
Har kallhamrade och härdade dubbelyxor samma egenskaper? En studie av olika 
efterbearbetningssätt av Maria Lowe Fri 

Jag experimenterar med minoiska dubbelyxkopior och efterbearbetar dem på olika sätt för att 
sedan slutligen arbeta med dem i olika material. I mitt nuvarande projekt undersöks ifall olika 
efterbearbetningssätt gör skillnad för yxans hållbarhet, dvs. håller yxorna lika bra oavsett om 
de kallhamras eller härdas.  
 
Anledningen till att undersöka kallhamrade och härdade yxor är att ett metallverktyg 
teoretiskt sätt bli hårdare med härdning i jämförelse med om den enbart kallhamras. 
Kallhamring innebär att den gjutna yxan endast hamrats med en sten eller en bronshammare. 
Härdning innebär att yxan hettats upp och sedan fått svalna, men därefter har jag valt att 
kallhamra den. I båda fallen blir metallstrukturen förändrad vilket gör den hårdare och därmed 
mer solid, men härdningen anses göra det ”lilla extra” för hårdheten av ett verktyg. Dock gör 
kallhamringen inte enbart att yxa blir mer hållbar, utan den form och tjocklek som önskas på 
yxan uppnås också. Innan yxan kan användas slipas yxeggarna. 

Härdades metall under bronsåldern? Svaret är Ja! Belägg från minoiska Kreta finns 
framförallt som metallografiska undersökningar av bland annat dubbelyxor, dolkar och 
mejslar. En sådan undersökning avslöjar metallens uppbyggnad och struktur samt vad 
metallen blivit utsatt för. Den grekiske forskaren Thomas Tselios har med denna metod 
undersökt framförallt dolkar från Messaraslätten och funnit att en dolk kunde ha upptill åtta 
olika tillverkningssteg.1 Av de åtta olika stegen var de vanligaste att gjuta och hamra, gjuta, 
härda och hamra eller gjuta, härda, hamra och härda. Av de elva yxorna som undersöktes var 
det de först och sistnämna som var de vanligaste arbetsstegen. Ytterligare tre dubbelyxor har 
undersökts metallografiskt och de avslöjade att de både hade härdats och kallhamrats.2 
Kallhamringen som utförts efter härdningen resulterade i att yxornas tjocklek nära eggen hade 
reducerats med 20-25 %. Så att härdning faktiskt existerade under bronsåldern verkar klarlagt.  

För härdningsexperimenten valdes sex dubbelyxor av varierande tenninnehåll: två med 8-9 % 
Sn, två med 12 % Sn och två med 15 % Sn. Med härdmästaren diskuterades hur många grader 
som yxorna skulle härdas i och hur de skulle svalna. 3 I den arkeologiska litteraturen anges att 
härdning under bronsåldern troligen skedde i temperaturer mellan 500-600 C°. Jag beslöt mig 
för att gå mittemellan på 550 C°.  
Sedan var det frågan om hur yxorna skulle svalna, snabbt eller långsamt. Vad gjorde de under 
bronsåldern? Detta är något jag inte vet hur vi skall kunna få svar på. Teoretiskt sett skiljer det 
på hur ett verktyg behandlas efter upphettningen. Vid ett snabbt avkylande så utsätts metallen 
för en ”chock” vilket kan innebära att metallen bli skör. Ett långsamt avsvalnande innebär att 
yxan får ligga kvar i ugnen tills den är ”kall”. Detta är mer gynnsamt för metallstrukturen 
eftersom temperaturen gradvis sjunker och metallen utsätts inte för lika stora påfrestningar. 
Av experimentyxorna fick tre svalna snabbt och tre fick en långsam avkylning för att se ifall 
det var skillnad på de olika metoderna. 
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Efter härdningen kallhamrades yxorna och detta utav tre skäl. 1. Detta var de antal arbetssteg 
som var vanligast enligt Tselios (dvs. gjuta, härda och hamra). 2. Forma yxkroppen och 
eggen. 3. Återigen testa dubbelyxtypologier.  

Jag har tidigare experimenterat med en kallhamrade dubbelyxor med ca 10 % Sn i.4 Eftersom 
jag vill jämföra egenskaperna med de som jag har härdat började jag med yxorna som 
innehåller 8-9 % Sn. Jag har därmed fyra yxor kvar att experimentera med. 

Kallhamringen gjordes på ett granitstäd men det var svårt eftersom yxan formade sig efter 
städet och blev vågig. Därför användes den berggrund som fanns i området som städ och detta 
tillät att yxan kunde flyttas runt för att få ett bättre stöd. För att hamra yxan användes en 
bronshammare och sten (magmatisk bergart). Hammaren var svår att arbeta med och stenen 
blev en favorit.  

Vid de föregående experimenten visade det sig att yxeggen blev konvex och yxkroppen 
konkav av kallhamringen. Det var ett viktigt resultat med tanke på de dubbelyxtypologier som 
finns som bygger på hur konvexa eller konkava yxorna är.5 Jag har tidigare avfärdat 
typologierna eftersom det är fråga om hur mycket efterbearbetning som gjorts och inte vilken 
form man valt att gjuta yxan i, men nu hade jag tillfälle att verifiera resultatet. Yxorna mättes 
före och efter kallhamringen och tjockleken hade på den ena yxan minskat med 45 % och 
bredden på yxeggen med 7 % och den andra yxans tjocklek reducerats med 57 % och 
yxeggens bredd med 6 %. Detta innebar att yxorna blev utsvängda efter bara några minuters 
kallhamring vilket verifierade mina tidigare experiment. 

Resultaten för yxan som svalnat långsamt var jämförbart med den som svalnade snabbt i 
avseende av konvexitet och tjockleken vid efterbearbetning. Men det som skiljde dem åt var 
hur metallen reagerade. Yxan som fått svalna långsamt fick inte några sprickor av 
kallhamringen men yxan som fått svalna snabbt fick sprickor i metallen. Sprickorna var 
troligen ett resultat av den chock som metallen utsattes för i samband med härdningen. 
Slutligen så slipades eggarna med hjälp av sandsten och sedan skaftades de. 

Vid föregående experiment hade sandsten putsats och nu skulle detta göras igen. Yxorna 
användes tio minuter per yxa. De härdade yxorna höll mycket bra. De olika 
avkylningsmetoderna påverkade inte yxorna och slitaget på eggarna var ungefär detsamma. 
Men vilken skillnad var det på de härdade yxorna i jämförelse med den kallhamrade yxan?  
Eggarna var olika med 1.5 mm vid början av experimenten men även om hänsyn tas till detta 
visar de härdade yxorna ett helt annat slitage än den kallhamrade yxan. Om man ser till 
förändringen av yxeggen så var egentligen den kallhamrade yxan minst påverkad efter fem 
minuter. Efter tio minuter är eggen mer lika men de härdade yxorna mer hackiga. Hur skall 
detta tolkas? Ligger det något i att efterbearbetning i form av härdning ger en starkare och 
mer hållbar yxa? Jag vet inte, det får kommande experiment visa! 
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