
Fiskumøksa - ei stridsøks fra yngre steinalder
En gang på slutten av 1700-tallet hadde en av 
bøndene som bodde på Fiskum satt garn ute på 
Fiskumvannet. Da han kjente at garnet var tungt, 
håpet han nok på god fangst, men istedenfor fi sk 
var det en merkelig stein som hadde satt seg fast i 
garnet. 

Bonden, som vi ikke kjenner navnet på, må ha 
forstått at dette var en helt spesiell stein, for han 
ga den til sognepresten på Eiker. Presten hadde nok 
heller ikke hørt om steinalderen, men han skjønte 
nok at dette var en svært gammel gjenstand, en 
”oldsak”. Den ble etter hvert gitt til Universitetets 
Oldssakssamling, og nå er den utstilt på Kulturhis-
torisk Museum i Oslo. Fordi den er funnet på 
Fiskum, kalles den for ”Fiskumøksa”.

Liknende økser er blitt funnet mange steder i Nord-
Europa, slik en ser på kartet over, men Fiskumøksa 
er kanskje den aller fi neste. Den er laget av en mørk 
bergart som heter basalt. Arkeologene har kalt 
denne typen økser for “stridsøkser”. Kanskje ble den 
brukt som våpen, men først og fremst har nok dette 
vært et verdifullt statussymbol. Vi vet ikke hvem 
som eide den, men det må ha vært personer med stor 
makt. Kanskje ble den senket ned i vannet som et 
offer til gudene en gang da folk på Fiskum hadde 
bestemt seg for å gi en spesielt fi n offergave.

Fiskumøksa ble laget for mer enn 4000 år siden, 
mot slutten av den lange perioden som kalles for 

steinalderen. Det var før menneskene kjente til 
metall, og redskapene de trengte ble laget av stein, 
men også av bein, tre, skinn, leire og andre natur-
produkter. 

Mot slutten av steinalderen begynte en å holde hus-
dyre og en lærte en seg å dyrke jorda. Derfor kalles 
denne perioden for “bondesteinalder”. Jorda ble 
dyrket med enkle redskaper som spader og hakker. 
Når kornet var høstet, ble det malt til mel ved hjelp 
av en stor stein. 

I 2012 ble det laget ei ny Fiskumøks, for at alle som 
bor på Eiker skal få se den uten å måtte reise til 
Oslo. Den er nøyaktig maken til den øksa som ble 
laget for 4000 år siden, og den er laget med samme 
type redskap, uten moderne hjelpemidler.

Arkeolog Morten Kutschera har spesialisert seg på å lage 
replikaer av redskaper fra førhistorisk tid, og så langt som 
mulig bruker han samme metoder og redskaper som den gang.


