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B.IÖKNHUVUDYXAN FRÅN MRKVARN 

Av R. Indreko 

1 maj månad 1929 förvärvade Statens Historiska Museum från 
överstinnan Signe Nordenskiöld, Stockholm, fem stenföremål. 
Bland dessa väcker den stenyxa, som erhållit inventarienummer 
19087: 2, särskilt intresse.1 Den är funnen vid plöjning på Vir-
kvarns mark nära Virån i Misterhults sn, Småland. 

Föremålet är en skafthålsyxa, starkt vittrad, men hålet är inte 
borrat och ej heller påbörjat; ur nacken och eggens sidokant ha 
recent några små skärvor slagits och nacken torde ursprungligen 
ha varit ca 2 mm längre; själva nackspetsen har haft en mera 
rundad avslutning. Eggen har aldrig använts till arbete. 

Denna räteggade yxa, vars längd är 195,5 mm, har en vulst 
något framför mitten, 113 mm från eggen (fig. 1 a—c). Vulsten 
framträder svagt även på sidorna och har en tjocklek av 45 mm 
och en bredd av 42,5 mm. En annan vulst ligger 33 mm från 
nackänden. Yxans eggparti har oval genomskärning med längd
axeln i eggens riktning (fig. 1 f). Nackpartiet har bred, icke fullt 
plan undersida med två svaga, parallellt löpande rännor, som 
börja 20 mm från nacken och sluta 100 mm därifrån (fig. 2 och 
1 d, c). Själva nackpartiet har ungefär parabelformig genom
skärning (fig. 1 d). 

Vi ha här att göra med en skulpturyxa med mjuka och runt 
välvda vulster. Den ytterst schematiserade skulpturen saknar 
alla detaljer. Genom bearbetning har man skapat huvudets form, 
som från nosen välver sig starkt mot nacken och tvärt avtager 
i tjocklek mot halsen. Något framför yxans mitt har den andra, 

: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens årsbok 1930 
—32, Sthlm 1932, s. XVIII (Statens Historiska Museums och Kungl. Mynt
kabinettets tillväxt under år 1929). Enligt uppgift i katalogen hade dött
rar till överstinnan Nordenskiöld funnit denna yxa i Virkvarnstrakten. 
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Fig. 1. Björnhuvudyxa från Virkvarn. a, c frän sidorna, b ovanifrån, d. genom
skärning uv nackpartiet, e av mitten och f av eggparliet. '/a- — ISärenkopfuxt von 
Virkvarn: a, c Seitenansichten, b Ansicht von oben, d Querschnitt des Nackens, 

e von der Mitte, f des Schneidenteils. 

mjukt välvda vulsten formats på det för denna yxtyp utmär
kande sättet, men samtidigt kan man tolka den som djurets ax
lar eller bogar. Underkäken har en ansats till välvning och 
halsen är på undersidan något inbuktad (fig. 2). 

Då man sammanfattar denna beskrivning, måste man konsta
tera konstnärens sällsynta skicklighet att schematiskt fram-
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ställa djurets karaktär och utseende. Jämföres skulpturen när
mare med andra samtida, djurskulpterade stenyxor, så behöver 
man ej betvivla, att den föreställer ett björnhuvud. Den ytterst 
schematiserade yxskulpturen är icke unik. Andra liknande fin
nas, och de närmaste av dessa i Finland. 

En skulpturyxa med björnhuvud ha vi från Räimälä by i 
Salmi sn, där den är funnen på Ruotsigårdens mark (numera 
ryskt område).2 Den är tillverkad av lerskiffer, som nu är starkt 
vittrad och täckt av mörk patina. Skafthålet är borrat från den 

Fig. 2. Virkvurn-yxitns undersida. lft. —• Unterseite der Axl von Virkvarn. 

ena sidan och eggpartiet är starkt skadat. Yxans storlek är 
242 X 64 X 36 mm.3 Även på skulpturen från Salmi saknas alla 
detaljer och huvudets konturer äro ytterst förenklade. Vid flyk
tigt betraktande kan den synas göra intryck av ett sälhuvud, 
men som vi veta, ha endast björn och älg avbildats som skulp
turyxor, och sannolikt har salen i dessa trakter aldrig spelat 
rollen av kultdjur. Även C. A. Nordman har tolkat Salmiskulp-
turen som ett björnhuvud.4 

Den mest närstående parallellen till Salmi-yxan är anträffad 
i Tulguba i östkarelen. Även den är rombisk med smala smal
sidor och det skulpterade nackpartiet är liksom hos den förut
nämnda yxan beläget i höjd med eggpartiet. Skulpturen är lik
väl mycket bättre utarbetad på Tulguba-yxan än på exemplaret 
från Salmi. 

2 Nat.mus., Helsingfors, inv.nr 11221. 
:' Jag ber här fä framföra mitt hjärtligaste tack till prof. Ella Kivikoski, 

som varit vänlig sända mig beskrivningarna och bilderna av yxorna från 
Salmi och Vehkalahti. 

4 Nat.mus., Helsingfors, inv.nr 11264. — C. A. Nordman, Itäkarjalaiset 
eläinpääaseet, Muinaista ja vanhaa Itä-Karjalaa, 1944 (cit. Nordman, 
Eläinpääaseet), s. 81. 
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Ett annat, Virkvarn-yxan närstående exemplar, är bjöm-
skulpturen från Vehkalahti, Metsäkylä, funnen mellan lands
vägen och järnvägen 200 m ö om hållplatsen Klemåla.5 Den 
består av dålig och vittrad gnejs och eggpartiet är avslaget ända 
fram till skafthålet, som är borrat från ryggsidan med hålborr. 
Yxans storlek är 182 X 64 X 50 mm. 

Denna skulptur liknar mycket skulpturen från Salmi och även 
den från Virkvarn. Djurhuvudet från Vehkalahti har liksom 
Virkvarns-exemplaret en svag inbuktning av underkäken. Nosen 

Fig. 3. Björnhuvudyxa från Vehkalahti, Metsäkylä i Finlund. '/*• — Bärenkopfaxt 
von Vehkalahti, Metsäkylä in Finnland. 

avslutas i båda fallen på samma sätt, men Vehkalahti-skulptu-
rens en face-sida är mera brant och inbuktad liksom nacken på 
skulpturerna från Virkvarn och Salmi (fig. 3). De tre beskrivna 
skulpturyxorna överensstämma i sin ytterst förenklade utform
ning och även däri, att de alla ha huvud och egg belägna i 
samma plan. 

Ytterst schematiserad björnhuvudskulptur förekommer även 
på stenyxan från byn Otsanlahti, Kurkiioki (Kronoborg) i Ka
relen.0 Också denna yxa har skulpturen i samma plan som yxan 
i övrigt, men själva skulpturen är bättre utförd och huvudet är 
försett med inristad mun och noshålor. 

Bland yxor, som stå nära exemplaret från Virkvarn, bör även 
nämnas björnhuvudyxan från byn Karjala, Ijo (Ii) i nordligaste 

r C. A. Nordman, a. a., s. 83. 
• C. A. Nordman, Die steinzeitlichen Tierskulpturen Finnlands, Ipek 

1936—37, Berlin u. Leipzig 1937 (cit. Nordman, Tierskulpturen), s. 42, 
t.8: 8. — C. A. Nordman i: J. Böe, Det femte nordiske arkeologmöte 1927, 
Bergens Museums Arbok 1928, s. 18. — A. Europaeus, Uusia eiäinpääa-
seita Kansallismuseossa, Suomen Museo 1928, Helsinki 1928, s. 36. 

348 



B J O R N H U V U D Y X A N F R Ä N V I R K V A R N 

Österbotten.7 Skulpturen har i detta fall gjorts vårdslöst och 
schematiserat. Även denna yxa är i profil sedd rak. 

Yxan från Virkvarn är med säkerhet en kontaminationsform. 
Dess eggparti har tillformats efter en bestämd typ, men nack
partiet har skulpterats mera fritt. Mittvulsten tillhör yxtypen, 
men samtidigt passar den till skulpturen, eftersom den på 
samma gång bildar djurets axelparti. 

Skulpturyxorna uppträda, efter vad det hittills föreliggande 
materialet visar, under en bestämd, begränsad period, och skulp
turer förekomma på mångkantiga, båtformiga och slutligen även 
planryggiga stridsyxor. Man kan därför antaga, att även Vir-
kvarn-yxan tillhör samma tidsavsnitt som sistnämnda yxformer. 

Stor likhet med Virkvarn-yxan ha även några skulpturyxor 
från Nordösteuropa. En dylik, från Voronovo i östkarelen, har 
fullständigt samma konstruktion i eggpartiet: nästan jämn 
bredd, med oval genomskärning och med längdaxeln i eggens 
riktning. En i Pecora-trakten funnen skulpturyxa har även den 
ett eggparti, som liknar Virkvarn-yxans, men yxan själv är i 
detta fall mera böjd.8 Björnhuvudskulpturen från Tulguba i 
östkarelen har ett tydligt bredare mittparti, men eggpartiet 
överensstämmer med Virkvarn-yxans. 

En mycket närstående parallell till yxan från Virkvarn finna 
vi i skulpturyxan från Nemecki-Navolok, funnen i närheten av 
stranden vid Äänislinna (Petrozavodsk). Den är dock icke full
bordad. Ett ovalt skafthål har påbörjats genom knackning. I 
nivå med yxan i övrigt avslutas nacken med en knappliknande 
klubba, som bildar en ofullbordad skulptur, vilken troligen varit 
avsedd att utarbetas till ett starkt schematiserat djurhuvud. 
Yxans form visar, i likhet med exemplaret från Virkvarn, svagt 
böjd undersida och något böjd övre konturlinje. En face är den 
smal och svagt välvd vid skafthålet (fig. 4). Man kan också jäm
föra Virkvam-yxan med .skulpturyxan från Suja (Suoju). De 
ovan nämnda yxorna från östkarelen och Ryssland höra som 
typ till de mellaneuropeiska mångkantiga yxorna, vilka i Fin-

7 J. Ailio, Zwei Tierskulpturen, Finska Fornminnesföreningens tid
skrift XXVI, No. 19, Helsinki 1912 (cit. Ailio, FFT XXVI), s. 258, fig. 1. 
— Nordman, Tierskulpturen, s. 43. 

K Ailio, FFT XXVI, s. 260 ff., fig. 4. 
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land, Karelen och Nordryssland äro ombildade till en östeuro
peisk lokalform, vilken ofta framträder just i skulpturyxor." 

Genom jämförelse med övriga kända skulpturyxor kan alltså 
konstateras, att yxan från Virkvarn tillhör den östeuropeiska 
mångkantiga yxgruppen. Som bekant börjar den uppträda något 
före båtyxornas tid. Även den björnskulpturyxa av täljsten, 
som förvaras i Hälsinglands Museum i Hudiksvall under inven-

Fig. 4. Halvfärdig skulpluryxa från närheten uv Ne-
mecki-Nuvolok vid Äänislinna (Pelrozavodsk) i Öst-
Karelen. Efler Nordman. Ca 1/3. — Ilolbferlige Skulp
turalt gefunden bei Nemecki-Navolok bei Äänislinna 

(Pelrozavodsk) in Ost-Karelien. Nach Nordman. 

tarienummer 7 488, är av intresse i detta sammanhang. Dess 
fyndort är tyvärr obekant.10 Mårten Stenberger jämför denna 
skulptur med exemplaren från Vysnevolodsk och Tulguba, 
vilka närmast likna yxan ifråga. Mycket riktigt hänför han 
hälsingeyxans ursprung till den karelska kretsen och kronolo
giskt placerar han den i ett sent avsnitt av stenåldern, i slutet 
av gånggriftstid-hällkisttid.11 Ifrågavarande yxa är något böjd 
och har oval genomskärning med längdaxeln i eggens riktning. 
Den tillhör de östeuropeiska mångkantiga yxornas typ under 
dessas sena skede, vilket även Nordman riktigt påpekat.12 Där-

9 Ailio, FFT XXVI, s. 261. — Nordman, Eläinpääaseet, s. 78, fig. 30, 31. 
"' G. Hallström, Björnhuvudskulpturen från Arnäs, — Ångermanland, 

Årsbok 1940—41 utgiven av Ångermanlands Hembygdsförbund, Härnö
sand 1941, s. 28. 

" M. Stenberger, Björnhuvudyxan från Hälsingland, Fornvännen 1940, 
s. 83. 

12 Nordman, Eläinpääaseet, s. 78. 
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med tillhör alltså även den i Hälsingland funna yxan samma typ 
och även samma tid som yxan från Virkvarn. 

Virkvarn-yxan saknar skafthål. Eftersom den är förhållande
vis smal skulle ett skafthål endast ha kunnat göras ganska litet. 
För skulpturyxor är likväl skafthål av mindre betydelse. Det har 
stundom, som t. ex. hos Alunda-yxan, endast inborrats till hälf
ten. För Virkvarn-yxan skulle man även kunna tänka sig ett 
ovalt skafthål. 

Eftersom närmare fynduppgifter saknas beträffande yxan 
från Virkvarn kunna topografiska och stratigrafiska förhållan
den icke bidraga till att datera densamma. I närheten av nämnda 
yxa ha anträffats några andra, tillfälliga fynd, såsom en trind
yxa och en simpel skafthålsyxa och nedanför kvarnen Snuggan 
vid Virån har vid plöjning hit tats en båtyxa. Omkring 800 m Ö 
om Virkvarn och 400 m NV om kvarnen Snuggan är i en åker 
belägen en stenåldersboplats, där ett flertal flintskärvor på
träffats jämte en stenyxa och en flintmejsel, gropkeramiska 
krukskärvor, en tväreggad pilspets, slipstenfragment m. m. Dessa 
fynd kunna alltså icke ge någon ledning vid dateringen av Vir
kvarn-yxan. Logiskt sett skulle man kunna tänka sig, att skulp
turyxan haft något samband med den boplats, vars föremåls
former visa, att den tillhör jägar-fiskarekulturen. I denna ha 
skulpturyxorna varit ett av uttrycken för den rika och mång
sidiga jaktmagiska religionen. Om måhända Virkvam-yxan en 
gång som offergåva kastats i Virån låter sig numera inte be
stämmas. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

R. Indreko: Eine Bärenkopfaxt aus Virkvarn. 

In den Sammlungen des Staatlichen Historischen Museums befindet 
sich eine Skulpturaxt (SHM 19087: 2), die bei Feldarbeiten in Virkvarn 
in der Nähe des Flusses Vira im Ksp. Misterhult, Småland, gefunden ist. 
Obwohl die Skulptur stark schematisiert ist, erinnert sie doch lebhaft 
an einen Bärenkopf (Abb. 1, 2). Äusserst schematisierte Skulpturäxte, 
die einen ähnlichen Bärenkopf haben, sind uns auch aus Finnland be
kannt, nämlich die im Gehöft Ruotsi, Dorf Räimälä, Ksp. Salmi und in 
Vehkalahti, Metsäkylä, in der Nähe von Klemola, gefundenen (Abb. 3), 
sowie andere. 

Beim Vergleich des Typus von Virkvarn mit den Typen der anderen 
Äxte finden wir grosse Ähnlichkeit mit der Skulpturaxt aus Voronovo in 
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Ostkarelien. Beide haben einen schlanken Schnei den teil und sind in der 
Richtung des Schaftloches ein wenig breiter; beide haben einen ovalen 
Durchmesser und die längcre Achse des Querschnittes läuft parallel mit 
der Schneide (Abb. 1 f). Mit einem der Virkvarn-Axt ähnelnden Schneiden-
teil sind Skulpturäxte mit Bärenkopf aus Schuja, Ostkarelien, und dem 
Pecora-Gebiet, Russland, bekannt. Die letztgenannte ist mehr gebogen, 
und eine Axt aus Tulguba in Ostkarelien ist in der Mitte breiter als die 
Axt aus Virkvarn. Sehr nahestehend der Axt aus Virkvarn ist aber 
auch die Skulpturaxt aus Nemecki-Navolok, in der Nähe von Äänislinna 
(Petrosavodsk); die Skulptur dieser Axt und das ovale eingehackte Loch 
sind unvollendet (Abb. 4). Die Axt selbst ist im Profil gesehen ein wenig 
gebogen, en face schlank, am Schaftloch ein wenig zunehmend — die
selben charakteristischen Ziige wie bei der Axt aus Virkvarn. 

Die als Vergleichsmaterial fiir den Virkvarn-Axttypus angefiihrten 
Äxte aus Ostkarelien und Russland gehören der Kategorie der Knauf-
hammeräxte an, aus der die lokale Form fiir Ost-Europa entstanden ist. 
Diese Form kommt oft bei den Skulpturäxten vor, und hat sich ver
einzelt aus Karelien iiber Finnland auch nach Schweden verbreitet. Eino 
dem gleichen Typus angehörende Axt stammt aus Hälsingland, Schwe
den. Der Axttypus der Knaufhammeraxt wird in die Zeit kurz vor der 
Bootaxtkultur datiert, womit auch das Alter der beschriebenen Äxte 
festgestellt ist. 

Die Virkvarn-Axt hat kein Schaftloch. Es ist möglich, dass sie ur
spriinglich so vorgesehen war, man känn aber auch annehmen, dass eine 
Absicht vorlag, ein ovales Loch, ähnlich dem unvollendeten bei der Axt 
aus Nemecki-Navolok, zu verfertigen. 
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