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This study deals with Bronze Age axes, deposited and depicted on rock carvings, in
Östergötland andUppland. It offers a new perspective on the symbolicmeaning of
the axes. I divide the axes into two categories: work axes (Sw. bruksyxor) and shaft-
hole axes (Sw. skafthålsyxor). This resembles a more common definition; my main
criteria however are the shafting and shape of the axes, rather than decoration and
size.

Axes deposited in the ground and depicted on rock did not represent their en-
tire range of practical use. More likely they represent some ideologically meaning-
ful act associated with them. I argue that work axes were closely associated with
ship building during the Early Bronze Age, and appear as signs on rock carvings
symbolizing the divine or sacred origin of the ship and/or the journey. Work axes
only appear on rock carvings from the Early Bronze Age in the areas studied here,
and it is likely that their meaning had changed in the Late Bronze Age. My conclu-
sion is that the work axe came to be associated with agriculture along with a larger
change in ideology from the Early to the Late Bronze Age. Furthermore, bronze
shaft hole axes were ceremonial objects and thus apparently had little in common
with the work axes.

Robin Lindblad, Enheten för kommunikation och publik, Statens historiskamuseum,
Box 5428, SE–114 54 Stockholm
robin.lindblad@historiska.se

Fornvännen 106 (2011)

För några år sedan studerade jag hällristningar i
östraMellansverige för en seminarieuppsats (Lind-
blad 2009) och kom att intressera mig för de sto-
ra och ganska rikligt förekommande yxfigurerna
i Östergötland. Vid en första anblick slås man av
att vardagliga och enkla yxtyper tycks spela en
mera framträdande roll i hällristningarna än de
större och ofta elegant ornerade ceremoniyxorna.
De enkla och funktionella yxtyperna är också van-
liga fynd, och en gängse uppfattning är att de var
allmänna arbetsredskap till skillnad från ceremo-
niyxorna. Detta då de senare är betydligt ovanli-
gare och sermer betydelsefulla ut. Härvid har jag

frågat mig om bronsålderns yxor bör förstås på
ett annat sätt än genom vår tids uppfattningar
kring kvalitet, storlek och dekor. Om vi i stället
tänker oss att det är associationer knutna till an-
vändningen somavgör hur yxor uppträder i brons-
ålderns bilder och depositioner så framstår exem-
pelvis storlek och ornering sommindre avgöran-
de. Det vore förstås en mera komplicerad ingång
till förståelsen av bronsålderns yxor. Alternativet
skulle vara att materiella egenskaper inte kan se-
pareras frånsymbolik, eller attdenmänskligaupp-
fattningen om estetiska kvalitéer är universell,
således att våra uppfattningar direkt kan app-
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liceras på forntidens människor. Jag villmedden-
na studie presentera alternativ till gängse tolk-
ningar, och öppna för ny förståelse av bronsål-
derns yxor och deras betydelser.

Östergötland och Uppland med sina rika häll-
ristningslokaler torde vara två goda representan-
ter för östra Mellansverige, med möjligheter till
jämförelser. Utöver yxor på häll har jag även
inkluderat deponerade yxor. Syftet är att göra fler
kontexter och betydelser synliga i materialet, då
olika sidor hos en föremålstyps symbolik kan
synas i olika kontexter.

Tidigare forskning
Bronsålderns yxor är inget eftersattmaterial (Nor-
dén 1925; Baudou 1960;Oldeberg 1974–76; Lars-
son 1986; Vandkilde 1996; Selling 2007). Även
hällristningarna är väl bearbetade. Över lag har
de vanligaste hällristningsfigurerna fåttmest upp-
märksamhet: skepp, hjulkors, fotsulor och skål-
gropar (Burenhult 1979; Kaul 1998; Coles 2000;
Carlsson 2001; Hauptman Wahlgren 2002; Fre-
dell 2003; Thedéen 2004).

Leif Karlenby (2002) behandlar metallyxor
från senneolitikumoch den äldre bronsåldern un-
der temat »yxor som ting respektive tanke» och
under en i grunden relativistisk flagg (2002, s. 17
ff). Tolkningarna är i min mening tillfredställan-
de kontextuella och tar hänsyn till ideologi, rit
ochmyt under bronsåldern – liksom förförståelse
inom bronsåldersforskningen. Att yxornas bety-
delser har en nära relation till ideologi, myt och
rit är även min premiss. Karlenby anser däremot
avseende samhällsförändring att samhällen i oba-
lans förändras, medan samhällen i balans tende-
rar att vara mer statiska (2002, s. 10 ff). Härvid-
lag har jag en annan och mindre systemteoretisk
uppfattning då jag menar att samhällsförändring
likaväl kan ske på grund av aktiv vilja eller ställ-
ningstagandehosnågoneller några, då en föränd-
ring av någon orsak eftertraktas.

Yxor på häll – yxor i mark
Jag känner till 101 yxristningar i Östergötland,
de flesta i Norrköpingsområdet, men även i Lin-
köpingsgruppenochVätterngruppen (fig. 1).Med
yxristningar avser jag figurer föreställande yxor,
och ej människofigurer som bär yxor. De senare
tycks inte förekomma alls vare sig bland Öster-

götlands eller Upplands hällristningar, möjligen
med något enstaka undantag. Vidare finns yxrist-
ningarna i Östergötland endast på vissa lokaler,
ofta i koncentrationer. Katherine Hauptman
Wahlgren (2002, s. 80 f) menar att landskapets
yxristningar har enkoppling till bronsyxor, att de
aldrig förekommer i händerna på människofigu-
rer, samt att yxorna aldrig ingår i sceniska fram-
ställningar. I vissa fall kan yxristningarna kopp-
las ihop parvis, men de är alltid överdimensione-
rade i förhållande till övriga hällristningsfigurer
(ibid.). Bland Upplands hällristningar är yxfigu-
rer betydligt ovanligare: det finns endast sju figu-
rer som jag tolkar som yxor. John Coles (2000, s.
68) menar att dessa snarare avbildar lurar, fastän
han nämner att de eventuellt också skulle kunna
tolkas somyxor. Jag anser dock att likheternamed
Östergötlandsyxfigurerär slående, avseende form-
kanonochdimension,ochvillhävdaattdessa figu-
rer högst sannolikt också föreställer yxor. Slutli-
gen kan konstateras att yxristningar jämförtmed
andra hällristningsfigurer är tämligen ovanliga,
men att de intar betydande positioner då de före-
kommer (jfrHauptmanWahlgren 2002, s. 80 ff).

Inte vilka yxor som helst avbildas. Samtliga
tycks vara skaftade bakifrån varför jag skiljer mel-
lan bruksyxor (skaftade bakifrån – den övre delen
av yxans skaft löper parallellt med yxans långsi-
dor; det är kantyxor, avsatsyxor, skaftlappsyxor
och holkyxor) och skafthålsyxor (skaftade genom
ett vertikalt hål i yxan – skaftet löper parallellt
med eggen). Denna uppdelning liknar den mer
gängse uppdelningen i arbetsyxor och ceremoni-
yxor, men i stället för att låta storlek och dekor
vara avgörande kriterier definierar jag grupperna
utifrån form och skaftning. Orsaken är att skill-
naden i skaftning ger de båda yxgrupperna täm-
ligen olika utseenden, och att det tycks ha varit
avgörande då yxor avbildades. I Östergötland och
Uppland är yxorna på häll uteslutande bruksyxor
och aldrig skafthålsyxor.

Så till de jordfunna yxorna. Här är materialet
inte alltid helt tillfredställande, då dokumente-
rad fyndkontext och användbara uppgifter ompa-
tina många gånger saknas. Dock kan vissa möns-
ter skönjas. Tab. 1 visar antalet av de olika yx-
typerna bland bronserna från Östergötland och
Uppland, samt vilka som hör till den äldre res-
pektive yngre bronsåldern. Patinan varierar kraf-
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Fig. 1. Yxristningar i Östergötland (efter Nordén 1925, s. 200). —Axes on rock carvings in Östergötland.
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Typ Ög äbrå Ög ybrå Up äbrå Up ybrå

Skafthålsyxa 3 - 3 -
Kantyxa 22 - 32 -
Avsatsyxa 9 - 7 -
Skaftlappsyxa 1 - - -
Holkyxa 8 85 7 75

Summa 43 85 49 75

Tab. 1. Antalet yxor av olika typer funna i Östergötland och Uppland (efter Lindblad
2009: s. 13). – The number of axes of different types in Östergötland and Uppland. Äbrå
= Early Bronze Age. Ybrå = Late Bronze Age.
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tigt och det är svårt att ange i procent i vilka
miljöer yxorna deponerats. Dessutom försvåras
bedömningen av att dokumentationen i många
fall är svårtillgänglig eller rentav bristande. Som
exempel kan nämnas att ungefär hälften av bruks-
yxorna från den yngre bronsåldern saknar pub-
licerade uppgifter om patina (Hauptman Wahl -
gren 2002, s. 167). Ett visst mönster går dock att
skönja: yxorna har inte uteslutande deponerats i
en enda slags miljö. Både våt och torr deponering
har varit vanlig, möjligen med viss övervikt för
våtmark/vatten, vilket gäller för bruksyxor från
både den äldre och yngre bronsåldern (ibid.). Var
och hur bruksyxor har deponerats skiljer sig allt-
så inte markant åt då man jämför äldre och yngre
bronsålder, fastän de ökar i antal. Kronologiska
skillnader märks mera i hällristningarna och de
ideologiska uttrycken generellt (jfr Carlsson 2001,
s. 27 ff). Att deponera yxor i våtmark/vatten är för
all del ingenting nytt under bronsåldern. Denna
sedvänja finner vi redan i senmesolitikum med
bl.a. yxor i depåer. Sedvänjan har således en lång
kontinuitet. Jag vill dock mena att innebörden
hos yxdeponerandet förändras över tid. Den ideo -
logiska diskurs inom vilken bronsålderns yxor
deponerades var mycket olik tidigare perioders.
Det kan också vara värt att nämna att de finaste
flintyxdepåerna är tidigneolitiska.

Av sex skafthålsyxor är fem fårdrupyxor från
period I, medan en (från Uppland) är en smal
skafthålsyxa med nackknopp troligen från period
III (jfr Nordén 1925, fig. 2788). Det kan disku -
teras om de praktfulla skafthålsyxorna från Skogs -
torp i Södermanland bör räknas med på grund av

sin närhet till sydvästra Uppland där landskapets
flesta hällristningslokaler finns. Dessa skulle då
få stå som eleganta representanter för skafthåls -
yxor från bronsålderns period IV. De är inte
inräknade i mina data, som avser Östergötland
och Uppland, men bör nämnas i sammanhanget.

De flesta bruksyxor är lösfynd. Dessa för jag
till kategorin avsiktligt deponerade bronser då
jag menar att det är osannolikt att någon bety-
dande del skulle vara tappade eller bortslängda.
Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning bruks-
yxor har deponerats parvis, bl.a. beroende på do -
kumentation och fyndsammanhang. Dess utom
finns enstaka fall av bruksyxor i gravar, men dessa
måste inte nödvändigtvis höra till gravläggningen
utan kan eventuellt vara sekundärt tillagda, som
hävdats av Susanne Thedéen (2004, s. 110) för
sörmländska bronsåldersrösen. Om så inte skulle
vara fallet här får dessa yxor anses vara synnerli-
gen avvikande. Yxor är inte vanliga grav föremål,
till skillnad från t.ex. rakknivar, pincetter och svärd.
Sannolikt deponera des bronsålderns bruksyxor
vanligen ensamma (eller möjligen parvis) i rituel-
la sammanhang (Vandkilde 1996, s. 38 f).

Alla yxorna från den yngre bronsåldern i Upp-
land är holkyxor. Utmärkande är mälardalstypen
(Baudou 1960, karta 10). Den är den näst tal-
rikaste holkyxetypen både i Uppland och Öster -
götland, men den är också är något tidigare än
andra typer. Den vanligaste typen bland holkyx-
orna från den yngre bronsåldern i båda land-
skapen är den s.k. enkla holkyxan (Baudou 1960,
karta 13) med 39 exemplar vardera. Holkyxornas
kronologiska tyngdpunkt ligger i period V–VI,
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varvid mälardalstypen kanske främst hör till pe -
riod IV. Notera också att bland bronsålderns
bronser generellt så är bruksyxor en mycket van-
lig kategori. Detta till skillnad från yxavbild-
ningar på häll som jämfört med andra ristnings-
figurer är sällsynta. Sammanfattningsvis uppvi -
sar yxor i mark ungefär samma drag i Östergöt-
land som i Uppland, kronologiskt, kontextuellt
och i antal. Mönstren som uppstår är parallella,
med betoning på den tidigare delen av den äldre
bronsåldern samt den yngre bronsåldern. Detta
följer också trenden i Sydsverige generellt (Lars-
son 1986, s. 68), även om den sammantagna mäng -
den yxor självfallet varierar mellan landskapen.
Varför ser vi då en så stor skillnad i förekomsten
av yxor på häll mellan Östergötland och Upp-
land? Kan bruksyxorna i Östergötland ha haft en
innebörd som inte fanns i Uppland och som inte
är synlig bland bronserna? Kanske kan skillna -
den vara kronologisk. Yxristningarna hör hem-
ma i den äldre bronsåldern (Hauptman Wahl -
gren 2002, s. 238 f, 241; Fredell 2003, s. 18, 220).
Om vi antar att en övervägande del av Upplands
hällristningar är tillkomna under den yngre brons -
åldern, medan Östergötland har rikare förekoms -
ter av hällristningar från den äldre bronsåldern,
kan vi förstå de stora yxristningarna som ett tids -
specifikt drag (jfr Hauptman Wahlgren 2002, s.
238 f; Fredell 2003, s. 195 ff).

Yxristningarna har ofta uppfattats som de -
ponerade yxor på häll i brist på riktiga bronser,
alternativt som ikoner där de refererar direkt till
sina motsvarigheter bland bronserna (Malmer
1981; Fredell 2003). I diskussionen om tidens
hällristningar kan man ibland ana uppfattningen
att de äldsta ristningarna bär på en mer ikono-
grafisk symbolik, vilken senare blir mer komplex
med sceniska framställningar samt mer abstrakt
symbolik. Dessa tolkningar kan mycket väl vara
riktiga, men jag skulle vilja komplettera diskus-
sionen genom att påstå att även de tidigaste rist-
ningarna kan ha en mera abstrakt natur. Yxrist-
ningen som symbol kan vara komplex och refe -
rera till ett abstrakt begrepp redan då den först
dyker upp. Men yxans praktiska användnings-
område bör också ha haft stor betydelse för bil -
dens symbolik. En kort reflektion över föremåls -
symbolik i vår egen tid kan illustrera detta. Dock
är yxorna gjorda i ett material som hade stor ideo-

 logisk betydelse på sin tid (Carlsson 2001, s. 27
ff; Kristiansen & Larsson 2005, s. 39 ff). Således
vill jag ge materialet och användning en av gö -
rande betydelse för förståelse av yxorna. Vidare
vill jag problematisera detta genom att hävda
(mot en vanlig tankefigur i senare årtiondens
svenska arkeologi) att inte all praktisk använd -
ning behöver ha meningsfull symbolisk be ty del -
se. Mening är diskursivt determinerad och inne -
bär en outtalad överenskommelse om vilka asso-
ciationer som är rimliga (Barthes [1964] 1976, s.
122 ff). Bronsålderns yxor kan ha fungerat som
allsidiga redskap i praktiken, men i mark och på
häll är den avsedda symboliken enligt min me -
ning betydligt snävare och begränsar sig till de
ideologiskt bärande betydelserna hos bruksyxor-
na. 

Yxan i praktiken och som symbol
Yxristningarna hör alltså snarast hemma i den
äldre bronsåldern, och därmed vill jag koppla
dem till en i sammanhanget betydelsefull syssla
som de kan ha använts till. Som nämnts förekom-
mer yxristningarna i regel inte i uppenbart sam-
band med andra hällristningsfigurer. Det finns
dock undantag som kanske kan ge oss en liten
ledtråd. I några fall är yxorna på häll ihopkopp -
lade med skepp (fig. 2). Angående den äldre brons-
åldern vill jag framhålla resans ideologiska bety-
delse och starka koppling till brons samt samhäl-
lets övre skikt (Vandkilde 1996, s. 261 ff; Kaul
1998, s. 21 ff; Carlsson 2001, s. 27 ff; Karlenby
2002, s. 110; Fredell 2003, s. 230 ff; Kristiansen &
Larsson 2005, s. 39 ff). Mitt förslag till hur vi kan
förstå bruksyxornas betydelse under den äldre
bronsåldern är att de hade en nära begreppslig
koppling till skepp och skeppsbygge. När de dy-
ker upp på hällarna är det i egenskap av ett teck-
en som föregår skeppet – kanske resans och skep-
pens sakrala ursprung eller gudomliga berätti -
gande. Därmed föreslår jag att yxristningarna är
symboler i ordets semiotiska betydelse (Parmen-
tier 1994, s. 6 ff). De kunde användas för att refe -
rera till något annat, en handling med stark kopp-
ling till bronsen och tillika den ideologiskt och
kanske religiöst viktiga resan, inte i första hand
till yxan som världsligt ting och allsidigt redskap.
Ville man på häll uttrycka ett abstrakt begrepp
bör det ha legat nära till hands att ikläda detta ett
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Fig. 2. Yxristningar i kombination med skepp i Östergötland (Modifierade efter Nordén 1925, s. 202, Pl.
CXXI). —Axes on rock carvings combined with ships in Östergötland.
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konkret objekt, så länge associationerna var till-
räckligt tydliga.

Att låta skeppet symbolisera resan förefaller
mindre problematiskt, men ville man uttrycka t.ex.
resans och/eller skeppets gudomliga ursprung eller
legitimitet kan de ideologiskt laddade tillhöran -
de arbetsredskapen ha fått stå som representan-
ter för detta. Jag vill här nämna Nelson Good-
mans (1976, s. 30 f) resonemang kring represen-
tation som ungefär går ut på att bilden/objektet
X kan representera Y, men inte nödvändigtvis
såsom Y, och Roland Barthes (1964, s. 41 f) som
menade att vardagliga föremål inom en sfär blir
till meningsbärande tecken samt att tecknens be -
tydelser är föränderliga. Kanske är det också där-
för vi finner yxor i mark från samma tid främst
som lösfynd. Efter att ett eller flera skepp hade
byggts bekräftades eller manifesterades kanske
detta genom att de rituellt laddade bruksyxorna
som hade använts deponerades eller offrades,
eventuellt av var och en av dem som varit med
och byggt ett skepp. Skafthålsyxor generellt kan
å andra sidan ha använts som ceremoniföremål
utan koppling till skepp. De behöver inte ha mer
gemensamt med bruksyxorna än med spännen
då associationerna kan tänkas ha varit helt
annorlunda. Kanske är den likhet vi idag ser mel-
lan de två föremålsgrupperna anakronistisk.

Fem av studiens sex skafthålsyxor är som sagt
fårdrupyxor från period I. Jag betraktar dem som

en mellanform mellan senneolitikums enkla skaft -
hålsyxor i sten (jfr Vandkilde 1996, s. 264) och
ceremoniskafthålsyxor i brons från period II-IV.
De har gemensamma drag med såväl föregångar-
na som efterföljarna. Jag menar att de enkla
skafthålsyxorna sannolikt användes som kilar vid
klyvning av stockar. Fårdrupyxorna är fullt bruk-
bara för samma ändamål, och om de användes
praktiskt så bör det snarast ha varit till just detta
(jfr Malmer 1989, s. 19 ff). Notera att dessa yxor
inte kan identifieras på häll i de områden som
denna studie behandlar. Vill jag driva mitt re -
sonemang om att den meningsbärande symboli-
ken i yxor som användes praktiskt under den
äldre bronsåldern står att finna i skeppsbyggan-
det, och att detta manifesteras på häll och i mark,
så måste även avsaknaden av dessa tidiga brons-
skafthålsyxor på häll förklaras. Fårdrupyxorna
hör ju till period I, och kanske är yxristningarna
främst från period II–III då skafthålsyxor i brons
inte längre användes praktiskt utan hade blivit
rena ceremoniföremål med nya konnotationer.
Alternativt användes inte fårdrupyxorna under
period I som kilar vid klyvning av stockar, utan
redan då endast som ceremoniföremål. Dock bör
det synbara praktiska användningsområdet ges
sparsamt kapital, då ett föremål förstås inte be -
höver ha använts endast för att det går att använ-
da. I så fall bör fårdrupyxorna ha burit på andra
associationer än bruksyxorna varför de ej ham-
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nade på häll, om vi nu tänker oss att fårdrupyxor-
na och yxristningarna är samtida. Med dessa två
tolkningsalternativ för skafthålsyxor från den ti -
digaste bronsåldern lämnar jag denna typ av yxor,
som ju ändå bara är blygsamt representerad i
denna studie. Generellt angående skafthålsyxor i
brons från både den äldre och den yngre brons-
åldern är min uppfattning (alldeles okontrover-
siellt) att de användes i religiösa ceremonier, kan-
ske som representanter för en gudom.

Detta lämnar mig med den talrikaste grup-
pen yxor, holkyxorna från den yngre bronsåldern
vilka även de är bruksyxor. Under den yngre brons-
 åldern intensifierades seden att deponera bruks -
yxor (se tabell). Traditionen i sig sammanbinder
bronsålderns hälfter och vi ser i stort sett en obru-
ten traditionskontinuitet, om än med en svacka i
mellersta bronsåldern. Yxornas betydelse tycks
dock ha förändras vid övergången till den yngre
bronsåldern. Tyvärr har vi då förmodligen inga
yxor på häll i dessa områden, och för att diskus-
sionen ska bli intressant kan jag bara resonera ut -
ifrån en mer allmän bild av den yngre bronsål -
dern samt fyndomständigheterna. Att så mycket
fler bruksyxor deponerades under denna tid kan
nog inte förklaras med befolkningsökning, utan
snarare att de handlingar som hade meningsfull
koppling till yxorna nu hade en bredare natur och
att bruksyxor inte längre konnoterade skepps-
byggande i synnerhet. Bronsens betydelse levde
vidare under den yngre bronsåldern, men den
fick nu stå åt sidan för andra symboler som elden
och förrådshuset (jfr husurnor), och därigenom
jordbruket. Liksom under föregående epok kan
den yngre bronsålderns bruksyxor ha använts all-
sidigt i praktiken. Då de deponerades eller off ra -
des var dock deras starka koppling till en ideolo-
giskt bärande handling viktig. Skeppsbyggandets
ideologiska betydelse ser jag som hemmahöran -
de i den äldre bronsåldern, medan den yngre brons -
åldern kan anses ha haft andra ideologiskt bä -
rande handlingar och yttringar. Här vill jag stäl-
la mig bakom Anders Carlssons (2001, s. 78) re -
sonemang kring den yngre bronsålderns kollekti-
vistiska brandgravskick och idealiserandet av
jord bruket. Röjning av sly och skog för att öppna
upp ny odlings- och betesmark kan ha varit den
handling som starkast associerades med yxorna.
Man tämjde ny mark, domesticerade det vilda,

gjorde kaos till kosmos o.s.v. Holkyxorna har dess -
utom använts flitigt då de vanligen är kraftigt slit-
na (Hauptman Wahlgren 2002, s. 245). Det var så -
ledes i regel inte nya yxor man depone rade. Vid en
viss tidpunkt, kanske efter årets skogs- och slyröj-
ning, bekräftade eller manifesterade man hand-
lingens berättigande och sakrala ursprung genom
att överlämna föremålen som möjliggjort denna en
av samhällets viktigaste handlingar till gudavärl -
den. Allt enligt äldre ti ders sed, om än i ny skepnad.

Symboliska betydelser hos forntidens mate -
riella kultur är svåra att förstå då vi betraktar dem
genom vår förförståelses glasögon. Man kan frå-
ga sig i vilken mån vi lyckas se runt dem. Jag hop-
pas att jag har lyckats problematisera vår syn på
bronsålderns yxor och ge ett alternativt tolknings -
förslag. Bruksyxorna hör till de vanligaste bron-
serna vi hittar. Med hänsyn till sammanhangen
där de uppträder menar jag att de hade en stark
koppling till något ideologiskt bärande under sin
tid. De deponerades rituellt och användes som
symboler på häll. De skulle ha kunnat uppträda i
mer profana sammanhang som på boplatser, men
det gör de ytterst sällan. Jag föreställer mig två
ideologiskt viktiga verksamheter: skeppsbyggan -
de under den äldre bronsåldern och markröjning
under den yngre. I praktiken kan yxorna ha an -
vänts betydligt mer allsidigt, men symboliken
återspeglar inte hela användningsområdet utan
den användning som var diskursivt meningsbä -
rande. Skafthålsyxorna är enligt min mening en
helt annan föremålskategori. De av fårdruptyp är
praktiskt användbara, kanske som kilar vid gröv -
re träarbete, eller kan ha varit rena ceremoni -
föremål liksom övriga bronsskafthålsyxor. Den
del av användningen som var ideologiskt menings-
full bör dock ha avgjort vilken symbolisk roll de
fick spela när de deponerades. Kanske var även
fårdrupyxans användning associerad med skepps -
bygge. Men skafthålsyxorna skiljer sig från bruks -
yxorna så till vida att de aldrig uppträder på häll i
de områden som här har studerats, samt att de
aldrig förekommer i gravar (vilket gäller Syd-
skandinavien generellt). De har troligen inte var-
it personliga ägodelar, även om enskilda perso-
ner eller familjer säkerligen kunde göra anspråk
på att kontrollera och använda dem. Sannolikt
var skafthålsyxan ett av tidens viktigaste cere-
moniföremål. 
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Summary

Bronze Age axes can be divided into work axes
(flanged axes, palstaves and socketed axes), and
shaft-hole axes. The criteria for my definition are
shafting and shape, rather than ornamentation
and size. Among the bronzes, the vast majority of
work axes are single finds or sometimes from
deposits, but rarely from graves, and no bronze
shaft-hole axes are found in graves. A primary as -
sumption in this study is the ideological impor-
tance of bronze, ships, the journey and agricul-
ture during the Bronze Age. Moreover, bronze
axes can be regarded as charged with symbolism
connected to their ideologically meaningful prac -
tical use.

Östergötland province has 101 known axes
on rock carvings. In Uppland the number is 7.
The difference can be explained if we assume that 
most rock carvings in Östergötland dated from
the Early Bronze Age, while most in Uppland are
from the Late Bronze Age. Significantly, all the
carvings depict work axes, and none are depicted
in obvious combination with other figures, ex -
cept in some cases with ships. Furthermore, they
are always over-sized in relation to other figures.
Shaft-hole axes do not occur on rock carvings in
either province.

The ways in which work axes were deposited 

in the ground shows continuity through the Bronze
Age. There is however a difference in quantity,
where the Late Bronze Age dominates. Most shaft-
hole axes are of the Fårdrup type from the Early
Bronze Age. I consider them to be ceremonial ob -
jects, alternatively used to wedge planks out of
logs.

My interpretation is that the ideologically
meaningful act associated with work axes during
the Early Bronze Age was ship building, and that
such axes could symbolise the sacred or divine
origin of the ships and/or the journey on rock
carvings. This was also confirmed or manifested
in the physical deposition of axes used to build
ships. Thus, the work axe can be viewed as a sym-
bol of something that precedes the ships, such as
the divine origin of the ships used to make the
ideologically important journeys of the elite, or
that the journey in itself was of divine origin. I
argue that the ideologically meaningful practical
use of the work axes changed in the Late Bronze
Age whereupon they became associated with
agriculture, for example land clearance to make
new fields or pastures. This led to a change in the
symbolism of the work axes – they were still
deposited according to the old tradition, but now
with a new meaning.
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