

Ville människorna placera stridsyxan högt, vid huvudet, för att visa en avslutning av 

livet med ”yxan i högsta hugg”? Det kan ha varit en symbolik för ett avslut i stridsyxans liv 

likt mannens som tillverkat den samt använt den som källa till kunskap och status. Jag tänker 

att detta är ett sätt att föra vidare sin kunskap och status in i livet efter döden med sin 

statussymbol nära till hands för att föra vidare sitt arv och det man tillverkat i ung ålder för att 

uppnå en status i sitt eget samhälle.  

Att bevisa sin identitet i livet kan ha haft samma betydelse in i döden och vidare. 

Identitetskapande föremål bars även på kroppen in i graven; smycken, dräktspännen och 

håruppsättningar som visade ett mer dekorativt syfte(Malmer 2002, s. 139)  
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Ens identitet var möjligtvis en del av både livet och döden och därav placerades stridsyxan i 

sitt eget skick, eller likt det skick individen har transformerats till som vid en kremering. 

En del av ens identitet är sitt kön. Hur kopplas genus till detta medlemskap som sker via 

tillverkning samt ägande av en stridsyxa? Hur stor roll kan genus ha haft? Är ägaren av 

stridsyxan en man, precis som det ofta presenteras i några av de största litterära verken kring 

ämnet. Som exempel tar jag något jag tidigare citerat; ”However, in a grave at the 

Kastanjegården cemetery, Malmö, the deceased, who is equipped with a battle axe and is thus 

undoubtedly a man, is lying on his left side looking east and with the battle axe behind his 

neck” (Malmer 2002, s. 139).     

Ofta benämns individen i graven som har stridsyxan vid sin sida som man och utifrån en 

viss bedömning av gravmönster och gravgåvor bekräftas det, som i exemplet ovan. När fynd 

hittats där det är något som inte följer gravmönstret, så som skelettpositionen (liggandes på 

vänster eller höger sida) i graven i Kastanjegården där positionen inte stämmer överens med 

det manliga mönstret i en grav bedöms den ändå som manlig! Även i de fall där i 

dubbelgravar innehåller gravgåvor bestående av blandat kvinnligt samt manligt (smycken, 

stridsyxa) bedöms alltid stridsyxan tillhöra en man och smyckena en kvinna, även fast det 

finns otydligheter kring vad för kön individerna har, då en osteologisk bedömning inte alltid 

kan utföras, utan endast en bedömning utifrån skelettets position. (Malmer 2002, s. 139.) 

Jag anser att när en korrekt osteologisk bedömning kan göras av eventuella skelettrester 

kan kön bestämmas i dessa sammanhang eftersom det ofta förekommer blandade mönster i 

gravar och kombinerade positioner av skelettet, samt olika gravgåvor.  

Förutom tankar kring gravfynd av yxan har jag även tankar runt lösfynd. En annan plats 

för ett lösfynd är Hedningahällan i Hälsingland. Det är en lokalisering som jag har valt att 

nämna som är utanför Skåne/Blekinge-området. Hedningahällan är en dokumenterad 

stenåldersboplats som befinner sig vid ett mindre berg. Den stridsyxan som hittats på 

Hedningahällan var fragmenterad och funnen med en stor mängd keramik av typ J. (Malmer 

2002, s. 147 f) Andra fynd så som bland annat bränt djurben, främst säl samt spår av 

redskapstillverkning är funna på samma plats. Den fragmenterade stridsyxan hittades inte i 

samband med boplatsområdet utan en bit från området. Både stridsyxan och keramiken låg 

enskilt och verkar ha lagts en bit ifrån med mening. (Malmer 2002, s. 148)  

Hedningahällan samt Hagestads Mosse är platser där lösfynd av stridsyxor har hittats. 

Jag anser att stridsyxor funna utan någon kontext inte endast ha tappats, utan har placerats på 

plats med flit. Jag kan tycka att det är underligt när stridsyxan blivit fragmenterad, som den 

blivit vid Hedningahällan. Då kan man undra varför någon har valt att fragmentera en 
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stridsyxa som tillverkaren har lagt så mycket av sin kunskap på, endast för att dela den i delar 

och placera bland keramik. 

I min tolkning kring stridsyxan kommer jag fram till att den symboliserar en aristokrati 

och ett medlemskap i en grupp som värderar kunskap och erfarenhet högt. 

Det är viktigt för mig att påpeka att min tolkning inte baseras på att ägarna av stridsyxan 

endast är av manligt kön. Jag har ingen direkt fakta eller teorier som säger att alla medlemmar 

är män, utan att stridsyxan enligt mig kan kopplas till båda könen.  

Könsfrågan bör diskuteras vidare och ta upp en stor plats i framtida forskning kring 

stridsyxan. Eftersom lösfynd är den dominerande fyndkategorin inom stridsyxefynd blir 

könsbedömningen ännu svårare att göra. Det som går att utgå ifrån är alltså gravmaterialet och 

där finns fortfarande otydligheter vad som ska bedömas till vilket kön då det som idag 

definieras som manligt och kvinnligt i gravmaterialet inom SYK har vid många tillfällen 

krockat och skapat många frågetecken.  
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