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Vid utgrävningar vidUppåkra i Uppåkra socken,
Skåne, har man på en begränsad yta funnit en
stor mängd vapen och vapendetaljer. Spjutspet-
sar och lansspetsar är i förhållandevis gott skick,
medan andra vapenformer förekommer som frag-
ment. Spetsarna sammanfaller typologiskt med
flera andra fynd från Skandinavien från den ro-
merska järnåldern och har därför, med reserva-
tioner för den avvikande placeringen mitt på en
boplats, tolkats somen typavkrigsbytesoffer (Her-
schend 2002; Helgesson 2010). I linje med denna
tolkning har de skador som är synliga på många
av spjutspetsarna betecknats som spår av rituell
förstörelse. Häri ligger ett problem. Den vanli-
gaste skadan på spetsarna är att de är böjda och
ibland hoprullade längst ut i udden. Denna stu-
die vill visa att för att en sådan skada ska uppstå
krävs ingen rituell skadegörelse.

Vapen som bruksföremål
Uppfattningen om den rituella förstörelsen av
järnålderns krigsbytesoffer bygger till stor del på
ett missförstånd gällande materialegenskaper.
Järnet spetsarna är tillverkade av är plastiskt, och
detta i mycket högre grad än vad de flesta arkeo-
loger är medvetna om.

Om man förutsätter att offrade vapen generellt
utsatts för rituell förstörelse blir själva metoden i
förstörelsen mindre intressant. Om man i stället
tänker på vissa skador på föremålen som bruks-
spår blir situationen annorlunda. Att försöka skil-
ja skador somuppstått av rituella skäl från sådana
som uppstått under vapnens tid som funktionel-
la föremål säger mer om den kontext de brukats i
än omman kategoriskt ser alla trasiga vapen som
avsiktligt förstörda. Bruksspår fångar ett ögon-
blick av vardaglig aktivitet, omuttrycket kan till-
låtas när det handlar om blodigt våld. Ritualer
låter sig svårligen mätas med skjutmått, medan
brukspår däremot kan testas experimentellt.

Vapen som offer
Den beskrivning av offerbruk som verkar ha haft
störst genomslag hos arkeologer och som citeras
flitigast är Paulus Orosius som beskriver hur en
grupp cimbrer efter ett slag förstör vad som
annars skulle blivit ett storslaget krigsbyte (Oro-
sius, Historiae adversum paganos, bok 5, kap. 16).
Beskrivningen är problematisk. Orosius skriver
på 400-talet e.Kr. omnågot somhänt 500 år tidi-
gare i nuvarande södra Frankrike. Han är förvis-
so inget ögonvittne. Vapenoffer i Skandinavien
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Fig. 1. Spetsar från Uppåkra. Från vänster: —Spearheads fromUppåkra, left to right: U.206962, U.204022,
U.307312, U.201584, U.206690, U.207281, U.206969, U.204016.

Fig. 2. Spetsar från Uppåkra. Från vänster: —Spear-
heads fromUppåkra, left to right: U.206430,
U.200192, U.206948, U.204357, U.204409,
U.200191.

Fig. 3. Spetsar från Uppåkra. Från vänster: —
Spearheads fromUppåkra, left to right:
U.204436, U.203986, U.204572, U.204592,
U.204596, U.204417.
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på 200-talet behöver inte ha utförts så somOro-
sius beskriver dem.
Att vissa vapen från nordeuropeiska vapen-

offer har utsatts för rituell förstörelse står klart.
Redan från Hjortspringsfyndet finns ett svärd
elegant hopböjt i en S-form som svårligen låter
sig förklaras genom någon stridshandling (Kaul
1988), och några av spjuten frånUppåkra har fått
sina tunna eggar systematiskt sönderslagna. Dock
har långt ifrån alla vapen som offrats blivit för-
störda.Många är helt oskadda,medan andra upp-
visar mycket varierande skador. Är det, exem-
pelvis, verkligen enbart av rituella skäl som de av
mässing eller silver klent konstruerade sköldbuck-
lorna från Illerup är så mycket mer förstörda än
de kraftigare järnbucklorna (Ilkjaer 2001)?
Den bysantinske historikernAgathias beskri-

ver hur frankerna under slaget vid Casilinium
554 e.Kr. använde sina angon – hullingspjut –
främst för att göra fiendens sköldar oanvändbara
(Underwood 2000). Arrianos (Acies contra alanos)
och Vegetius (De remilitari, bok 1) nämner också
hur spjut blir hängande i sköld eller rustning och
hindrar krigaren. Fig. 1 från Vendel fungerar väl

som en illustration till detta. Arrianos, som till
skillnad från de andra författarna skriver om en
slagordning han själv har beordrat, beskriver an-
vändningen av spjut såhär:

»And the front four ranks of the formation
must be of spearmen, whose spear points
end in thin iron shanks. And the foremost of
them should hold them at the ready, in order
that when the enemies near them, they can
thrust the iron points of the spears at the
breast of the horses in particular. Those
standing in second, third and fourth rank of
the formation must hold their spears ready
for thrusting if possible, wounding the hors-
es and killing the horsemen and put the rid-
er out of action with the spear stuck in their
heavy body armour and the iron point bent
because of the softness.»

(Övers. van Dorst 2002)

Att spjutspetsar böjdes i strid behövde alltså inte
vara en olyckshändelse: det kunde vara en del av
deras praktiska funktion.
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Fig. 4. Hjälmpressbleck från Vendel, grav
XIV. Teckning O. Sörling (Stolpe &
Arne 1912, fig. XLI:3). —Embossed hel-
met foil panel from Vendel, grave XIV.
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Experimentell förstörelse
Den somhar provat att kasta till målsmed kopior
av järnåldersspjut känner till hur en spjutspets
böjer sig när den träffar en sten. Man lär sig ock-
så hur förvånansvärt lite sten det krävs i en åker
för att sådana skador ska uppstå. När en avsmal-
nande järnstång, oavsett formen på dess tvär-
snitt, med kraft träffar något hårt rullar den ihop
sig på ett karaktäristiskt sätt. Många av spjut-
spetsarna från Uppåkra uppvisar just en sådan
knorr på den yttersta spetsen.
En frågeställning som går att testa med prak-

tiska experiment blir alltså: är samtliga spjutspet-
sar från Uppåkra som uppvisar skador avsiktligt
förstörda, eller kan vissa skador ha uppstått på
andra sätt? Testerna utgår från två hypoteser.

Hypotes 1: De skadade spjutspetsarna är till-
verkade av mjukt, ohärdat järn.
Eftersom just de här spetsarna inte har under-

sökts metallografiskt får det förbli en hypotes,
men ser man till forntida bruksföremål, även
vapen, i allmänhet så är den rimlig. Låg kolhalt
och ojämn kvalitet är en gemensam nämnare för
nästan allt järn före den industriella revolutio-
nen. Dessutom har de föremål som har tillräck-
ligt hög kolhalt för att kunna härdas sällan gen-
omgått härdning (Arrhenius 1967; Thålin 1967;
1979; Serning 1973; Tylecote & Gilmour 1986;
Grandin &Häggström 2004).
Här bör jagmöjligen reda ut några begrepp. I

dagligt tal kallas allt somhuvudsakligenbestår av
grundämnet Fe för järn, rätt och slätt. I traditio-
nellt järnsmide skiljer man mellan järn och stål,
men baserar skillnaden enbart på hur metallen
beter sig vid värmebehandling. I modernt tek-
niskt språkbruk benämns alla järnlegeringar som
stål. Enbart detta kan leda till en del begrepps-
förvirring.
Idag finnsmånga olika stållegeringar. De kan

vara rostfria, extremt värmetåliga eller ha andra
egenskaper för speciella användningsområden.
Före det sena 1800-talet fanns det bara en sorts
stål: kolstål. I detta stål, som idag benämns
olegerat stål, är det enbart kolhalten som avgör
stålets härdbarhet. Om en bit stål med 0,8% kol
värms till 800oC och avkyls hastigt blir den
mycket hård. En bit med lägre kolhalt behöver
värmas lite mer och blir inte lika hård vid avkyl-
ning, och kring 0,3% kolhalt blir värmebehand-

Fig. 5. Spets av blöt-järn
kastad mot sten.
—Wrought-iron
spearhead thrown
against stone.

lingen i stort sett verkningslös. Ett ohärdbart
stål, traditionellt»blötjärn», ärmjukare änbrons.
Förhistoriskt järn lider dessutom ofta av täta
stråk av slagginneslutningar som försvagarmate-
rialet avsevärt. En konsekvens av allt detta är att
exempelvis ett modernt armeringsjärn sannolikt
är av starkare stål än en forntida svärdsklinga.

Hypotes 2: de vanligaste skadorna på spjutspet-
sarna är stridsskador. Som stridsskador räknar jag
även skador somuppståttnärvapnetmissatmålet.

Metod
100 enkla spjutspetsar tillverkades och användes
mot hårda mål. Då spetsarna är tillverkade av
modernt stål som enligt hypotes 1 alltså är mer
hållfast än gammalt järn tillverkades även en spets
av härdfärskat blötjärn vars deformation i test fått
tjäna som»kalibrering» för övriga spetsar.
Arbetsgång för tillverkning av enkla spetsar:
1. 8 mm runt konstruktionsstål kapades till
150 mm långa ämnen.

2. En fyrsidig spets varmsmiddes för hand
till 200 mm med så snäva toleranser som
öga och tumstock tillåter.
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3. Spetsen fick svalna i luft.
4. Yttersta spetsen slipades till pyramidform
på bandslip.

Då holken är den mest arbetskrävande delen av
en enkel spjutspets, och dessutom den del som är
svår att mäta godstjockleken på, fixerades spet-
sarna i en spetshållare som fungerade som tillfäl-

lig holk. Denna hållare monterades på ett spjut-
skaft av ask, 2,5 cm i diameter och 220 cm långt.

Experiment 1: 20 spetsar kastades på nära håll
mot släthuggen stenskiva.Resultat: samtliga spet-
sar böjde sig mer eller mindre i cirkel.

Experiment 2: 20 spetsar kastades 10–12 me-
ter för att landa på asfalt. Detta fick simuleramis-
sade kast i bebyggelsemedhårdpackade eller sten-
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Fig. 6 a och b (nedan). Spetsar kastade mot sten. —Spearheads thrown against stone.
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lagda ytor. Resultat: vissa spetsar böjde sig cir-
kelformigt, andra fastnade i underlaget och böj-
des i vinkel, åter andra studsade och gled på un-
derlaget, vilket gav skrapmärken men svag eller
obefintlig böjning.

Experiment 3: 20 spetsar stöttes mot en sköld-
buckla fastsatt på plywood som låg plant påmar-
ken. Resultat: vissa spetsar krökte sig cirkelfor-

migt, på flertalet krossades bara yttersta spetsen.
Det visade sig dock vara svårt att träffa sköld-
bucklan på ett konsekvent sätt. Intrycket var att
spetsar som gled från en träff på bucklan ned på
brättet var de som böjde sig mest, medan de som
träffade direkt i vinkelnmellan brätte och buckla
bara stukade spetsen.

Experiment4: 20 spetsarkastadesmot enplank-
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Fig. 7 a och b (nedan). Spetsar kastade mot asfalt. —Spearheads thrown against tarmac.
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vägg för att simulera träffar i byggnader eller skog.
Resultat: inga tydliga skador från själva träffen,
men spetsarna satt hårt fast och kunde inte dras
ut utan att de böjdes i vinkel.

Experiment 5: 20 spetsar stöttes mot frusen
lera för att simulera missade kast på en frusen
skånsk åker. Resultat: inga synliga skador.

Diskussion
Experimentenvisar att skadorpå spjutspetsarkan
uppstå i skiftande situationer. Den vanligaste de-
formationen, den cirkulära krökningen, sker enk-
last vid en träff i sten, men kan även uppstå vid
träff på sköldbuckla. Man kan alltså hävda att de
på det typiska sättet krökta spetsarna sannolikt
slungats eller stöttsmot sten ellermetall. Vadman
inte kan sluta sig till är med vilket uppsåt spjuten
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Fig. 8 a och b (nedan). Spetsar stötta mot sköldbuckla. —Spearheads thrust at a shield boss.
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kastades, alltså om träffen i det hårda materialet
var avsiktlig eller ett misstag.
Om träffen var avsiktlig så ingick den i en

offerritual som avslutade vapnets tid som bruks-
föremål. Vapnet lämnar i så fall den materialis-
tiska och mätbara delen av arkeologin för att bli
en del av den fornnordiska liturgin.
Om deformationen var oavsiktlig kan det

vara fruktbart att ställa fler frågor till materialet.

• Kan vissa vapenfynd vara slagfältsarkeo-
logiska lämningar snarare än rituella?

• Går det att spåra upprepade skador och
reparationer i metallen?

• Påverkar stridsformationer och taktik
antalet missar med kastvapen?

• Stred man i miljöer med mycket sten,
såsom stenlagda gårdsplaner, brolägg-
ningar eller befästningar som odlats bort
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Fig. 9 a och b (nedan). Spetsar kastade mot plankvägg. —Spearheads thrown at a wooden wall.
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eller vars sten återanvänts i senare kon-
struktioner?

Fler frågor kan säkert ställas,men redan frågorna
ovan ställer stora krav på resurser både i fält och
i laboratorium för att kunna besvaras.
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Summary

During excavations at the Iron Age site of Upp-
åkra near Lund in southern Sweden a large num-
ber ofweapons and parts of weaponswere found.
The spearheads are mostly well preserved, wile
other forms of weapon occur as fragments. The
damage visible on many spearheads has been
attributed to ritual destruction prior to the wea-
pons being deposited as a sacrifice. It is however
possible to test experimentally if the damage to
the spearheads could not instead have been in-
flicted during their use in battle.

100 iron spearheads were forged and fixed in
a socket on a shaft of ash wood. The points were
thrown or thrust at a series of different hard tar-
gets. The deformation of the newly-made points
matches that of the original finds. While it is
impossible to prove with what intent a spear was
used against a hard target, the results show that
ritual destruction is not the only possible expla-
nation for the damaged spearheads.
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