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I experimentens lustgård
– hur man gör och gjorde en flintyxa
Anders Högberg
In the paradise of experiment
– how a flint axe is and was made
A recurrent theme in Anders Ödman’s career is his curiosity
about all kinds of experimental archaeology. Quite a few
people have learned the art of working flint at ‘ knap-ins’ arranged by Anders. This text takes flint-knapping experiments
as a starting point for a discussion of different ways to make

a Neolithic axe. In technological analyses prehistoric axes are
compared with those resulting from experimental archaeology.
The conclusion is that there were different traditional methods of manufacture among Neolithic axe makers, but only one
among modern flintsmiths.

Inledning

samt hur yxtillverkningsplatser kan ha påverkat hur landskapet uppfattades har diskuterats (Högberg 2002; 2006).
Hur yxorna tillverkats och hur de fungerar vid användning har undersökts i experimentella studier (Hansen &
Madsen 1983; Olausson 1983a; Madsen 1984; Högberg 1998;
1999). Yxors användningsområden har också undersökts
genom slitspårsanalyser (van Gijn 2010). Och analyser av
slagplatser för tillverkning av fyrsidiga yxor har legat till
grund för diskussioner om kunskapsöverföring mellan generationer (Högberg 2008).
Men egentligen är det inte flintyxor vi borde prata om.
Som Alan Saville, arkeolog från Storbritannien, så riktigt
påpekat är ju det vi kallar flintyxa faktiskt ett yxhuvud av
flinta (Saville 2009). Rent tekniskt består en yxa av ett skaft,
ett yxhuvud och någon form av material för att hålla samman yxhuvud och skaft. Och det finns ju några sådana fynd
av så gott som hela neolitiska yxor från Sydskandinavien
(Vang Petersen 1993). Egentligen borde därför flintyxor inte
kallas för yxor, utan kanske för yxhuvud eller yxeggar istället. Men, i denna text knyter jag an till den tradition som
finns inom arkeologin och kallar flintyxor för flintyxor.

En välpolerad neolitisk flintyxa är vacker. När flintans färger och mönster tillåtits samspela med symmetri och precision i en flintsmeds hantverkskunnande, då går jag igång.
Jag är inte ensam om att tycka så. Flintyxor har på många
sätt kommit att bli synonymt med forntidsfynd och allt sedan de första samlarna började bygga sina kuriosakabinett
har flintyxor givits en framträdande roll i samlingar (Vang
Petersen 1993).

Förhistoriska flintyxor
Sydskandinaviska flintyxor är arkeologiskt välundersökta.
I typologiska studier har typer klassificerats där spetsnackiga, tunnackiga och tjocknackiga yxor kommit att bli riktmärken för förändring i form över tid (Malmer 1962; Nielsen 1977; 1979; Hernek 1989; Karsten 1994). Omfattande
studier av yxor från våtmarks- och fastmarksdeponeringar
har utförts. Och platser där stora mängder flintyxor bränts
på bål har analyserats (Larsson 2000). Dessa studier visar
att flintyxor haft en framträdande roll i stenålderns kosmologier (Karsten 1994). Flintyxor har också använts för
att undersöka aspekter av idéutbyte, kulturella och sociala
mönster och hur jordbruk och boskapsskötsel etablerats i
och försvunnit från delar av det syd- och mellanskandinaviska området (Malmer 1962; Rudebeck 1998; Sundström
2003; Hallgren 2008; Sørensen & Karg 2014). Aspekter
på olika flinttyper och hur dessa valts för yxtillverkning
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Hur flintyxor tillverkas
Anders Ödman är en dedikerad experimentell arkeolog.
Under flera år har han arrangerat så kallade knap-in, vid
sitt hus eller i samarbete med VikingaTider i Löddeköpinge. Ett knap-in är en informell tillställning där hantverkare, forskare, studenter och andra intresserade möts för
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Figur 1. Den danske flintsmeden Thorbjørn Petersen tillverkar en flintyxa. Foto: Esbjörn Jonsson, 1998.
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Figur 2. Foto av flintföremål tillverkade av Thorbjørn Petersen. Från vänster till höger: en tunnackig yxa, en tjocknackig yxa och ett förarbete
till en bifacial. Båda yxorna är tillverkade på så sätt att alla fyra sidorna använts som plattformar för avspaltning. Foto: Anders Högberg, 1998.

att under en eller ett par dagar umgås och knacka sten tillsammans (Whittaker 2004). Jag har besökt några stycken
under mina år som flintknackande arkeolog. Det som tillverkas vid sådana tillställningar är mest enkla avslagsredskap eller olika typer av spån. Är man på ett knap-in i USA
är det bifaciala redskap som är vanligast. Men då och då
dyker det upp en flintsmed som är tillräckligt skicklig för
att tillverka en fyrsidig yxa. Att tillverka en flintyxa så som
dessa såg ut under stenåldern är inte lätt. Det är en avancerad teknologi som kräver fokuserad inlärning för att bemästra. Det är få skandinaviska flintsmeder som lärt sig
behärska denna teknik. Bo Madsen, Thorbjørn Petersen,
Dan Kärrefors och Peter Wiking är några (figur 1). Några
få flintsmeder från övriga Europa och USA behärskar också
teknologin (Waldorf 1988).
Moderna experimentella flintsmeder lär av varandra.
På så sätt är det ett modernt hantverk där några är mästare
och andra lärlingar (Olausson 1998). Detta gör att tekniker
och metoder kopieras mellan flintsmederna, inte minst vid
knap-in tillställningar. Detta har utförligt beskrivits i en etnografisk studie av moderna stensmeder från USA. Studien
visar hur tongivande flintsmeder med utpräglad stil och erkänd skicklighet samlar lärjungar kring sig och på så sätt
skapar specifika hantverkstraditioner (Whittaker 2004).
Eftersom det finns få flintsmeder som idag behärskar
konsten att tillverka en fyrsidig flintyxa har många av dessa
Mellan slott och slagg

personer lärt av varandra. Det innebär att variationen i tillverkningssätt är begränsad. Detta har fått konsekvenser för
den arkeologiska förståelsen av hur neolitiska yxor tillverkades. Eftersom fyrsidiga flintyxor har just fyra sidor är den
etablerade uppfattningen bland flintsmeder och forskare
att yxorna tillverkats genom fyrsidig tillhuggning (figur 2;
också figur 3: 3). Denna tillverkning kan enkelt beskrivas
som att alla fyra sidor på den blivande yxan, två smalsidor
och två bredsidor, används som plattform för avspaltningar
av avslag. Det är detta tillverkningssätt som används av moderna flintsmeder. Och det är detta tillverkningssätt som beskrivs i analyser av hur förhistorisk tillverkning av fyrsidiga
yxor gått till (Hansen & Madsen 1983). Här har inte minst
undertecknad i flera texter bidragit till dessa beskrivningar
(Högberg 2008 med referenser). Men, det är inte så enkelt.

Hur flintyxor tillverkades
Under årens lopp har jag studerat tusentals yxor i privatoch museisamlingar från norra Europa. Jag har då återkommande stött på flintyxor som tillsynes tillverkats på annat
sätt än det som beskrivs ovan. Först såg jag dessa yxor som
undantag. Men successivt kom jag att inse att alla förhistoriska flintyxor inte har tillverkats på samma sätt. Denna
insikt har omsatts i den studie som här presenteras.
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När man analyserar hur en förhistorisk flintyxa tillverkats studerar man spår som de tekniker och metoder som
använts avsatt på yxan. I denna studie har jag analyserat
hur yxornas tvärsnitt ser ut eftersom olika tillverknings

metoder gett yxorna olika profiler. Jag har också studerat
hur avspaltningsnegativen på yxans alla sidor ser ut. Detta
för att olika tekniker givit olika former av avspaltnings
negativ. Här finns inte utrymme att redovisa varför vari-

Tabell 1. Sammanställning av samtliga yxor som ingår i studien med inventarienummer (LUHM där inget annat anges), beskrivning av fynden samt beskrivning av tillverkningssätt. Yxorna är oslipade om inget annat anges. Samtliga yxor som ingår i studien är utställda i Lunds
Universitets Historiska Museum, Otto Rydbecks sten- & bronssal. För beskrivning av tillverkningssätt – figur 3.
Inventarienummer

Beskrivning
denna studien

Antal yxor i

Tillverkningssätt			

25028

1 spetsnackig yxa typ III

1

4

18230

1 spetsnackig yxa typ II

1

2

591, 592, 677, 678
Slutet fynd. 4 spetsnackiga yxor, 3 typ II och 1 typ I
4
			

591, 592 & 677 : 2				
678 : 1

17621A–N

Slutet fynd. Totalt 11 yxor, varav 3 är
11
spetsnackiga och 8 är tunnackiga		
			
			

Tre yxor : 3				
Sex yxor : 5				
En yxa : 4				
En går inte att tolka

9528

4

1 tunnackig yxa

1

82221

Slutet fynd. Totalt 8 yxor, varav 2 är slipade och
6
avbrutna. Övriga är 2 typ III spetsnackiga yxor, 		
4 tunnackiga yxor		
			

Två spetsnackiga : 6			
De fyra tunnackiga har tillhuggits med : 3
men en har avslutande tillhuggning med : 4
och tre har avslutande tillhuggning med : 5

16097A–C

Båda tillhuggna med : 3 men en av dem
har avslutande tillhuggning med : 5

Slutet fynd. 2 tjocknackiga håleggade yxor och
2
en bergartsyxa 		

18073A–C
Slutet fynd. 3 tjocknackiga håleggade yxor
3
			

Två yxor : 5				
En yxa : 3

16946A–O

Slutet fynd. 15 yxor, varav 3 är tunnbladiga, 6 är
håleggade och 6 är håleggade och tunnbladiga

Samtliga yxor : 3				

16112A–O

Slutet fynd. 8 tjocknackiga yxor och 7 tjocknackiga
8
Samtliga yxor : 3				
mejslar. Av det tjocknackiga yxorna är 5 tunnbladiga 							
och delvis slipade

28312:1–6

Slutet fynd. 2 tjocknackiga och tunnbladiga yxor samt
4 tjocknackiga mejslar

15

2

Samtliga yxor : 3				

7519, 7521, 7543, 7962 Slutet fynd. 4 tjocknackiga yxor, varav en är tunnbladig

4

Samtliga yxor : 3

ÖM3235

9

Samtliga yxor : 3				

Slutet fynd. 9 tjocknackiga yxor och mejslar, varav
2 yxor är tunnbladiga. I fyndet ingår också 27 spån

5684, 5703, 5707, 5720, Slutet fynd. 10 tjocknackiga yxor, varav 2 är delvis slipade 10
Samtliga yxor : 3				
5721, 5727, 5729, 5772, 								
5779, 5781
19240A–D
Slutet fynd. 4 tjocknackiga yxor, varav 3 är delvis slipade 4
			

Två yxor : 3				
Två yxor : 6

25776A–D

Slutet fynd. 3 oslipade tunnackiga yxor

Samtliga yxor : 3

17282A–C

Slutet fynd. 2 tunnackiga yxor, varav 1 är slipad på
2
bredsidan. I fyndet ingår också 1 spån		

En yxa : 3				
En yxa : 5

27089:1–3

Slutet fynd. 3 tunnackiga yxor, varav 1 är slipad

Samtliga : 3

3

2

12788A–D
Slutet fynd. 4 tunnackiga yxor
4
			

Två yxor : 3				
Två yxor : 6

27521:1–3
Slutet fynd. 3 tunnackiga yxor, varav 1 är slipad
2
			

En yxa : 5				
En yxa : 6

12621:1–2

2 tunnackiga yxor

2

Två yxor : 3

17623A–C

Slutet fynd. 3 tunnackiga yxor

3

Samtliga yxor : 3

894, 1014, 1333,
1396, 1397

Slutet fynd. 2 tjocknackiga SN-yxor med utsvängd egg,
varav en delvis slipad, 1 mejsel, 2 skedformiga skrapor

2

Samtliga yxor : 3			

18143A–B

Slutet fynd. 2 tjocknackiga SN-yxor med utsvängd egg,
varav en delvis slipad

2

Samtliga yxor : 3				

17132:A–C

3 tjocknackiga SN-yxor med utsvängd egg

3

Samtliga yxor : 3

ÖM1752–1755

4 tjocknackiga SN-yxor med utsvängd egg, varav
en delvis slipad

4

Samtliga yxor : 3				
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ationer i tekniker och metoder ger olika resultat och hur
dessa går att analysera utifrån en flintyxa. För intresserade
läsare hänvisar jag till vidare läsning om yxtillverkning
(Hansen & Madsen 1983; Högberg 1999) och om flintslagningens många variationer (Whittaker 1994; Andrefsky
1998; Odell 2004).
Metoden har begränsningar. Det är endast oslipade
yxor som kan studeras. Då en yxa slipas raderas de spår
som här analyserats. De slipas helt enkelt bort. Huruvida
resultaten kan generaliseras till att också gälla slipade yxor
har inte undersökts. Metoden har också den begränsning
att det endast är de vid analysen synliga spåren på yxan som
studeras. Det innebär att den inledande tillhuggningen av
ett förarbete till en yxa inte kan undersökas utifrån analyser av en färdighuggen yxa. De avspaltningsnegativ som
den inledande tillhuggningen genererade har huggits bort
efterhand som tillverkningen fortskridit. Detta kan till viss
del kompenseras med att studera förarbeten i olika stadier,
något som dock inte gjorts i denna studie.
De flintyxor som ingår i denna studie kommer alla från
Lunds Universitets Historiska Museum (LUHM) (tabell
1). Jag har studerat alla flintyxor som ingår i utställningen
”Otto Rydbecks sten- & bronssal”. De av dessa yxor som
är oslipade eller slipande på mindre delar av yxan har valts
ut för analys. Totalt ingår 110 flintyxor i analysen.

Sex olika tillverkningssätt
Analysen visar att förhistoriska flintyxor tillverkades på
flera olika sätt. Sex olika tillverkningssätt har upptäckts i
materialet (figur 3–4). En sammanställning av de olika tillverkningssätten visar att fyrsidig tillhuggning där alla fyra
hörn använts som plattformar för avspaltning (figur 3: 3) är
absolut vanligast (tabell 2). I det studerade materialet finns
yxtyper som typologiskt spänner över hela neolitikum, från
bifaciala spetsnackiga yxor av typ I till små senneolitiska
tjocknackiga yxor med utsvängd egg. Om man tittar på
hur dessa flintyxor generellt tillverkats under neolitikum är
Tabell 2. Sammanställning av olika tillverkningssätt. Uppgifterna är
hämtade från tabell 1. Notera att procentsatserna är avrundade.
Tillverkningssätt

Antal

Procent

1

1

1,0

2

4

4,0

3

79

72,0

4

3

2,5

5

10

9,0

6

7

6,0

3+4

2

2,0

3+5

3

2,5

Ej definierbar

1

1,0

110

100,0

Totalt
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Figur 3. Schematiska skisser över olika tillverkningssätt. Pilarna i
figuren markerar var på ämnet kraften i en avspaltning applicerats
och i vilken riktning avspaltningen gått. Bland de 110 flintyxor som
studerats har jag hittat sex olika sätt som yxorna tillverkats på. 1:
Bifacial tillhuggning där två sidor använts som plattform. 2: En förskjuten bifacial tillhuggning där ena sidan använts för avspaltning på
samma sätt som i tillverkningssätt nummer 1 men där motstående
sida använts för avspaltning som format en mer rak smalsida. 3: Fyrsidig tillhuggning där alla fyra hörn använts som plattformar för avspaltning. 4: Fyrsidig tillhuggning där två diagonalt motstående hörn
använts för avspaltning. 5: Fyrsidig tillhuggning där två i linje motstående hörn använts för avspaltning. 6: Fyrsidig tillhuggning där tre
hörn använts för avspaltning.

det vanligaste tillverkningssättet det samma som moderna
flintsmeder använder.
Men om man bryter upp materialet utifrån vilka typer av yxor det handlar om och delar in dessa med hänsyn
till hur de typologiskt tillskrivits olika tider framträder en
annan bild. Spetsnackiga typ I yxor är tillverkade med en
bifacial teknologi (figur 3: 1). I spetsnackiga yxor typ II
utvecklas denna teknologi till en kombination av bifacial
tillhuggning längs med ena långsidan och en mer fyrsidig
tillhuggning längs den andra långsidan (figur 3: 2). Spets
nackiga typ III yxor har tillverkats på olika sätt; ett där alla
fyra hörn använts som plattform (figur 3: 3); ett där två diagonalt motstående hörn använts som plattform (figur 3: 4).
Det finns också spetsnackiga yxor av typ III där två motstående hörn på samma bredsida använts som plattform
(figur 3: 5). När detta sistnämnda tillverkningssätt använts
har yxan vanligen putsats till i slutfasen av tillverkning genom att samtliga hörn använts som plattform (figur 3: 3).
Dessa tillverkningssätt lever kvar i tunnackiga yxor. De
stora tunga tunnackiga yxorna (jfr Olausson 1983b) är dock
så gott som samtliga tillverkade genom att alla hörn använts
som plattformar (figur 3: 3). Tjocknackiga yxor samt tunn93
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Figur 4. Olika tillverkningssätt ger olika typer av avspaltningsnegativ på yxorna. Figuren visar uppe till vänster: foto på bredsidorna på en
spetsnackig yxa typ III (LUHM 25028) samt uppe till höger: en digitalt manipulerad bild av detta foto. Yxan är tillverkad genom att två diagonalt motstående hörn använts som plattformar (tillverkningssätt nr 4 i figur 3). Detta har skapat avspaltningsärr på yxans bredsida där
en negativ slagbula och en tydlig söm är synlig på bredsidorna längs ena långsidans kant (kanten till höger på respektive bredsida av yxan i
bild). Detta är den kant eller det hörn som använts som plattform. Längs båda bredsidornas motstående kant syns inte negativa slagbulor
eller någon söm. Här har istället de avspaltade avslagens distala del skapat en så kallad overshot. Detta har bidragit till det något rombiska
tvärsnittet på yxan (figur 3: 4). Längst ner i figuren: en närbild på yxans smalsida som visar utseendet när detta tillverkningssätt använts.
Jämför hur yxorna i figur 2, som båda tillverkats genom att fyra hörn (figur 3: 3) använts som plattformar, har tydliga sömmar längs båda
kanterna på respektive bredsidor. Foto: Anders Högberg, 2014.
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bladiga yxor är också alla tillverkade på detta sätt. Detta
gäller också de små senneolitiska tjocknackiga yxorna med
utsvängd egg. De tjocknackiga håleggade yxorna som är
vanliga i mellanneolitkum är tillhuggna genom att alla fyra
hörn använts som plattform (figur 3: 3). Några av dessa är
dock finjusterade i slutfasen av tillverkningen genom att
två motstående hörn på samma bredsida använts som plattform (figur 3: 5). Ett fåtal yxor har tillhuggits genom att tre
hörn använts som plattformar (figur 3: 6).
Resultatet visar alltså på en förändring över tid. Från
bifacial teknologi, till en kombination av bifacial och fyrsidig tillhuggning, till fyrsidig tillhuggning. Detta är till
delar känt sedan tidigare. Men sättet som fyrsidigheten
skapas är olika över tid. Från en variation av tillverkningssätt i tiden för spetsnackiga yxor typ II och typ III och de
första tunnackiga yxorna, till ett så gott som enhetligt tillverkningssätt i mellanneolitikum. Under senneolitikum
är tillverkningssättet helt enhetligt. Detta är ny kunskap.

Avslut
Den experimentella flinthuggningen ligger till grund för
arkeologins förståelse av hur neolitiska flintyxor tillverkades. Utan de experiment som genomförts sedan mer än
trettio år tillbaka hade inte vår kunskap om tillverkningsteknologier varit så omfattande som den är i dag. Samtidigt
har den moderna flintsmedens lärandeprocesser påverkat
arkeologins förståelse av hur flintyxor tillverkades. Ett sätt
har kommit att bli ”standard”, varför andra sätt inte beaktats. I en analys av förhistoriska flintyxor blir detta tydligt. Dessa uppvisar en variation av metoder. Och det är
något som förändras över tid. Slutsatsen av denna studie är
således att det fanns olika teknologiska traditioner bland
neolitikums yxmakare, medan det bara finns en bland moderna flintsmeder.
De nya tillverkningssätt som denna studie upptäckt har
ännu inte blivit föremål för experimentella analyser. När sådana genomförs kommer vi sannolikt att förstå neolitikums
flintyxetillverkning på nya fördjupade sätt. Kanske kommer Anders Ödman att arrangerar fler knap-in framöver?
I så fall har jag ett antal frågeställningar om flintyxor och
hur de tillverkats jag vill ta med mig dit. Hur går det till att
göra yxor med de tillverkningssätt som här definierats och
som inte varit kända sedan tidigare? Vilka är likheterna och
skillnaderna mellan olika metoder? Hur ser avslagsmaterialet ut från dessa? Går dessa att definiera och skulle det i så
fall vara möjligt att utifrån avslagsmaterial analysera vilka
metoder som använts på en förhistorisk slagplats?
Tidigare studier har visat att det finns regionala likheter
och variationer i hur flintyxor ser ut och hur de distribuerats
och deponerats under neolitikum (Karsten 1994; Rudebeck
1998; Sørensen & Karg 2014). Ny detaljerad kunskap om
sätten som förhistoriska flintyxor tillverkades på skulle exMellan slott och slagg

empelvis kunna fördjupa analyser av regionala skillnader
och likheter och ge oss ny kunskap om hur tekniker och
metoder förändras i tid och rum.

Tack
Tack till personalen på Historiska museet vid Lunds universitet för fantastiskt mottagande och hjälp. Tack också
till alla de dedikerade flintsmeder jag mött genom åren.
Till Thorbjørn Petersens minne.
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