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Stridsyxor med dubbelholk. 

Av 

NILS ÅBERG. 

nordvästra Tyskland, framför allt på ett område väs
ter om Elbe, omfattande nordliga delen av Hannover 
samt Oldenburg, förekomma dubbeleggade yxor av 

en ganska säregen typ. De karaktäriseras av en i regel väl 
utbildad skaftholk, vilken på grund av den dubbeleggade yx-
typens känslighet för symmetrien blivit utvecklad såväl uppåt 
som nedåt, alltså bildande en dubbelholk. Vidare äro yxor
nas yttersidor ofta elegant ornerade med parallellt inristade, 
långsgående linjer eller skåror, och stundom äro dessutom 
över- och undersidorna ryggade eller försedda med högt upp
stående lister. Yxor av denna typ, vilken vi kunna benämna 
den hannoveranska, hava, såsom av det följande framgår, en 
mycket begränsad utbredning, och beteckna härigenom en 
mera självständig och lokal utveckling inom den stora nor
diska kulturgruppen. 

I Danmark och Sverige äro dubbeleggade yxor med 
väl utbildad skaftholk mycket sällsynta. Från dessa områden 
känner jag endast den i fig. 1 avbildade yxan från Jylland1 

samt en yxa av besläktad typ, anträffad i en gånggrift på Jyl
land, och slutligen den i fig. 6 avbildade yxan från Bohuslän. 
Dessutom förekomma i Danmark ett fåtal yxor med svag an
tydan till dubbelholk. 

1 Yxan, vilken förvaras i Kolding museum (inv. 261), är anträffad pä 
Norre Bjoert utmark. 
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Yxorna med dubbelholk förekomma alltså icke i något 
nämnvärt antal i megalitkulturens centrum (de danska öarna 
och Sydsverige) utan huvudsakligen på dess västliga flygel, där 
tydligen de typologiska traditionerna varit mindre rotfasta än 
i Danmark och där utvecklingen därför kunnat försiggå mera 
obundet, under inflytande från olika håll. Skaftholken utgör 
nämligen icke ett led i de dubbeleggade yxornas lagbundna 
utveckling, utan gör hos dem ett mera främmande intryck och 
är därför möjligen att betrakta som ett främmande lån. Under 

vilket inflytande de ifråga
varande yxorna utvecklats, 
kan emellertid icke med be
stämdhet avgöras, och vi 
skola i det följande därför in
skränka oss till en beskriv
ning av de olika typerna 
och deras förekomst. 

De dubbeleggade yxor
na av hannoveransk typ äro 
icke av en så elegant svängd 
form som den i fig. 1 av
bildade jylländska yxan, men 
hava i regel starkt förflac
kade över- och undersidor 
och tillhöra de typologiska 
utvecklingsstadier, vilka re

presenteras av yxgrupperna B, C, och D1. Deras utbredning 

i De dubbeleggade yxornas typologiska utveckling härav mig behand
lats i De nordiska stridsyxornas typologi, Norrköping 1915. Yxorna kunna 
allt efter deras över- och undersidors grad av förflackning indelas i följande 
fyra grupper; 
Grupp A: Yxor med starkt konkava och tillnärmelsevis likformigt svängda 

över- och undersidor. 
Grupp B: Yxor med starkt men likformigt förflackade över- och undersidor. 
Grupp C: Yxor med utsvängt egg- och nackparti men med starkt förflac

kat mellanparti. 
Grupp D: Yxor med utsvängt nackparti men f. ö. starkt förflackade. 

Fig 1. Norre Bjaert utmark, Jylland. Wg, 
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framgår av bifogade förteckning och de viktigaste typerna äro 
avbildade i fig. 2—5. 

Fig. 2 återgiver en stridsyxa av grupp C, anträffad vid 
Buxtehude i Regierungsbez. Stade i Hannover (fört. n:o 2). 
Yxans yttersidor äro ornerade med svagt inristade parallella 
linjer, vilka vid egg och nacke grena sig uppåt och nedåt. 
Över- och undersidan äro plana och övergå under räta vinklar 
i den cylindriska holken samt i en i längdriktningen och på 
mitten gående list av samma höjd som holken. 

I fig. 3 avbildas en yxa av grupp B, funnen vid Lehe, 
Kreis Lehe, Regierungsbez. 
Stade, Hannover (fört. n:ol). 
Den är liksom nyssnämnda 
yxa försedd med dubbelholk, 
om ock mindre kraftigt ut
bildad, och yttersidorna äro 
likaledes ornerade med pa
rallellt inristade linjer, vilka 
emellertid icke grena sig 
vid egg och nacke. Över-
och undersidan sakna lister, 
men hava i stället erhållit 
fyra långsgäende skåror eller rännor, tydligen tillkomna i or
namentalt syfte. 

En yxa av liknande utseende ehuru med elegantare or
nering av yttersidorna är återgiven i fig. 4 och stammar san
nolikt från Westfalen (fört. n:o 16). 

Bland de hannoveranska dubbelyxorna intager den i fig. 
5 avbildade en särställning genom sin simpla form. Den är 
liksom de övriga försedd med dubbelholk, vilken emellertid 
är klumpigt utbildad. Ävenledes sakna yttersidorna ornering 
och över- och undersidan visa endast en svag antydan till 
ryggning. Yxan tillhör grupp D och är anträffad vid Loxstedt 
i Kreis Geestemiinde, Regierungsbez. Stade, Hannover (fört. 
n:o 5). 

Fig. 2. Buxtehude, Regierungsbez. Stade. Va. 
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Yxorna fig. 2—5 representera som nämnts de viktigaste 
typerna bland de hannoveranska dubbeleggade stridsyxorna. 
I trots av deras i flera avseenden olikartade karaktärer äga de 
likväl vissa gemensamma drag, vilket berättigar till deras sam
manförande under ett namn, detta i synnerhet som yxorna även 
i sin utbredning visa sig bilda en relativt sluten grupp. De före
komma nämligen, vilket redan framhållits, huvudsakligen på 
området väster om Elbe. I Regierungsbez. Stade, beläget i Han
nover väster om Elbes mynning, uppgår yxornas antal till 7, 

i Oldenburg är antalet 6, 
i Regierungsbez. Osna-
briick (Hannover) 2, i 
Westfalen 1 (?) samt i Ne
derländerna 1. Samman
lagt äro alltså 17 yxor 
anträffade väster om Elbe 
(jfr. fört.). 

Söder om Elbe där
emot, i de på stenålders
fynd för övrigt så rika 
trakterna kring Liineburg 
samt i Braunschweig och 

södra delarna av Hannover saknas dylika yxor, såvitt jag kun
nat finna, helt och hållet. Samma är förhållandet i Mecklen
burg samt öster därom1. 

Norr om Elbe förekomma de hannoveranska yxtyperna i 
5 exemplar från Schleswig-Holstein. Av dessa förtjänar sär
skilt en yxa att omnämnas, enär den endast erhållit skaftholk 
på den ena sidan (fört. n:o 24). I övrigt är denna yxa, vilken 
tyvärr saknar fynduppgift, av rent hannoveransk typ, och dess 

Fig. 3. Lehe, Regierungsbez. Stade. Va. 

i I museet i Danzig förvaras ett starkt skadat yxfragment frän Kulmsee, 
Kreis Thorn i Westpreussen, vilket är försett med yttersidor samt en svagt 
utbildad dubbelholk. Huruvida denna yxa är besläktad med de dubbeleg
gade av hannoveransk typ, torde emellertid vara tvivelaktigt. 
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yttersidor äro som hos fig. 3 ornerade med fyra parallella, 
långsgående skåror. 

Vid Niederjerstal i Schleswig har anträffats en liten dub
beleggad yxa av grupp B, vilken saknar skaftholk, men vars 
yttersidor ornerats med fyra parallella, längsgående skåror såsom 
hos fig. 3. Ifrågvarande yxa, som förvaras på museet i Haders-
lev (inv. 3381), är sannolikt besläktad med de hannoveranska. 
Från Schleswig-Holstein stamma dessutom tvänne yxor av mera 
ursprunglig typ, vilka i likhet med fig. 1 erhållit en väl utbil
dad dubbelholk (fört. n:o 19—20). I vilket förhållande dessa 
jämte de två förut omnämnda jylländska yxorna stå till de 

Fig. 4, Westfalen (?) Vs. Fig. 5. Loxstedt, Regierungsbez. 
Stade. Vs. 

hannoveranska torde ej med bestämdhet kunna avgöras. Till 
formen äro de ursprungligare än de sistnämnda, deras yttersidor 
äro ej heller ornerade och över- och undersidorna sakna lister 
eller ryggar. 

Norr om Schleswig-Holstein synes inflytandet från de han
noveranska dubbeleggade yxorna hava gjort sig mycket ringa 
gällande. 1 Danmark äro, som nämnts, yxor med dubbelholk 
sällsynta. Två dylika från Jylland hava nyss beskrivits. Ett 
fåtal andra danska yxor tillhörande grupp B visa en svag an
tydan till dubbelholk, och deras över- och undersidor äro stun
dom även svagt ryggade, varigenom de sålunda erbjuda ana
logier med de hannoveranska typerna. En yxa av detta slag, 
vars yttersidor dessutom ornerats med 6 parallella, långsgående 

Fornvännen 1916. 11 
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skåror, är avbildad av Sophus Muller å fig. 93 i Ordning af 
Danmarks Oldsager. 

På den skandinaviska halvön äro dubbeleggade yxor med 
skaftholk ännu sällsyntare än i Danmark. Jag känner härifrän 
endast den i fig. 6 avbildade, vid Toröd på Tjörn i Bohuslän 

Fig. 6. Toröd, Tjörn, Boh. i/s. Fig. 9. Schleswig
-Holstein"?) 1/3. 

Fig. 7. Estorf, Hannover. Vs. Fig. 8. Schleswig-Holstein. i/s. 

anträffade yxan, vilken till typen nära överenstämmer med den 
hannoveranska yxan fig. 3, ehuru dess sidor sakna ornering1. 

Av den föregående uppräkningen, vilken icke gör anspråk 
på fullständighet2, framgår alltså de dubbeleggade holkyxor-

1 Yxan tillhör en privatsamling. Klicheen till fig. 6 tillhör Kungl. Vit-
tcrhets Akad. i Stockholm. 

2 Om förhållandena i Brandenburg, Sachsen och Thiiringen hava inga 
upplysningar här kunnat meddelas; ej heller har någon hänsyn kunnat tagas 
till museisamlingarna i Berlin. 



Stridsyxor med dubbelholk. 153 

nas huvudsakliga fördelning inom det nordiska kulturområ
det. Yxorna förekomma i Danmark och Sverige endast i en
staka exemplar, i Schleswig-Holstein är deras antal något större 
och pä området väster om Elbe uppträda de jämförelsevis 
talrikt. 

På det nordvästtyska området, icke endast väster utan också 
söder om Elbe, förekomma även andra yxtyper, vilka i likhet 
med de beskrivna dubbeleggade erhållit en mer eller mindre 
tydligt utbildad dubbelholk. Några sådana med varandra tyd
ligen besläktade yxtyper äro avbildade i fig. 7—9. De äro 
alla tre symmetriska i vertikal led, vilket, liksom hos de dub
beleggade yxorna, förklarar uppkomsten av den dubbla holken. 
Yxan fig. 7, vilken 
anträffats vid Estorf 
nära Nienburg i 
Hannover (Städt. 

Mus. Braunschweig 
A I a 200), har ett 
smalt eggparti och 
nacken bildar en 
stor, konisk knopp. 

Av liknande utseende, ehuru med något kraftigare utveck
lat eggparti, men med mindre knopp och dessutom med ytter
sidorna svagt ryggade och med smala rännor på över- och 
undersidan, är den å fig. 8 avbildade yxan, vilken under fynd
uppgift Schleswig-Holstein förvaras på museet i Kiel (inv. K-
S. 2231). 

I samma museum befinner sig även yxan fig. 9, vilken 
emellertid saknar fynduppgift (inv. F. S. 832 b). Den har en 
knopp av samma form som hos fig. 8, genomskärningen är 
avrundad och yxan är runt om försedd med långsgående, djupa 
skåror. 

Yxor av de i fig. 7—9 avbildade typerna saknas, mig 
veterligt, såväl i Danmark som i Sverige, och likaledes 
saknas de öster om Holstein. Från Nederländerna stamma 

Fig. 10. Dahlcm, Hannover. lli. 
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trenne yxor med dubbelholk, varav två hava nackpartiet om-
bildat till en rund och symmetriskt sittande knopp, medan den 
tredje äger en cylindrisk och rak nacke utan knopp1. 

Bland de yxtyper, som tendera mot utveckling av dubbel
holk, äro även att omnämna de nackböjda yxorna av typ S. M. 
111, vilka hava sin huvudsakliga utbredning söder och väster 
om Elbe, frän Braunschweig i öster till Nederländerna. Dessa 
yxor hava upptill en ansvällning kring själva skafthålet, alltså 
en slags holkbildning, och stundom nedbuktar även undersi
dan kring skafthälet, varigenom yxorna sålunda få en mer eller 
mindre tydligt framträdande dubbelholk. 

De nackböjda yxornas utveckling skall här icke närmare 
beröras. Framhållas bör endast, att nämnda yxor, vilka när
mast ansluta sig till den jylländska gruppen, erhållit sin an
svällning kring skafthålet, sin dubbelholkartade bildning just 
på det hannoveranska området och då sannolikt genom inver
kan endera från de dubbeleggade yxorna eller från samma 
håll som dessa. De nackböjda yxorna äro nämligen i sig själva 
mindre lämpade för utveckling av dubbelholk, enär de icke äro 
symmetriska i vertikal led. 

Nackböjda yxor saknas, liksom dubbeleggade av hannove
ransk typ, i Mecklenburg och öster därom. Mot norr hava 
de emellertid i enstaka exemplar blivit spridda till Schleswig-
Holstein och en dylik yxa är anträffad i Dalsland (Sv. F. tig. 41). 

En med de nackböjda typerna närbesläktad yxa, vilken 
erhållit en tydlig dubbelholk, är avbildad av Sophus Muller å 
fig. 116 i Ordning af Danmarks Oldsager. 

Med yxorna av typ S. M. 111 äro även de skandinaviska 
nackböjda yxorna närbesläktade. De senare utvisa ofta en 
ganska tydlig holkbildning uppåt (Sv. F. tig. 38), men däre
mot aldrig nedåt, och vi kunna därför i detta sammanhang 
bortse från desamma. 

1 Åberg, Die Steinzeit in den Niederlanden, (Uppsala Universitets 
årsskr. 1916). — Fig. 32—33. 
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I samband med denna kortfattade översikt av stridsyxorna 
med dubbelholk, kan slutligen omnämnas den i fig. 10 avbil
dade kopparyxan, vilken till typen närmast ansluter sig till de 
jylländska yxorna, men som i likhet med flere av de förut be
skrivna dubbeleggade typerna erhållit dubbelholk samt hög 
list på översidan. Denna yxa är — betecknande nog — an
träffad i Hannover (vid Dahlem1). 

Det framgår sålunda, att stridsyxor med dubbelholk huvud
sakligen förekomma söder och väster om Elbe. Från detta 
kulturområde, vilket alltså under en senare del av den yngre 
stenåldern intagit en mera oberoende ställning, hava yxorna 
med dubbelholk, såväl dubbeleggade som andra, spridits norr 
ut till Schleswig-Holstein och i enstaka exemplar även till Dan
mark och Sverige. En av de hannoveranska stridsyxtyperna, 
nämligen typ S. M. 111, synes även hava influerat på utveck
lingen av de skandinaviska nackböjda yxorna. 

Stridsyxorna med dubbelholk äro sålunda av betydelse, 
emedan de antyda förekomsten av ett i vissa avseenden mera 
självständigt kulturområde väster och söder om Elbe och dess
utom bära vittne om förbindelserna mellan detta och Skan
dinavien. 

Dubbeleggade stridsyxor med dubbelholk 

i Nordvästtyskland. 

1. Yxa av grupp B; avb. fig. 3 — Lehe, Kr. Lehe, Hannover — Hannover 
M. 2603. 

2. Yxa av grupp C; avb. fig. 2 — Buxtehude, Kr. Jork, Hannover — Han
nover M. 2607, 

3. Yxa av grupp C; av samma form och med samma ornering som fig. 2 
— Buxtehude, Kr. Jork — Hannover M. 2610. 

4. Yxa av grupp B; yxan är av ansenlig tjocklek; över- och undersidan 
svagt ryggade; med antydan till dubbelholk — Buxtehude, Kr. Jork — 
Hannover M. 2602. 

i Montelius, Die Chronologie d. ältesteu Bronzez. in Nord-Deutschl. 
und Skandin. (Archiv f. Anthr. bd. XXVI) — fig. 530. 
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5. Yxa av grupp D; avb. fig. 5 — Loxstedt, Kr. Geestemiinde — Hannover 
M. 2609. 

6. Yxa av grupp C; yxan är av typ fig. 2, egg- och nackpartiet äro endast 
något mindre utsvängda än hos sistnämnda; holken är ej sä hög och skå
rornas antal pä yttersidorna är 5 — funnen mellan Altenwalde och Ox-
stedt, Reg-bez. Stade — Hamburg M. 1897:72. 

7. Yxa av grupp C; yxan är avslagen vid skafthålet; av samma utseende 
som yxan n:o 6, skårornas antal på yttersidorna är 4 — Dobrock, Han
nover — Hamb. M. 1899:4. 

8. Yxa sannolikt av grupp C; avslagen vid skafthälet; över-och undersidan 
med list och holk som hos fig. 2, ehuru ej sä kraftigt utarbetade; ytter
sidorna oornerade — Cloppenburg, Oldenburg — Bremen M. 4. 

9. Yxa av grupp C; avslagen vid skafthälet; yttersidorna äro oornerade, f. ö. 
är yxan av samma utseende som fig. 2 — Herzogt. Oldenburg — Oldenb. 
M. 703. 

10. Yxa av grupp C; yttersidorna äro oornerade, f. ö. är yxan av samma ut
seende som fig. 2 — Kiihlinger Esch, Amt Delmenhorst, Oldenb. — Ol
denb. M. 702. 

11. Yxa av grupp C; avslagen vid skafthälet; yttersidorna äro oornerade och 
holken svagt utbildad, f. ö. är yxan av samma utseende som fig. 2 — 
Amt Delmenhorst — Oldenb. M. 676. 

12. Yxa av grupp C; avslagen vid skafthälet; av samma utseende som fig. 
2 med undantag av att nacken ej är fullt sä kraftigt utsvängd och att 
skårornas antal pä yttersidorna endast är 4 — Ahlhorn, Amt Wildeshau-
sen — Oldenb. M. 672. 

13. Yxa av grupp C; avslagen vid skafthålet; yxan är av samma typ och 
har samma ornering som yxan n:o 12 (frän Ahlhorn) — Bischofsbriicke, 
Cloppenburg — Oldenb. M. 701. 

14. Yxa av grupp B; avslagen vid skafthälet; över-och undersidan med svag 
ryggnifig och svagt utbildad holk; yttersidorna med 4 parallella längs-
gäende skåror — Sögel, Kr. Hiimmling, Reg-bez. Osnabriick — Hildes
heim M. 913. 

15. Yxa av grupp B; avslagen vid skafthälet; med dubbelholk; sidorna oor
nerade — Döthen, Kr. Bersenbriick, Reg-bez. Osnabr. — Hildesheim M. 
935. 

16. Yxa av grupp B; avb. fig. 4 — Obekant fyndort — Miinster M. A. 139. 
17. Yxa av grupp B; avslagen vid skafthälet; över- och undersidan svagt 

ryggade; med antydan till dubbelholk; yttersidorna med 4 parallella, långs-
gående skåror — Emmen, Prov. Drenthe, Nederländerna — Assen M. 43. 

18. Yxa av grupp B; över- och undersidan svagt ryggade; med antydan till 
dubbelholk; yttersidorna äro oornerade samt inåtbuktande — Luisenberg, 
Ksp. Borby, Schlesw. — Kiel M. K. S. 11218. 

19. Yxa av typ fig. 1; med väl utbildad dubbelholk; över-och undersidorna 
ej ryggade; yttersidorna oornerade; nacken ornerad med i sicksack dragna, 
fint inristade linjer — Schleswig — Kiel M. ej sign. 
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20. Yxa av typ fig. 1; av samma utseende som n:o 19, men nacken oornerad 
— Schlesw.-Holst. — Kiel M. K. S. 2377. 

21. Yxa av grupp B; närmast av typ fig. 3; dubbelholk väl utbildad; över-
och undersidan utan skåror; yttersidornas ornering nästan utplånad — Egg-
stedt, Ksp Siiderhastedt, Schlesw. — Kiel M. K. S. 6342. 

22. Yxa av grupp B; närmast av typ n:o 21, men över- och undersidan även 
med lister — Anmuhle, Holst. — i privat ägo. 

23. Yxa av grupp C; med svagt utbildad dubbelholk; sidorna oornerade — 
Wittenberg, Ksp. Seient, Holst. — Kiel. M. 13295. 

24. Yxa av grupp C; avslagen vid skafthålet; med svagt utbildad holk blott 
på den ena sidan; yttersidorna ornerade med 4 parallella, längsgäende 
skåror (som hos fig. 3) — Schlesw.-Holst. (?) — Kiel M. ej sign. 


