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«Det er ikke gull alt som glimrer»
– bredøkser med messingbeslått skaft fra sen vikingtid

Ved å studere våpengravenes utvikling gjennom vikingtiden kan man se at øksen har gjort en
«klassereise», fra å være et tømmerredskap, også benyttet i strid, til å bli et forfinet og rendyrket våpen. De enkle redskapsøksene fortsetter å være til stede gjennom hele vikingtiden,
men innen starten av det andre årtusen e.Kr. er spesialiserte stridsøkser blitt utviklet, og har
inntatt sin plass i noen av de mer statuspregede gravene. Spesielt gjelder dette den store og
fryktinngytende bredøksen, som kunne utfordre selve sverdet som prangende drapsredskap.
Kun et fåtall økser med skaftbeslag er funnet, og nær alle er bredøkser. Disse øksene
fremstår som en fornem utgave av en i seg selv eksklusiv øksetype. I samlingen ved Kulturhistorisk museum er totalt seks eksemplarer identifisert. De ble innlemmet i museets samlinger først etter Jan Petersens verk om vikingtidens våpen i 1919, og er derfor ikke gjennomgått tidligere. Økser med skaftbeslag er i liten grad studert internasjonalt, og spesielt de
norske funnene er svært lite kjent. Tilsvarende økser med beslag er ikke kjent for forfatteren
fra øvrige samlinger i Norge. Formålet er derfor å presentere samlingen av slike økser fra
Sørøst-Norge, samt å trekke inn tilsvarende utenlandske paralleller for sammenligning.
Analyser av legeringen i de norske øksenes skaftbeslag er utført som del av dette studiet, og
bringes inn i vurderingen.
Artikkelen er todelt. Det samlede materialet av økser med beslag fra vikingtid vil bli
presentert først, deretter vil øksene bli diskutert i mer detalj før de settes inn i en kultur
historisk kontekst ved å trekke inn historiske kilder. Et spørsmål er i hvilken grad de arkeologiske funnene samsvarer med de skriftlige skildringene. Sagatekster og historiske kilder
forteller storslått om våpen dekorert med gull, men ikke overraskende ble det gylne metallet
messing som regel benyttet istedenfor gull. Det blir satt søkelys på hvilken plass bredøkser
med skaftbeslag kan ha hatt i Knut den mektiges tidsepoke og hos hans huskarlstyrke, Tingliden. Tanker om og argumenter for at bredøksen kan ha hatt en rolle som fremvoksende
statusmarkør for vikingtidens eiendomsløse menn – nemlig huskarlene – blir også fremsatt
i artikkelen.

Bredøksens tid
Vikingtidens mest iøynefallende og karakteristiske øks er bredøksen, omtalt av Jan Petersen
(1919:46) som type M. Bladets tynnsmidde og brede form gav opphav til betegnelsen
breiðøx allerede i norrøn tid. Med utgangspunkt i forfatterens egne undersøkelser av våpenfunn kan følgende sies om bredøksen (type M). Den kommer inn i funnmaterialet i tiden
etter midten av 900-tallet og videreutvikles frem mot 1000-tallet. Mindre bredøkser foreDOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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Figur 1. Funnstedene for de undersøkte øksene fra Sørøst-Norge. Kartgrunnlag Statens
kartverk. Tillatelsesnr.: NE12000-150408SAS. Kart: Jessica L. McGraw, Kulturhistorisk
museum.
Tabell 1. Sørøstnorske funn av økser med skaftbeslag.
Figur

Museumsnr. og
funnsted

Øksetype

Lengde

Egg

Vekt

Beslagtype (alle
messing)

Beslag
lengde

Skaftrest

Kontekst

2

C58882/4 Langeid
grav 8, Bygland,
Aust-Agder

Type M

20,7 cm

25,3 cm

603 g

Sylindrisk. Overlapping
på skaftets bakside.
12 messingstifter.
Platetykkelse ca. 0,5 mm

11 cm

Kirsebærslekt
(Prunus)

Grav (trekiste
og «gravhus»)
– sverd, mynt

3

C25583 Hallingby,
Ringerike, Buskerud

Type M

19,5 cm

21,3 cm

592 g

Sylindrisk (skadet).
Overlapping venstre side

…

Løvtre, mulig
trekile

Løsfunn

4

C57235 Horgen,
Nes, Akershus

Type M
(enhånds)

19 cm

15,3 cm

273 g

Sylindrisk (sterkt
skadet). Overlapping
venstre side, nær front

…

Ikke bevart

Løsfunn

5

C24243 Velo Vestre,
Jevnaker, Oppland

Type M
(enhånds)

13,2 cm

Avbrutt
egghjørne

383 g

Sylindrisk (sterkt
skadet). Overlapping
høyre side

…

Trerest. Jernkile
sitter i treverket

Grav – skjelett
av mann

6

C27132 c Bjorå, Evje
og Hornnes,
Aust-Agder

Type M

18,5 cm

Sterkt
skadet

381 g

Firetakket. Fire deler.
Messingstifter langs
platenes kanter.
Platetykkelse ca. 0,5 mm

11,5 cm

Løvtre (ikke
ringporet)

Grav – spyd og
skjoldbule

7

C29866 Lundehall,
Fyresdal, Telemark

Type M

21,3 cm

21,7 cm

466 g

Firetakket. Sterkt
skadet. Tilsvarer beslag
fra Bjorå

…

Løvtre (ikke
ringporet).
Huller i treverk
fra stifter

Løsfunn (nær
gravhaug)
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kommer, men i sin klassiske form er typen stor. Eggen kan være omkring 20 cm lang, noen
ganger over 25 cm. Øksebladet er smidd svært tynt og bredt med en forsterkende fortykning
parallelt med eggen. Tykkelsen på det meste av bladet kan være under 5 mm, noe som
gjorde øksa lett til tross for størrelsen. Bredøkseblad til tohånds bruk har hatt en opprinnelig
vekt (før korrosjon) på omkring 600–800 gram. Det er betraktelig mindre enn mange av de
smaleggede redskapsøksene, som kan veie opp mot én kilo.
Økser finnes i mannsgraver gjennom hele vikingtiden, og kan betraktes som en gjengs del
av våpensettet. På den annen side er de fleste økser i vikingtidens gravfunn ikke utformet
spesifikt som våpen. De er mer som universalredskaper egnet til å tas i bruk som våpen av
arbeidskaren, en praksis som man ut fra lovene kan se ble videreført opp i middelalderen
(Liestøl 1976:656–657). Sverdet var derimot et rendyrket våpen, og tradisjonelt fremstod det
dermed som en symbolsk markør for den landeiende storbondestanden, krigereliten, slik den
blant annet er portrettert i Rígsþula (Bray 1908:212). De fleste øksetyper kunne altså passe inn
i rollen som både redskap og våpen, men ved midten av 900-tallet kan man i funnmaterialet
se en egen type øks dukke opp, med tynt blad og bred egg. Den nye klassen av økser er gjerne
relatert til velutstyrte graver og ryttergraver (Pedersen 2014:plate 7, 9, 21, 26, 32, 33, 40, 42,
57, 61, 64). Bredøksen har nå inntatt sin plass på arenaen – en øks beregnet til mannedrap.

Figur 2. Langeid grav 8 (museumsnr. C58882/4). Bredøks med komplett blad og nær komplett
skaftbeslag av messing. Foto/illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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Figur 3. Hallingby (museumsnr. C25583). Bredøks med deler av skaftbeslag av messing bevart.
Foto/illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.

Figur 4. Horgen (museumsnr. C57235). Middels stor bredøks med rest av messingbeslag i
skafthullet. Foto/illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.
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Figur 5. Velo Vestre (museumsnr. C24243). Liten og tykk bredøks med rest av et sylindrisk
messingbeslag. En jernkile sitter i skafthullet. Foto/illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk
museum.

Figur 6. Bjorå (museumsnr. C27132 c). Bredøks med firetakket skaftbeslag av messing, i fire
separate deler. Beslagdelene holdes fast av messingstifter langs platenes kanter. Foto/
illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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Figur 7. Lundehall (museumsnr. C29866). Bredøks med beslag av tilsvarende type som øksen
fra Bjorå. Det kan sees fra stifthullene i skaftstumpen og fra røntgen av beslagrestene i
skafthullsområdet. Foto/illustrasjon: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.

De analyserte øksene
Forfatterens arbeid med konserveringen av bredøksen fra grav 8 ved Langeid i Setesdalen
(Loftsgarden og Wenn 2012) var inspirasjonen til å lage en oversikt over skaftbeslåtte økser
i Kulturhistorisk museums samling (se tabell 1 og figur 2–7), som igjen ble utgangspunktet
for denne artikkelen og analysen av øksenes beslag.
Kun øksene fra Bjorå (C27132 c) og Langeid (C58882/4) er funnet sammen med andre
daterbare gjenstander. Øksen fra Velo (C24243) er funnet i en grav sammen med skjelettet
av en mann. De tre øvrige øksene er løsfunn fra Hallingby (C25583), Lundehall (C29866)
og Horgen (C57235). I graven sammen med øksen fra Bjorå lå det et spyd av Jan Petersens
type M (datering ca. 975–1075) og en skjoldbule av type Rygh 565 (datering ca. 975–1000tall). «[…] Spydet lå med spissen mot sør, øksen lå over dette, og skjoldbulen over denne
igjen. Litt kull fantes ved siden av, men det kunne ikke avgjøres om det var brente bein.
Også disse sakene lå ca. 80 cm dypt omgitt av grus.» (Fra tilvekstkatalogen, Kulturhistorisk museum.) Langeid-øksen ble funnet i en flatmarksgrav med stolpehull i hjørnene,
sammen med et praktsverd hvor hjaltet hadde dekor og innskrift i gull, sølv og kobber
(Wenn mfl. 2016:42–54). I graven lå våpnene rett på utsiden av en trekiste, med øks og
sverd ved hver langside. Inne i kisteområdet var det relativt funntomt, bortsett fra to myntfragmenter og en klump med bek på 4 cm i diameter. Aldersbestemmelsen ut over våpentypologien er en prøve fra ett av stolpehullene datert til 990–1040 e.Kr. (TRa-3791, 1010
± 30 BP), i tillegg til en myntbestemmelse til 978–1016 e.Kr. (angelsaksisk penny fra
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Æthelred II). Samlet peker dette mot en datering av grav 8 ved Langeid til første halvdel av
1000-tallet.
Når bredøkser med skaftbeslag kommer inn i funnmaterialet i første del av 1000-tallet,
er kristningen av Norge i gang, men den blir ikke fullbyrdet før omkring 1050. Ettersom
våpenfunn normalt stammer fra førkristne gravfunn, forventer man å finne slike økser i
områder som ble kristnet sent, slike som Fyresdal i Telemark og Setesdal i Aust-Agder, hvor
tre av øksene er funnet (se figur 1).

XRF-analyse
Øksene fra Kulturhistorisk museums samling ble alle undersøkt med XRF (røntgenfluorescens) av forfatteren for å vurdere legeringen i skaftbeslaget. Analysene viste at samtlige
skaftbeslag bestod av messing med et relativt høyt innhold av sink, omkring 20–30 % (se
tabell 2). Ved førindustriell messingproduksjon var rundt 30 % det høyeste sinknivået man
fremstilte (Craddock 1990; Jouttijärvi 2002:32). Øksebeslagene er altså av messing av
svært god kvalitet. Eksemplarene fra Lundehall og Horgen hadde et noe lavere sinknivå enn
de øvrige, men det er fortsatt messing av god kvalitet med gyllen farge. Mindre innslag av
andre metaller forekom i enkelte av legeringene (bly og noe sølv). Ingen fortinning, forsølving eller forgylling er observert på beslagene. I Egils saga nevnes en øks med skaft
beslag av sølv (Nordal 1933:95–96), men det er ikke funnet i gjenstandsmaterialet.
Resultatet av analysene er interessant fordi det viser konsekvent bruk av samme type
kobberlegering innen gjenstandsgruppen. Ved sitt arbeid med Kaupang-materialet har Unn
Pedersen (2013:72–74) påvist at det har vært økt tilgang på messing i Norge allerede ved
starten av vikingtiden, men en systematisk identifisering av kobberlegeringer benyttet i
gjenstander fra vikingtiden mangler fortsatt, og er lite kartlagt.

Tabell 2. XRF-analyse (Tracer III-SD) av metallegering i skaftbeslag på de norske øksene.
Graden av overflatekorrosjon påvirker resultatet. Prosentangivelsene i tabellen er beregnet
direkte fra detektortelling uten kalibrering ved «fundamental parameters» e.l. Vær derfor
oppmerksom på stor potensiell feilmargin. XRF gir i praksis mer presise kvalitative enn
kvantitative måledata (Bruker 2016).
Mus.nr.

Funnsted

Cu

Zn

Ag

Sn

Pb

C24243

Velo Vestre

72 %

26 %

1%

0%

1%

C25583

Hallingby

70 %

28 %

0%

0%

2%

C27132 c

Bjorå

70 %

29 %

0%

0%

1%

C29866

Lundehall

77 %

19 %

2%

0%

3%

C57235

Horgen

81 %

17 %

0%

0%

1%

C58882/4

Langeid

61 %

33 %

1%

1%

5%
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Økser med skaftbeslag fra utlandet
Det er få funn av økser med skaftbeslag også i utlandet. Vi har noen fra London, noen fra
Gotland og en fra Kaliningrad (se tabell 3 og figur 8–11). Forfatteren kjenner ingen tilfeller
fra Danmark. Beslaget på øksene fra andre land ser også ut til å være av messing. I mangel
av analyser, og kun dersom metalloverflaten på beslaget er blottlagt for korrosjon, kan en
visuell bedømning av fargen avgjøre om det er messing. Det er relativt lett å konkludere
med messing for de tre bredøksene med skaftbeslag funnet i Themsen, tilhørende samlingen
ved Museum of London (MoL: A23345, A23346 og A15338). Disse øksene av skandinavisk type kan ha havnet i elven i forbindelse med kamphandlinger under vikingenes angrep
på London i år 993, 1009, 1014 eller 1016 (Hagland og Watson 2005). En av de tre øksene
fra London har ornamenter på skaftbeslaget med trekk fra ringeriksstil, som indikerer en
datering til perioden 1000–1050 (A23346).
Tabell 3. Alle utenlandske funn av økser med skaftbeslag kjent for forfatteren.
Figur

Museumsnr. og
funnsted

Øksetype

Lengde

Egg

Beslagtype

Dekor på
beslag

Beslag,
lengde

Kontekst

8:1

MoL A23346 London
Bridge, Themsen

Type M

22,5 cm

24 cm

Sylindrisk (messing)

Dekor m/ trekk
fra ringerikestil

ca. 11,5 cm

Løsfunn i elv

8:2

MoL A23345 London
Bridge, Themsen

Type M

26,5 cm

22,5 cm

Sylindrisk m/topplate
(messing)

Prikkelinjer,
firetakket

ca. 11,5 cm

Løsfunn i elv

8:3

MoL A15338 London,
Chelsea, Themsen

Type M

21 cm

23,5 cm

Sylindrisk m/topplate
(messing)

Prikkelinje i
nederkant

ca. 11 cm

Løsfunn i elv

9

Irzekapinis grav 10.
Klintsovka,
Kaliningrad

Type M

ca. 22 cm

ca. 23,5 cm

Sylindrisk m/topplate

Prikkelinjer

ca. 13 cm

Grav - spyd,
hesteutstyr mm.

10:1

SHM 4815 Hemse
Annexhemman,
Gotland

Type M
(enhånds)

16 cm

14,3 cm

Sylindrisk, trolig
topplate (messing)

Udekorert

9,7 cm

Grav (tre graver
sammenblandet)

10:2

SHM14885 Bottarve,
Fröjel, Gotland

Type M
(enhånds)

16 cm

15,5 cm

…

…

…

Løsfunn i åker (mulig
gravhaug)

10:3

SHM14855 Roklunds,
Väskinde, Gotland

Type M
(enhånds)

13,3 cm

13 cm

Sylindrisk (messing)

Udekorert

…

Grav - skjelett,
beltebeslag

10:4

SHM 22297, F4
Sojdungs, Fole,
Gotland

Type M
(enhånds)

ca. 13,5 cm

ca. 12 cm

Sylindrisk m/topplate

Udekorert

8,5 cm

Grav (trekiste i
«hellekiste»)
– skjelett, ringspenne,
spenne, kniv

10:5

SHM19273 Hunninge,
Klinte, Gotland

Type M

19,5 cm

18,5 cm

Sylindrisk (bronse?).
Jernspiker som kile.

Udekorert

5,5 cm

Grav (hellekiste) skjelett, ringspenne.

…

SHM 484:49
Snäckgärde, Visby,
Gotland

«Stridsøks», trolig
type M

…

…

Trolig sylindrisk m/
topplate (messing)

…

…

Grav (hellekiste)

11:1

SHM 8064:196 Havor,
Hablingbo, Gotland

Type E
variant
(enhånds)

9 cm

8 cm

Sylindrisk

Udekorert

…

Grav - skjelett,
ringspenner, ringnål
mm.

11:2

SHM 7785:93a Havor,
Hablingbo, Gotland

Type E
variant
(enhånds)

9,8 cm

…

Sylindrisk

Udekorert

6 cm

Grav - skjelett
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Figur 8. Tre økser fra Themsen
med skaftbeslag: Museum of
London A15338 (1), A23345 (2),
A23346 (3). Foto/illustrasjon:
Vegard Vike, delvis omarbeidet fra
Wheeler (1927:figur 3 og 10).

Figur 9. Irzekapinis grav 10.
Klintsovka, Kaliningrad. Relativt
stor bredøks med sylindrisk
skaftbeslag, prikkdekorert.
Illustrasjon: fra Kulakov 1990:
plansje 39. Omarbeidet av Vegard
Vike, og kun et utvalg av
gravgodset.

DOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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På Samlandhalvøya (Kaliningrad-distriktet) ved Irzekapinis (Klintsovka) er det i grav 10
funnet en stor bredøks med sylinderformet skaftbeslag (Kulakov 1990:plansje 39). Fra Gotland er det ved Statens historiska museum (SHM) registrert minst åtte økser med skaftbeslag (se tabell 3, figur 10 og 11). De fleste av dem er ganske små bredøkser, fra Hemse
(SHM4815), Bottarve (SHM14885), Roklunds (SHM14855) og Sojdungs (SHM 22297).
 Figur 10. Bredøkser med

sylindrisk skaftbeslag fra
Gotland: Hemse (1), Bottarve (2),
Roklunds (3), Sjodungs (4) og
Hunninge (5). Foto: Statens
historiska museum (1, 3 og 5).
Thunmark-Nylén (1995:Abb. 30,
1998:Tafel 257) (2 og 4).

Figur 11. To svært små økser med
skaftbeslag fra Havor på Gotland.
Begge en østlig variant av Jan
Petersens type E. Til venstre (1):
SHM 8064:196. Illustrasjon: fra
Thunmark-Nylén (1995:Abb.
112). Til høyre (2): SHM
7785:93a. Illustrasjon: Vegard
Vike, basert på arkivtegning fra
Statens historiska museum.
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Fra Hunninge (SHM19273) er det en noe større bredøks. Fra Snäckgärde ved Visby (SHM
484:49) er det beskrevet et gravfunn av «en stridsyxa med ett stycke af det messingsbeklädda och med messingsknapp försedda skaftet» (Kungl. Vitterhetsakademien 1830:264–
270). Ved Havor i Hablingbo er det gjort to gravfunn med skaftbeslåtte økser (SHM
7785:93a og SHM 8064:196. Thunmark-Nylén 1995:Abb.112). De to øksene fra Havor er i
motsetning til alle de andre øksene med skaftbeslag ikke bredøkser. De kan omtales som en
østersjøisk, svensk eller gotlandsk øksetype, en variant av Jan Petersens type E:2 (Petersen
1919:figur 36). Øksetypen særpreges av en trefliket, dekorativ utstikker fra økseskjegget og
ofte også fra de nedre skafthullsflikene. Graden av dekorasjon antyder at dette er mer enn
simple redskapsøkser, muligens en form for stridsøks. De er svært små, ca. 10 cm lange, og
skriver seg fra siste del av vikingtiden (1000-tall).

Beslagenes utforming
Skaftbeslagene kan generelt sorteres i to hovedgrupper ut fra konstruksjonen: det sylindriske og det firetakkete. Mest tallrike er de sylindriske (se figur 12:1). De består av en firkantet messingplate bøyd rundt skaftet, gjerne med en overlapping der kantene av platen
møtes. Stifter av messing fester beslaget til skaftet. Enkelte av de sylindriske beslagene
funnet i utlandet har en ekstra, separat topplate i enden av skaftet, som en avslutning av
skaftbeslaget. Det er tilfellet for to av øksene fra Themsen (A15338 og A23345) og for flere
av de gotlandske. Øksen fra Sojdungs har definitivt en topplate, trolig gjelder det også
øksene fra Snäckgärde, Hemse og Havor. Topplate forekommer ikke på noen av de norske.
Festingen av topplaten ser ut til å være gjort med fire stifter, slått inn i enden av treskaftet,
og ved at kanten i enden av sylinderen er noe brettet inn over topplaten. Ingen norske funn
av beslag har bevart noen dekor, heller ikke de gotlandske, men de øvrige utenlandske har
dekor med innpunslede prikker, og i ett tilfelle innmeislede linjer og takkete kant.
Alle øksebeslagene er altså av den sylindriske typen, med unntak av to av de norske,
eksemplarene fra Bjorå og Lundehall. Disse to utgjør den andre gruppen av skaftbeslag, de
firetakkete. De er bygget opp av fire tilnærmet trekantete platedeler festet til skaftet med
messingstifter (se figur 12:2). Platene er plassert slik at fire spisser peker nedover langs skafFigur 12. De to
hovedformene av
skaftbeslag og en
mellomting.
Sylindrisk
skaftbeslag,
Langeid (1).
Firetakket beslag,
Lundehall (2).
Sylindrisk beslag
dekorert med fire
takker, MoL A23345
(3). Illustrasjon:
Vegard Vike.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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tet fra øksehodet. Verdt å merke seg her er dekoren på en av London-øksene (A23345). Den
har rekker av prikker som etterligner formen av et firetakket beslag (se figur 12:3). Denne
øksen har altså et beslag som er konstruert sylindrisk, men er dekorert firetakket. Det kan
antyde at firetakkete beslag har vært mer utbredt enn hva de to funnene fra Norge skulle tilsi.
På beslagene fra Langeid og Bjorå er platetykkelsen målt, begge til ca. 0,5 mm. Skaft
beslagene har selvsagt vært dekorative, men kan også ha fungert som beskyttende utfôring
for treverket, en hard «hud». Til sammenligning er mange typer av slaviske økser fra tidlig
1000-tall blitt funnet ved arkeologiske undersøkelser i innsjøen Lednica i Polen, med et slags
hylster av hud eller lær i skafthullet mellom skaft og øksehode (Radek 2013:297-302). Utfôringen har trolig hatt som formål å sikre at øksehodet satt bedre fast uten å bevege seg frem
og tilbake under bruk. Slitasje på treverket ble slik motvirket, og våpenet ble mer holdbart.

Bredøksens skaft
Ekstremt få økser med intakt skaft er bevart fra vikingtid og tidlig middelalder, og da kun
under fuktige og oksygenfattige betingelser. På øksene med beslag er det kun korte stumper
igjen av skaftet. Økser med komplett skaft uten beslag må da trekkes inn for sammenligning. En slik øks er funnet i en grav ved Kirkkomäki i Finland, en er funnet i elven Vorma i
Norge, en i innsjøen Lednica i Polen, og tre økser er funnet samlet i innsjøen Lough Corrib
i Irland (se figur 13:1–4). I tillegg tas det med to økser med skaft fra Oseberg-graven
(C55000/126 og 127, se figur 13:5).
De tre bredøksene med bevart skaft som i 2013 ble hentet opp fra Lough Corrib i Irland,
ble datert til 1020–1150 e.Kr. De to største øksene har et noe ufullstendige skaft, mens skaftet på den minste er bevart i komplett lengde på 80 cm, trolig en enhåndsøks. Bredøksen
som ble finnet i grav 37 ved Kirkkomäki i Finland, er fra 1000- eller 1100-tallet, og treskaftet var godt nok bevart til at det kunne avdekkes i komplett tilstand og fotodokumenteres.
Skaftet var 108 cm langt (Mäntylä 2007:305, se figur 13:3). Av de mange øksene med helt
eller delvis bevart skaft som ble funnet i Lednica i Polen, sitter det lengste komplette skaftet,
på 107,4 cm, på en østlig type bredøks (Kotowicz 2013:186, 274). Øksen som i 1975 ble
funnet av en dykker i elva Vorma ved Eidsvoll (C34551), har et bevart skaft i full lengde på
111 cm. Et skipsslag mellom Håkon Håkonsson og ribbungene skal visstnok ha stått på
denne elva i 1227 (Audne 1928:136). Øksehodets form kan passe med en slik datering.
Øksen fra Vorma er altså ikke fra vikingtid, og er heller ikke en bredøks, men siden skaft i
full lengde så sjelden er bevart, er den likevel viktig som sammenligningsmateriale. Basert
på dette noe beskjedne arkeologiske kildegrunnlaget fremstår en skaftlengde på omkring
110 cm som den rådende for tohåndsøkser i vikingtid og tidlig middelalder. Kildene ser altså
ut til å peke mot at disse øksene ikke hadde et ekstremt langt skaft, slik som høymiddelalderens økselignende stakevåpen, nemlig hellebardene.
Norrøne tekster og middelalderlover angir dessverre ikke stridsøksenes skaftlengde presist, men forteller kun at de skal være skikkelig skaftet (rammliga skeftar) eller ha langt eller
høyt skaft (langskeptr, háskeptr) fremfor lavt skaft (lágt skept) (Keyser og Munch 1848:206;
Fritzner 1896). I Oseberg-graven har vi to redskapsøkser med komplette skaft på 71,5 og
78,5 cm (se figur 13:5). De kan være en god kontrast til tohåndsøksene, og er nok det man i
skriftlige kilder omtaler som lágt skept, altså kortskaftet (enhåndsøks). De minste øksene
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Figur 13. Økser med bevart skaft: Vorma, Norge, 111 cm (1). Lednica, Polen, 107,4 cm (2).
Kirkkomäki, grav 37, Finland, 108 cm (3). Lough Corrib, Irland, tre bredøkser, hvorav én med
komplett skaft på 80 cm (4). Oseberg, to økser, 71,5 og 78,5 cm (5). Illustrasjon: Vegard Vike.

med skaftbeslag, slik som mange av de gotlandske, er trolig enhåndsøkser. Skaftet på dem
kan ha vært ca. 80 cm, slik som på den minste av de tre Lough Corrib-øksene.
Treverk fra skaft er sjelden bevart i de arkeologiske funnene, men for øksene med beslag
er situasjonen noe annerledes. Kobber er sterkt bakteriedrepende, og beslagene av kobberlegering har dermed sørget for at nærliggende skaftmateriale ikke har råtnet bort. Av øksene
fra Kulturhistorisk museum er kun Langeidøksen vedartsbestemt. Den har skaft av treverk
som trolig er fra kirsebærtreslekten (Prunus, vedart v/ Helge Høeg), det vil si hegg, kirsebærtre eller plommetre. Alle de tre øksene fra Lough Corrib i Irland er også bestemt til kirsebærtreslekten (Prunus). Øksene fra Lundehall, Bjorå, Hallingby og Velo har skaftrester
bevart som kan vedartsbestemmes, men uten at svar foreligger på nåværende tidspunkt. De
ser alle ut til å være av løvtre som ikke er ringporet (dvs. ikke eik, ask eller alm). Øksen fra
Vorma har uvanlig nok et skaft som ikke er av løvtre, men derimot av gran (Christensen
2000:171). Av 82 analyserte økseskaft fra Lednica i Polen utgjør agnbøk 67 % av skaftene,
mens de viktigste treslagene forøvrig utgjøres av 7,3 % eik, 7,3 % ask og 6,1 % lønn (Stępnik
2013:283–295). Undersøkelser av funnene fra Lednica viser at med kun ett unntak er alle
skaft fremstilt av gren eller usplittet, tynn stamme. Generelt kan det virke som bruken av
tynne, usplittede emner til skaft preger den slaviske eller østlige tradisjonen (Stępnik 2013).
Den norrøne og vestlige tradisjonen preges derimot av at skaftene er utsplittet fra større
trestammer, slik det i denne artikkelen er observerbart på bredøksene fra Langeid, Lundehall, Hallingby og Bjorå. De to ulike tradisjonene gjenspeiles i skaftenes tverrsnitt, inkluDOI: http://dx.doi.org/10.5617/viking.3906
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Figur 14. Skafthullets utforming og treskaftets tverrsnitt for østlig/slavisk (1) versus vestlig/
norrøn (2) øksetradisjon i vikingtid. Legg merke til margstrålene og årringenes orientering.
Illustrasjon: Vegard Vike.

dert øksehodenes skafthullsutforming. De østlige skaftene og skafthullene tenderer mot å
være runde, mens de vestlige tenderer mot å være mer trekantet eller dråpeformet i tverrsnitt
(se figur 14).

Skaftfeste
I vikingtiden, som i dag, har kiler av tre eller metall for å utvide skaftenden i skafthullet vært
viktig for å holde øksehodet på plass. Jernkile ser ut til å ha vært mindre vanlig enn trekile,
men forekom i en del tilfeller (Pedersen 2014:plate 4, 21, 32, 57). En annen form for skaftfeste er selvkilende skaft (se figur 15:1). Et selvkilende skaft er fremstilt tykkest i den enden
hvor øksehodet skal sitte, tykt nok til ikke å kunne gå igjennom skafthullet, mens resten av
skaftet er tynnere enn skafthullet. Skaftet tres så hele veien gjennom skafthullet til det kiler
seg fast i den tykke enden. Selvkilende skaft var spesielt populært i det slaviske området,
men vi hadde dem også i Skandinavia, eksempelvis de to øksene fra Oseberg-graven (se
figur 13:5).
Ingen av bredøksene med metallbeslått skaft har hatt selvkilende skaft, men øksen fra
Velo har en jernkile, og øksen fra Hallingby muligens en skråstilt trekile. På Langeid-øksen,
som har den best bevarte skaftstumpen, er det merkelig nok ikke mulig å se noen kile i skaft
enden. Skaftbeslagene av den firedelte og firetakkete varianten ser ut til å kunne fungere
som en festemetode for øksehodet. De to største beslagdelene har da hindret øksehodet i å
gli av skaftenden, mens de to mindre delene kunne sperre øksehodet fra å skli ned langs
skaftet (se figur 15:3).
I den videre delen av artikkelen vil jeg sammenholde de presenterte øksene med skriftlige kilder som omhandler øksene i tidsperioden da de var i bruk, sen vikingtid.
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Figur 15. Hovedmetodene for festing av økseskaft i vikingtid: selvkilende økseskaft (1), innslått
kile (2), kileformede messingbeslag (3). Illustrasjon: Vegard Vike.

Skriftlige kilder og gylne våpen
Tekster som tilsynelatende tar for seg vikingtidens samtid, er i nesten alle tilfeller fortellinger nedskrevet i middelalderen, flere århundrer senere. De er altså ikke faktiske samtidskilder, og kan være preget av bevisst eller tradert fordreining, eller være rene forfalskninger.
Det gjelder også de skriftlige kildene som det fokuseres på i denne artikkelen. Fortellingene
som ser ut til å ta for seg de skaftbeslåtte øksene, nevner dessuten sjelden skaftbeslaget helt
eksplisitt, og det krever at det blir gjort visse antagelser. Beskrivelsene som maner frem
bilder av gylne stridsøkser, kan likevel være tilstrekkelige til å indikere at det er skaftbeslåtte økser det handler om. Vurderer vi helheten av økser i det arkeologiske materialet fra
Skandinavia og Nord-Europa i vikingtid, sitter vi igjen med svært få andre kandidater enn
de skaftbeslåtte til å fylle rollen som gylne økser.
I sagaene henvises det til storslåtte menn med gullbeslåtte våpen, og man kan lese at
gaver av gull var noe av det fremste en hersker kunne berike sine undersåtter med (Davidson
1994[1962]:177, 178, 181, 188; Syvertsen 1997:43). Formuleringer som hjölt ór gulli (hjalt
av gull), gullbúin (gulldekket/-ombundet) og gullrekinn (gullinnlagt) går igjen, spesielt for
sverdhjalt og spydfaler (Rögnvaldsson 1996:24–25). Enkelte ganger omtales også økser
som gulldekket, men mer hyppig beskrives de som sølvinnlagt (silfurrekinn). I Olav den
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helliges saga kan vi lese: «Kongen gav ham et sverd som hadde grepet omviklet med gull
og gulldekket hjalt» (Skúlason 1829:378, oversatt av forfatteren). I Laxdøla saga fortelles
det i kapittel 29: «Til avskjed gav jarlen ham en gullinnlagt øks, og den var svært kostbar»,
og videre i kapittel 44: «I hånda hadde han et spyd med gullinnlagt fal» (Rögnvaldsson
1996:24–25, oversatt av forfatteren).
Praktvåpen som skinte i gull var helt tydelig et ideal. Undersøker man arkeologiske
våpenfunn fra vikingtid, ser man derimot at gulldekor er ekstremt sjelden, mens messingdekor er svært vanlig. Det gjelder alt av våpen, fra de rikt dekorerte sverdene av Jan Petersens
type D, E og H til 900-tallets edelmetallbeslåtte spydfaler. At messing er konsekvent benyttet til skaftbeslag på de undersøkte øksene, passer godt inn i dette bildet. Sagafortellingenes
beretninger om gullbeslåtte våpen som skinte i solen, behøver ikke betviles visuelt sett, men
vi kan regne med at det stort sett var messing de så, et mindre fornemt «gull». Et unntak som
bekrefter regelen, er den nærmest unike bredøksen fra Botnhamn i Troms, med sin gull
belagte jernoverflate dekorert i ringeriksstil (Pedersen 2006).
Metallegeringen som best imiterte gull, var messing (kobber + sink). Den klare, gylne
fargen som oppstår når kobber tilføres mer enn 10–15% sink, skiller legeringen visuelt fra
de mer rødlige metallene bronse (kobber + tinn) og rent kobber. Messing ble trolig ansett
som den eksklusive kobberlegeringen i vikingtid, ikke bare fordi det så ut som gull, men
også fordi tilførselen av sink til kobber var noe krevende (Jouttijärvi 2002:32). Messingproduksjon ble innført til Nord-Europa av Romerriket. Produksjonen ble videreført kun i sterkt
redusert målestokk etter Romerrikets fall, men tiltok igjen under den karolingiske renessanse ved starten av vikingtiden (Craddock 1990:20; Jouttijärvi 2002:39; Söderberg 1999).
Allerede tidlig i vikingtiden var messing omfattende brukt som råmateriale på vikingtidens
handelsplasser, slik som ved Hedeby og Kaupang (Craddock 1990:20; Pedersen 2013:72).
Økt tilgang på en god gullimitasjon må ha gitt muligheter for fremstilling av rimeligere
smykker og praktvåpen til dem som søkte etter gullets prestisje uten å ha tilstrekkelige midler.

Øksen får status – skandinaviske øksekrigere
Den danskfødte Lambart Knut Sveinsson, med tilnavnet «den mektige», arvet en stor hær
og et nesten erobret England av sin far Svein Tjugeskjegg i år 1014. Etter å ha fullbyrdet
erobringen av landet to år senere bestemte Knut seg for å reformere sitt krigerfølge, Ting
liden. Kong Knut var selv en del av dette formaliserte broderskapet av krigere, hvor alle
menn skulle være likeverdige, dømmes etter felles lover og vurderes ut fra sine bedrifter.
Opprettelsen av forordningene for Tingliden beskrives av dansken Sven Aggesøn i den
latinske teksten Lex castrensis sive curie (militærleirens eller likemenns lov) fra slutten av
1100-tallet (Christiansen 1992). I hvor stor grad man kan feste lit til Aggesøns nedskrivning
av en nær to hundre år eldre forordning, er selvsagt et relevant spørsmål. Han kan mistenkes
for å romantisere Knut den mektiges herskertid, ettersom det var en dansk stormaktsperiode.
I kapittel I og II omtaler Aggesøn formålet med kravene for opptak i Tingliden, og hva som
forventes av huskarlenes utrustning. Han forteller om hvordan Knuts renommé som hersker
tiltrakk seg mange krigere som søkte å komme i hans tjeneste. Den store pågangen gjorde
det ønskelig å skille ut de beste til å tjene som kongens nærmeste og fremste. Knut ønsket
særlig å motivere dem med god bakgrunn og tilstrekkelig rikdom, da slike menn hadde
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midlene til å fremskaffe en førsteklasses stridsutrustning, og ville danne et staselig krigerfølge verdig en konge av rang. Tinglidens antall ble derfor begrenset til tre tusen krigere, og
en kunngjøring ble forfattet og proklamert:
Kun menn som æret kongen og kunne pryde seg som krigere med praktfullt blinkende forgylte økser og
sverdhjalt [decorem bipennibus mucronumque capulis deauratis coruscarent], fikk privilegiet å kunne
henvende seg for en vurdering om nærmere assosiasjon med kongen. […] Så snart dette var blitt gjort kjent,
lød hammerklang i byene når svettende smeder ble satt i arbeid med å smelte om unyttige gullutsmykninger
til barrer, så dette ved gullsmedenes utsøkte arbeid kunne forskjønne øksehoder og sverdhjalt [eo exquisita
aurifabrorum ingeniositas bipennes & capulos venustaret]. I sin ambisjon om å overgå andre ble ingen
bestrebelser spart for å fremskaffe de mest elegant utsmykkede våpen (Christiansen 1992:32–33; Gertz
1917:66–69, oversatt av forfatteren).

Her har vi nok en gang rikelig fått beskrevet gulldekorerte våpen. I arkeologiske funn er
messingdekor det vanlige, mens sagafortellinger og andre skriftlige kilder kun snakker om
gulldekor, aldri om messing. Det er tydelig at i «skrythalsenes verden» blir alt som glimrer,
til gull. Man kan eventuelt også velge å lese begrepet gull brukt i denne sammenheng som
et synonym for edelmetaller mer generelt.
Knut den mektiges sønn og arvtager var Hardeknut. Han omtales i den angelsaksiske
krønike fra årene 1035 til 1042, og var konge i disse årene (Killings 1996). Allerede i samtiden ble Hardeknut fremstilt som en noe uverdig konge, kjent for høye skatter og viljen til
å inndrive dem med hard hånd. Relevant her er nådegaven Hardeknut avtvang jarl Godwin
av Wessex, den mektigste mannen i England nest etter kongen selv. Godwin var anklaget for
delaktighet i mishandlingen og drapet på Hardeknuts halvbror Alfred. For å forsones med
kongen forærte Godwin ham et praktfullt skip med 80 utvalgte krigere. En nedtegnelse av
munken John av Worcester, hundre år senere, gjengir detaljene ved disse krigernes utrustning:
[...] hver av dem hadde to gullringer på armene, som veide 16 unser, tre plagg brynje på kroppen, på hodet
en delvis forgylt hjelm, sverd med forgylt hjalt spent om livet, dansk øks dekket av gull og sølv hengende
på venstre skulder [Danicam securim auro argentoque redimitam in sinistro humero pendentem], skjold i
venstre hånd med forgylte nagler på skjoldbulen, i høyre hånd et spyd som kalles atgeir på anglisk språk.
(Thorpe 1848:195, oversatt av forfatteren).

Her er det ganske sikkert at begrepet dansk øks benyttes som synonym for bredøks, opp
havet til dagens betegnelse daneøks, på engelsk dane axe. På Knuts tid bestod trolig Ting
liden hovedsakelig av menn med skandinavisk opphav, spesielt fra hans hjemland Danmark. Assosiasjonen mellom øksetypen og de danske krigerne nedfelte seg tydeligvis i
samtiden, og her aner vi en status og posisjon tilskrevet opphav, krigerelite og praktvåpen.
Knut den mektiges påvirkning i det skandinaviske området var trolig betraktelig. Han ble
ikke bare konge i England, men arvet også Danmark (år 1018) og innlemmet Norge (år
1028) i sitt rike. Olav Haraldsson (Olav den hellige) og andre nordmenn deltok både under
erobringene til Knuts far og under Knuts egen erobring av England i år 1016. Derfor er det
fristende å knytte norske funn av slike prangende stridsøkser til menn som kan ha tjenestegjort i og satt sitt preg på Knut den mektiges krigerfølge av huskarler. Runeinnskriften på
Galteland-steinen fra Evje i Setesdal forteller en viktig historie fra denne tiden om krigeren
Bjor: «Arnstein reiste denne steinen til minne om Bjor, sin sønn; han døde i hæren da Knut
angrep England» (Olsen og Liestøl 1954:14; Wenn mfl. 2016:205). Denne minnesteinen
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stod i nærheten av stedet der Bjorå-øksen ble funnet. Det er selvsagt fristende å forestille seg
en sammenheng mellom Bjorå-øksen og krigeren Bjor, i tjeneste hos Knut den mektige.
Huskarlenes ry gjorde dem etterspurte. De ble rekruttert til Gardariket (Kievriket) i øst
og helt ned til Miklagard (Konstantinopel) i sør. I Miklagard tjenestegjorde de som høyt
aktede leiesoldater i væringgarden, som var den bysantinske keiserens personlige vaktstyrke. På 1100-tallet blir væringgarden omtalt av den bysantinske prinsessen og kronikøren Anna Komnena som «de øksebærende barbarene» og «de som bærer øksen på skulderen», mens den samtidige greske historikeren Joannes Kinnamos benytter betegnelsen «den
øksebærende vaktstyrken» (Brand 1976:16; Dawes 1928:64).
Disse øksekrigerne ble sett på med fryktsom respekt, og kunne etter sigende kappe hodet
av en okse med ett enkelt hugg. Fra slutten av Harald Hardrådes tid som konge (år 1064/1065)
fortelles det i Flateyjarbok en historie om en mann ved navn Tormod Endrideson. Han har i
raseri begått drap i Norge, må rømme landet, og ender opp i Miklagard for å søke lykken i
væringgarden.
Kongen i Miklagard synes at Tormod er liten av vekst, og vil ikke ta ham i tjeneste. Men en dag mens
kongen skuer utover byen, ser han at det ledes en stor okse til torgs, og at nordmennene kjøper denne.
Tormod går så bort til oksen, og med ett hugg tar han hodet av den. Nå mente kongen at denne mannen
burde kunne felle folk like så godt som kveg, og tar dermed Tormod i tjeneste (Vigfússon 1868:376–377,
oversatt av forfatteren).

Den tidligere nevnte beskrivelsen av øks med sølvbeslått skaft fra Egils saga innbefatter
også halshugging av okser:
Dette var en snaghyrnd øks [øks med langspisse egghjørner]. Den var stor og gulldekket, øverst var skaftet
beslått med sølv, og det var en dyrebar eiendel». Egil får øksen i gave av sin fiende kong Eirik Blodøks, og
slenger den bare bort og lar den ligge og støve ned. Først ved slaktetid om høsten tas den fram igjen. «Han
stiller da opp to okser overfor hverandre ved husveggen, med halsene motsatt. Så skyver han en stor steinhelle under de kryssende halsene, griper fatt i kongens øksegave og hugger til så begge hodene faller av.
(Nordal 1933:95–96, oversatt av forfatteren.)

Rituell halshugging av okser er kjent fra utgravninger ved 900-tallets Hofstaðir på Island
(Lucas og McGovern 2007).

Øks for karl, sverd for jarl
Forfatteren mener å kunne skimte konturene av hvordan menn fra den sene vikingtidens
kriger- og arbeiderklasse bedrev en samfunnsmessig posisjonering med de skaftbeslåtte
bredøksene, og bredøkser mer generelt, som en symbolsk fane. Denne på mange måter
spekulative slutningen vil forsøksvis spisses og oppsummeres her i avslutningen av artikkelen.
En huskarl var en fri mann som jobbet for føde og inntekt i en annen manns hus, lik en
blanding av adoptert familiemedlem og tjener. Han var ingen trell i slaveri, men eide heller
ikke egen jord og gård. Han var en arbeidskar. Huskarlene var gjerne mindre bemidlede
menn som måtte ta til takke med å benytte redskapsøksen i strid. Jarlestanden derimot, den
jordeiende storbonden, markerte sin samfunnsposisjon som leder ved å ha sverdet som
våpen, og kunne øke andres rikdom og status ved å gi sverd som gave (Davidson
1994[1962]:186; Syvertsen 1997:43–45). Slik ble øksen lett forbundet med den jordløse
arbeidskaren, huskarlen, og sverdet med storbonden, jarlen og kongen. Hos en enkel herre
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var altså huskarlen kun en gårdsarbeider som drev jordbruk, men hos en storslått hersker
kunne en verdig huskarl også finne sin plass som kriger i hans personlige tjeneste. Huskarlene som var del av Knut den mektiges Tinglid, er et eksempel på de sistnevnte. Mot vikingtidens siste del ser øksens symbolske betydning ut til å bli mer nyansert. Med bredøksens
inntog var øksen ikke lenger kun et simpelt arbeidsredskap. Øksekrigeren kunne nå få seg
et drapsredskap verdig en profesjonell kriger. At skaftbeslag nesten eksklusivt forekommer
på bredøkser, forteller mye om bredøksens helt spesielle posisjon og prestisje.
Beskrivelsene av 1000-tallets huskarler i England, slik som de 80 øksekrigerne Harde
knut mottok fra jarl Godwin, fremstiller elitepregede krigere beskyttet av både hjelm og
brynjeskjorte, beryktet for sine store tohånds bredøkser. De beste samtidsavbildningene av
dem er å finne på Bayeuxteppet, som fremstiller slaget ved Hastings i år 1066. Huskarlenes
krigerske funksjon og sosiale rang kan se ut til å styrkes i siste del av vikingtiden, samtidig
med at Knut den mektige etablerte sin store elitestyrke av huskarler i England, den såkalte
Tingliden (Christiansen 1992). Velger man å lese øksens symbolske rolle helt bokstavelig,
kan bredøksens tilblivelse som prestisjeøks gjenspeile deler av huskarlstandens samfunnsmessige fremgang og rendyrking som krigerklasse. Noen få gravfunn med bredøks funnet
sammen med vektutstyr (C23116, C30539) kan indikere at enkelte huskarler kanskje også
slo seg opp som handelsmenn eller administratorer av skatter og bøter.
Etter sin tilblivelse og fremste glansperiode, i overgangen mellom vikingtid og middelalder, vedvarte bredøksen som høymiddelalderens stridsøks par excellence, spesielt i
Norge. Den ble også videreført som Olav den helliges helgenattributt, som videre gjorde at
bredøksen ble en del av det norske riksvåpenet. Dens samfunnsmessige status kan slik følges helt frem til 1600-tallet, hvor bredøksen fortsatt var i bruk, men da som en «verdighetsstav» for storbønder og bedre kjent som den såkalte bondeøksen.
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Summary
«All that glitters is not gold» - broadaxes with brass banded hafts from the late
Viking Age
Traditionally, the sword was regarded as a weapon of personal prestige and a symbol of the
privileged landowning elite. The axe, on the other hand, was a farming tool and symbolic of
the landless but free men that went into service under this privileged elite. These men were
called housecarls (ON: húskarl). As the Viking Age drew toward its end, the axe seemed to
gain a higher status as a weapon of prestige in the shape of two-handed broadaxes (daneaxe). Their elongated edge but thin and light body made them a fearsome and formidable
weapon.
Six broadaxes with haft bandings of copper-alloy have been identified in the archaeological collection at the Museum of Cultural History in Oslo. The alloys have been analyzed
and the results show that they are all made of brass with a high level of zinc. This suggests
that the brass is of high quality, which further enhances these broadaxes as prestigious
weapons. The results are presented in this article along with comparative material from
Europe. The appearance of these broadaxes at the end of the Viking Age is further discussed
in light of literary sources relating to Canute the Great and his retinue of housecarls called
the Thinglid.
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