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Syd for Hillerød er der i disse år fuld gang i 

bygge- og anlægsaktiviteterne. Forud for byg-

gerierne foretages der omfattende arkæologi-

ske udgravninger, som kaster mange fine 

fund af sig. Her præsenteres fundet af en sær-

ligt fint udsmykket økse fra bronzealderen og 

resultaterne af de naturvidenskabelige analy-

ser, den har undergået. Hjortetakøksen er et 

godt eksempel på, at det, som det tit er tilfæl-

det i det arkæologiske arbejde, er muligt at 

trække mange informationer ud af en lille ting 

og at stille en række nye spørgsmål. 

Forud for anlæggelsen af en klimapark ved Solrød-

gård, er der gennemført flere arkæologiske udgrav-

ninger, hvor der blev fundet spor efter aktiviteter og 

bosættelser fra bondestenalderen, bronzealderen 

og ældre jernalder. Hjortetakøksen blev fundet i en 

stor grube, der indeholdt almindeligt husholdnings-

affald, som dyreknogler og keramikskår samt et lille 

segl af bronze. Keramikken kan dateres til den yng-

re bronzealders periode IV og V, ca. 1100-700 f.Kr.

Den usædvanlige og fine økse er fremstillet af 

krondyrets gevir og ornamenteret med et væld af 

små cirkler. Fra Nordøstsjælland kendes nogle få 

ældre fund af ornamenterede økser af hjortetak fra 

yngre bronzealder. I slutningen af 1800-tallet be-

skrev arkæologen Vilhelm Boye to hjortetakøkser 

med cirkelornamenter fra den tørlagte Søborg Sø, 

og i 1920´erne blev der fundet en smukt ornamen-

teret hjortetakøkse i en mose nær Villingerød. Der-

udover kendes der fem hjortetakøkser fra yngre 

bronzealder, som alle er uden ornamentik. To af 

økserne er af en type, som i form minder om de 

kendte stridsøkser af bjergart.

En stor andel af de øvrige danske fund af hjor-

tetakøkser fra yngre bronzealder er, ligesom de 

ovennævnte, fundet i vådområder. Derimod er det 

sjældent at finde hjortetakøkser på bopladserne. 

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at der fra Nord-

østsjælland nu kendes tre ornamenterede økser, 

der alle er fundet i affaldsgruber på bopladser. I 

1987 blev der udgravet en affaldsgrube ved Ganlø-

se af samme karakter som den på Solrødgård. I 

gruben fandtes fragmenter af støbeforme til frem-

stilling af bronzegenstande, genstande af ben og 

tak samt keramikskår og forarbejdet flint. Men gru-

ben indeholdt også tre økser af kronhjortetak, hvor-

af den ene var ornamenteret med cirkelornamen-

ter. Der er ligeledes fundet en ornamenteret økse i 

en affaldsgrube på lokaliteten Højbjerggård på 

Halsnæs. Også denne lå blandt keramikskår og flint- 

affald. Øksen fra Højbjerggård er knækket ved 

skafthullet, og nær ved det ses nogle få cirkelor-

namenter. Med det nye fund fra Solrødgård kendes 

således i alt seks økser med cirkelornamenter fra 

Nordøstsjælland. Fundomstændighederne er dog 

ikke det eneste, der er særligt ved øksen fra Solrød-
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gård. Den er blevet undersøgt af en række speciali-

ster, som har bidraget med betydelig ny viden og 

indsigt i den fremstillingsteknik, man har anvendt i 

yngre bronzealder.

Analyseret på kryds og tværs
Øksen fra Solrødgård blev straks efter udgravnin-

gen sendt til konservering, og her bemærkede man 

under rensningen, at det ikke kun var jord, der fyld-

te cirkelornamenterne. Der var nemlig bevaret en 

mørk indlægsmasse i mange af ornamenterne. Da 

der viste sig at være basis for flere naturvidenska-

belige analyser, blev sådanne sat i værk. Først blev 

øksen undersøgt af en specialist med særligt kend-

skab til fremstillingsteknikker og analyse af slidspor. 

Dernæst kom øksen gennem yderligere mikroskopi 

og analyser med henblik på at bestemme, hvad 

Den fragmenterede 

hjortetakøkse fra 

Højbjerggård med 

cirkelornamenter nær 

ved skafthullet.

Hjortetakøksen fra Solrød- 

gård. Øksen er 9,5 cm 

lang.
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indlægsmassen bestod af. Slutteligt blev der udta-

get små prøver af øksen, som skulle anvendes til 

en kulstof 14-datering. 

Øksen blev til at begynde med analyseret under 

mikroskop af slidsporsspecialisten. Hun kunne fast-

slå, hvordan øksen var fremstillet, hvordan den var 

genopskærpet og blankslidt som følge af flittig 

brug, og hvorledes cirkelornamenterne var frem-

bragt. Det fremstillingstekniske aspekt er interes-

sant, idet det giver et detaljeret indtryk af arbejds-

processen og brugen af øksen.

Øksen måler 9,5 cm i længden, 6,3 cm i højden 

og er 5 cm bred. Øksens overflade er glattet med 

en skrabeteknik, der har skabt en svagt bølget, glat 

overflade. Skafthullet er tilsyneladende boret ved at 

rotere et træskaft med knust flint eller sand som 

slibemiddel. Øksen har oprindeligt været længere, 

og en del brugsspor, skæremærker og en glatsle-

ben brugsflade kunne ses ved øksens tilbagevæ-

rende æg. De mange brugsspor vidner om, at øk-

sen har haft en praktisk anvendelse. Ved forsøg 

med hjortetakøkser har det da også vist sig, at disse 

er meget anvendelige til f.eks. træfældning, og at 

æggen er selvopskærpende ved sådan brug. 

Cirkler i hundredvis
Det er uvist, om øksen har været fladedækkende 

ornamenteret, eller om det kun er den bevarede 

del nær skaftet, der har været udsmykket på denne 

måde. Sammenligner man med andre økser af 

denne type, som er bevaret i deres fulde længde, 

ses der kun ornamentik i den ende af øksen, hvor 

skafthullet er placeret.

Der er i alt 208 cirkelornamenter på øksens over-

flade, både på siderne og på nakkedelen. Cirkelor-

namenterne dækker den bevarede del af øksens 

overflade systematisk ved at være anbragt i linjer 

og buede forløb, der følger øksens form. F.eks. ses 

de i et rundet forløb ved skafthullet og er placeret 

cirkulært på nakkens runde del.

Udformningen af cirkelornamenterne er noget, 

der til stadighed diskuteres blandt arkæologer. Nog-

le mener, at cirklerne er fremkommet ved at slå et 

stempel ind i øksen, men i det aktuelle tilfælde er 

cirklerne skabt ved rotation med et skærende red-

skab. Redskabet har været af metal, og det har haft 

tre spidser. Ved at rotere redskabet har den midter-

ste spids skabt hullet i midten af cirklen, mens de to 

ydre spidser, som en passer, har lavet den cirkulære 

fure. Under mikroskopet kunne man tillige se, at en 

af de ydre spidser på et tidspunkt under processen 

var knækket, da der i flere af cirklerne er fremkom-

met en grat eller lille kant i cirkelfuren. 

En fint bevaret hjorte- 

takøkse fra Søborg Sø 

med cirkelornamentik 

omkring skafthullet. Fra: 

Jensen 1972, s. 146.

Hjortetakøkse fra Lind- 

holm Å ved Nørresund-

by. Både på denne økse 

og øksen fra Søborg Sø 

ses kun ornamentik nær 

skafthullet. Fra: Kaul 

2010 s. 86.
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Sort som beg 
Som noget ganske særligt har hjortetakøksen fra 

Solrødgård bevaret organisk materiale i cirklerne. I 

nogle ornamenter var materialet intakt både i cirklen 

og i hullet i midten, i andre var der kun sporadiske 

rester tilbage. Det er i forbindelse med ældre fund 

af hjortetakøkser blevet bemærket, at der nogle 

gange var bevaret ”harpiksmasse” i cirkelornamen-

terne. Således også på de viste økser fra Søborg Sø 

og Lindholm Å. På en hjortetakøkse fra Bonderup 

Bro i Nordjylland var der også bevaret masse i ud-

smykningen af øksen. Ved analyse har det vist sig at 

være birkebarkbeg blandet med fedtstof. Også den-

ne økse dateres til yngre bronzealder.

For at identificere indlægsmassen i øksen fra Sol-

rødgård blev der udtaget prøver, som blev analyse-

ret ved hjælp af massespektrometri, og der kunne 

derved opnås et detaljeret billede af indholdet. Det 

viste sig, at massen også her var baseret på birke-

barkbeg, altså en type tjære fremstillet af birketræ-

ets bark. Der fandtes ingen spor efter andre kom-

ponenter i indlægsmassen.

Beg fremstilles ved, at man opvarmer birkebark i 

en lukket beholder, hvorved olien/tjærestoffet 

trækkes ud og kan opsamles. Beg kan derefter 

være fast eller flydende, alt efter temperatur. Vi kan 

kun gisne om, hvorvidt man har anvendt let afkølet 

beg for at kunne forme det, eller om massen er 

blevet benyttet i varm tilstand og enten smurt på, 

hældt ud over øksen, eller om øksen er dyppet i 

beg. Efterfølgende har man i så fald fjernet den 

overskydende masse, da der ikke fandtes spor efter 

beg, eller for den sags skyld andre farvestoffer, på 

øksens overflade. Dengang øksen var nylavet, har 

den været et imponerende syn med glat hvid over-

flade og sorte cirkler. 

Anvendelse af beg er kendt fra arkæologiske 

fund tilbage fra stenalderen, hvor det bl.a. blev 

brugt som klæbemiddel til at hæfte redskaber af 

sten eller ben, som f.eks. en pilespids, fast til pile-

skaftet. Beg blev også anvendt op gennem bronze-

alderen og jernalderen, bl.a. som udsmykningsma-

teriale indlagt i ornamenter, som vi ser det på 

hjortetakøksen. Herhjemme og i Sverige er der 

endvidere fundet en del klumper af beg med tand-

mærker fra mennesketænder. Klumperne omtales 

Hjortetakøksen fra 

Solrødgård – detailfoto 

af nakkens ornamentik.

Hjortetakøksen fra Vil- 

lingerød er ornamenteret 

med fladedækkende 

cirkler og streger. Øksen 

er ca. 12,5 cm lang.
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som ”gammelt tyggegummi”, men også som et 

muligt eksempel på et øjebliksbillede i bearbejd-

ningen af beg forud for anvendelsen af det. 

Slutteligt blev der udtaget to prøver fra øksen 

med henblik på kulstof 14-datering. Desværre viste 

det sig, at der ikke var bevaret nok af det organiske 

stof kollagen i selve takken til, at den kunne date-

res. I stedet var der mulighed for at udføre en kul-

stof 14-datering af begen fra cirkelornamenterne. 

Det viste sig at stamme fra yngre bronzealder, nær-

mere betegnet til århundredet 900-800 f.Kr. 

Ofret eller kasseret?
Størstedelen af de danske hjortetakøkser er fundet 

i vådområder. De gode bevaringsforhold for orga-

nisk materiale i det våde miljø skal nok tilskrives en 

del af årsagen til den fordeling. 

Derudover skal en del af fundene formentlig ses 

i lyset af den rituelle sfære, som omgærder vådom-

råderne. I fagkredse diskuteres det, hvorvidt økser-

ne repræsenterer en betydningsfuld genstand, 

som ved særlige rituelle handlinger nedlægges i de 

hellige moser, eller om de slet og ret skal opfattes 

som en almindelig brugsgenstand. Sandsynligvis 

skal der ikke trækkes et skarpt skel mellem de to 

verdener. En påfaldende observation i den sam-

menhæng er, at de tre ornamenterede økser fra 

vådområder i Nordøstsjælland er meget lidt slidt 

eller helt intakte økser, mens de tre ornamenterede 

økser, der er fundet i gruber på bopladser, er slidt 

Makrofoto af cirkel- 

ornamenterne med 

birkebarkbeg.  

Foto: Nationalmuseet.
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op. Økserne synes på den baggrund at have tjent 

flere formål.  

Cirklen som ornament blev hyppigt brugt som 

udsmykning på oldtidens genstande. På genstande 

af ben og tak kendes cirkelornamentet fra kamme, 

skæfter, spydspidser, økser og andre genstande. 

Det er et studium i sig selv at undersøge, hvorfor 

cirkelornamentet optræder så ofte, og hvad det iko-

nografisk har repræsenteret gennem de forskellige 

perioder. 

På trods af det universelle ornament indgår den 

fine hjortetakøkse fra Solrødgård i en lille eksklusiv 

fundgruppe i kraft af fundomstændighederne, 

fundtypen og de udførte analyser. Den er et fint 

eksempel på bronzealdermenneskenes sans for 

æstetik og engagement i fremstillingen af en særlig 

genstand. 
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