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Forntida tecken
- ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

Av Per Karsten, Bo Knarrström & Mats Regnell
Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund

Silks,'linktet blir långsamt allt djupare medan dånet från grävmaskinens motor och väsandet av
hydrauliken dränker ljuden Iran den porlande Saxån strax intill. På ett par meters djup når inte
decembersolen ned. Schaktets svarta gyttjeväggar bågnar hotfullt när vi snabbi dokumenterar
tjärstickor och flintavslag. Nära tre meter ned ersätts gyttjan av sand och skopan drar endast av ett
par centimeter vid varje tag, 1 botten av schaktet börjar vi handrensa sanden och profilen medan
en person kontrollerar att inte väggarna rasar. I ena hörnet, längst ned i hålet, lyser övre delen av
en gulorange Irärol upp den svartgrå sanden. Försiktigt börjar vi handrensa. Fast gyttjan envist
klibbar fast vid föremålet upptäcker vi att det rör sig om ett stort ben eller ett hom. Med stelfrusna
kupade händer samlar vi lite av det uppsipprande grundvattnet och låter det strila över föremålet.
När de första dropparna träffar den släta ytan bildas svarta streck och linjer. Ytterligare lite vatten
och strecken bildar mönster. 1 skårorna samlas den svartgrå gyttjiga sanden och i en skarp
kontrast mot den ljusa bakgrunden framträder en oändlig serie figurer.

Efter några mycket hektiska minuter med måttband, ritpapper, provpåsar och kamerablixtar
sitter vi tysta i solen och betraktar föremålet framför oss. På en bädd av fuktat tyg ligger glittrande
vått ett stycke utsökt konsthantverk från jägarstenäldem. Ett fullständigt bevarat yxskaft av kron¬
hjortshorn. där linje på linje av rombiska mönster följer skaftets hela längd. Grävmaskinen står
tyst nere vid ån och först nu märker vi hur lugnt allting har blivit,

Vid Tågerup, 4 km öster om Landskrona
(fig.l), har Riksantikvarieämbetet UV Syd
påböijat undersökningar av en av de största
och bäst bevarade bosättningarna från meso-
litisk tid i Sydskandinavien. 1 Utgrävningarna
ingår som ett led i undersökningarna införden
planerade järnvägen Västkustbanan mellan

Helsingborg och Kävlinge. Under mäktiga
gyttjelager påträffades bland annat ett välbe-
varat omerat yxskaft av horn (fig. 2) som kan
dateras till tidig Kongemosekultur (fig. 3).2
Skaftets form och strukturerade ornamentik
saknar paralleller i Nordeuropa. Denna arti¬
kel skall ses som en första presentation av ett
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säreget fynd, till vilket både vi och läsarna har
anledning att återkomma.

snittet mäter ca 2,2 x 2,5 cm. Basen på skaftet
låter utnyttja den ursprungliga första förgre¬
ningen så att skaftet får en funktionell sväng
i basen vilket underlättar ett bra grepp. Yx¬
skaftet verkar ha en mycket praktisk form och
stabilitet som inte skiljer sig nämnvärt från
moderna efterföljare. Skaftet har endast
smärre skador-en liten bit av distaländen är
borta och delar av ytan har utsatts för slitage.

Förutom att skaftet är exceptionellt välbe-
varat är det utan tvivel den rikt omerade ytan
som främst slår betraktaren med häpnad.
Tågerup-skaftet skiljer sig i flera avseenden
från tidigare fynd. Den mest framträdande
skillnaden är att Ornamentiken representerar
ett enstaka formelement som med finessartad
variation upprepas över hela ytan. Andra or-

Föremålet
Det mycket väl bevarade, 39,5 cm långa skaf¬
tet är tillverkat av hom, troligtvisav kronhjort
(fig. 2). Det kan dock inte uteslutas att det är
ett s.k. grenhom av älg.Tjocklek och tvärsnitt
talar emellertid mer för kronhjort. Innan hor¬
net blev omerat har den ursprungliga skrov¬
liga ytan slipats helt slät. Det är endast skaf¬
tets huvud ovanför skaftningshålet som har
kvar antydningar till de ursprungliga ojämn¬
heter som fanns nära rosenkransen. Skaft¬
ningshålet är placerat 6cm från kranialänden.
Hålet är något ovalt och det minsta inre tvär-

Kalenderår
B C Havsnivå

lOmjii.lt snutit!}
Kulturperioder Händelser

yM"o ','U'
Nrtiliiikiwn Subborral4800

5200 4000

5600 4450
Enebølle

6000 4850

6400 5300
Atlamikum

6800 5650

Kongemose
72U0 6000

Skaftet?.*7600 6500

Havsvik.
Tágcrap7000

8400 7350
Boreal

Niagleinose
7800

9200 8200 Fig. 3. Sydskandinavisk kronologi och
havsniväförändringar. Kalenderår BC en¬
ligt Stuivcr & Becker 1993 samt Kromer &
Becker 1993.' Strandförskjutningskurvan
frän Vedbæk enligt Christensen 199S kan
anses gälla för Tågerup.4

Prchorcal
%00 8750

IOOOO 9200 Senpaleolitikum
Ynpc Dryas
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Förutom bandmönster uppträder på en yta
strax intill skaftningshålet två grupper av var¬
dera tre parallella sicksack-linjer samt fyra
grupper om tre koita parallella streck. Dess¬
utom finns på tre ytor, i mellanrummen mel¬
lan de närmast »smällkaramellsliknande» fi¬
gurerna, grupper av raka och böjda linjer. De
är till delar parallella men skär även över var-

nerade föremål är antingen mycket sparsma-
kat utsmyckadeöver begränsade delar av ytan
eller också, om föremålen har heltäckande or-
nering, så består ristningarna av en varierad
sammansättning av flera olika formelement.

Grundelementen i Ornamentiken utgörs av
två parallella linjer som i vardera ändar är
sammanbundna med utätpekande vinklar
(fig. 4). Dessa romboider är ristade i kortare
eller längre följder så att de bildar samman¬
hängande band. Fyra sådana band löper, i
vissa fall med kortare avbrott, i hela skaftets
längdriktning. Med enstaka undantag har
varannan romboid i dessa band fyllts i med
olika ornament. Det vanligaste är vinkel¬
streck, tre till fem i varje romboid. Antalet
vinklar tenderar att bli fler då romboiderna är
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1längre. Dessa vinklar pekar ät samma håll i en
följd av romboider, för alt sedan avlösas av
en grupp där vinklarna pekar i motsatt rikt¬
ning.

i

Æ{>>>>- mmDen näst vanligaste fyllningen är tvä till sex
snedställda hakarsom utgår från den ena lång¬
sidan av romboiderna. Det förekommer även

i J
M s > 1

snedställda streck som ristats mellan romboi¬
dernas båda långsidor. Denna sistnämnda
dekor markerar ofta ett avbrott i en romboid-
sekvens där fyllningen utgörs av vinklar. Den
Ijärde och minst vanliga fyllningen i romboi¬
derna är små vinklar som ristats längs de pa¬
rallella långsidorna. När dessa förekommer i
en rad är de alltid ristade intill den långsida
av romboiden som är närmast skaftningshålet.
Det är intressant att notera att det vid ett till¬
fälle förekommer att olika band med romboi¬
der är förenade med kryss. Samma typ av
kryss återfinns i det längre av banden och är
där dessutom placerat vid en romboid som är
extra bred.

På ytor mellan romboidbanden återfinns
grupper av parallella linjer som avslutas med
sicksack-linjer. Även denna figurvariant är
fylld med ristningar. Vinklar är vanligast, men
även korta hakar och snedstreck förekommer.
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Fig. 4. Ornamentiken på Tågerup-skallel. Skala 2:3.
Notera dubbleringen av den vänstra och högra raden i
syfte att illustrera avstånden mellan samtliga rader. Teck¬
ning Annika Jeppsson.
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andra påett assymmetriskt vis.Desistnämnda
grupperna av mer ostrukturerade linjer är till
synes grundare ristade än övriga figurer.

Slutligen finns det vid sidan av skaftnings-
hålet en avvikande ristning. Två linjer löper
parallellt för att konvergera till en spets. Där
linjerna är parallella omsluterde en grupp be¬
stående av fyra fyllda och två ofyllda rom¬
boider. Vid romboidema är linjerna kantade
av små »Y»-liknande tecken och enstaka
korta streck. Det bör noteras att romboidema
i anslutning till denna inristning skiljer sig
från övriga genom att de innehåller flera typer
av fyllningar. Dessutom är det endast här som
små trianglar uppträder längs båda långsi¬
dorna.

Ett fragment av homet, uttaget ur skaft¬
hålets vägg, har 14C-datcrats till 6300 f. Kr.
Detta placerar fyndet i tidig atlantisk tid vil¬
ket motsvarar tidig Kongemosekultur (fig. 3).

1970- och 1980-talen har inte slutligt redovi¬
sats.6 Det vore förvånande om det inte i dessa
material ocksåfinnsomerade föremål.En för¬
siktig uppskattning blir därför att det bör fin¬
nas minst 500, men troligen ej över 1000
omerade föremål. Det finns således ett om¬
fattande jämförelsematerial från ett stort geo¬
grafiskt område att ta till vid en analys.
Många fynd är emellertid att räkna som tra¬
ditionella lösfynd-de är påträffade i äldre tid
och saknar precisa uppgifter om fyndomstän¬
digheteroch fyndmiljöer.Endast ett fåtal fynd
har säkert daterats via 14C-dateringar, en
metod som tyvärr inte lämpar sig för de kon¬
serverade föremålen i äldre museisamlingar.
Grunden för åldersbestämning är därför fort¬
farande studiet av stratigrafiska förhållanden
och kontextuella sammanhang under kontrol¬
lerade förhållanden.

Även vid stora boplatsundersökningar med
rika organiska fyndmaterial är det sällsynt att
påträffa mer än något enstaka eller högst en
handfull omerade föremål.7 Dettaförhållande
ärdesto märkligaredå vi vet att ben-och horn-
hantverket var mycket omfattade och kolos¬
salt varierat. På den senmesolitiska boplatsen
Bökeberg III påträffadesett mycket stort ben¬
material i det totalundersökta fyndförande
våtmarkslagret.8 Bland närmare 10000 ben-
och homfragment framkom ett stort antal
redskap som yxor, flåknivar, punsar och
tryckstockar (homverktyg för uttryckning av
flintbitar), men endast tre av dessa var ome¬
rade.9 De senaste decennierna har emellertid
undersökningarna av de fyndrika mesolitiska
boplatserna i inlandet drastiskt minskat. Den
nutida torvtäktningsmetoden, med maskin-
fräsning av stora dränerade torvytor, medger
inte heller de fyndmöjligheter som tidigare
fanns med mer manuella metoder. Vaqe nytt
fynd bör således väcka berättigad uppmärk¬
samhet.

Bilden blir också komplicerad av det fak¬
tum att Ornamentiken, med få undantag, inte

Utblick
Det är nog ingen överdrift att påstå attden me¬
solitiska Ornamentiken tillhör en av de mer
svårtillgängliga aspekterna av vår förhistoria.
Tydliga tecken och ristningar på hom, trä,
ben, bärnsten, flinta och sten möter den nu¬
tida betraktaren, men vi förstår dem inte. Är
det dekor, klotter, rituella eller mytologiska
bilder, stamtecken, grupp- eller klanidentite-
ter, magiska besvärjelser, kalendrar eller ...?
Listan på tolkningsforslag kan göras lång.

Ornerade ben- och homföremål från meso-
litisk tid i Sverige och Danmark utgör sam¬
mantaget en stor arkeologisk fyndgrupp. Det
finns ännu ingen samlad översikt över den
sydskandinaviska mesolitiska konsten varför
ingen vet exakt hur många fynd som finns.
Fördjupade studier kan dock ge ett betydande
nytillskott som helt kan förändra den tidigare
kända fyndbilden.5 Dessvärre är publice¬
ringstakten ofta långsam, och flera omfat¬
tande utgrävningsprojekt som initierades på
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verkar bunden till bestämda föremålstyper.
Homredskap som yxor, hackor eller s.k.
»spets- eller slagvapen» utgör tillsammans
med benspetsar de vanligaste omerade före¬
målen, men en betydande andel av dessa red¬
skap är likväl utan dekor.10

hom.17 Det något fragmentariska fyndet har
liksom Tågerupsfyndet hålet placerat i
kranialänden och är fint ytbchandlat. I före¬
målets längdriktning förekommer längsgå-
ende, grovt inristade linjer och band med ty¬
pisk tidig- och mellanmesoliti.sk dekor i form
av tvärstreck och vinklar. Hornet har av Ma-
thiassen tolkats vara ett spetsvapen18-en för¬
klaring som innebär att »vapnet» skulle varit
skattat. Denna föremålskategori förekommer
under hela den mesolitiska perioden och är
ofta mycket långa, smäckra och ibland för¬
sedda med heltäckande ornamentik. Mot den
tjockare kranialänden återfinns i regel ett litet
hål och distaländen brukar avslutas med en
markerad spets. Den rimligaste förklaringen
är dock att hornet från Bjemede Mose och
andra »spetsvapen» har utnyttjats som skaft.19

En viktig aspekt av den mesolitiska kons¬
ten är hur den synliggjorts i dåtid. Ibland är
Ornamentiken utförd med så grunda inrist¬
ningar eller linjer att dekoren endast kan ses
i släpljus eller på mycket nära håll. I andra fall
förekommer en djup och tydlig omeringstek-
nik. Det är inte ovanligt med inläggningar av
harts, sot eller annat organiskt material i de¬
koren.20 Denna skarpa reliefverkan mellan
dekor och föremål har gjort mönstret synligt
för en betraktare även på långt håll. Mönstret
på Tågerup-skaftet tillhör utan tvivel denna
senare kategori.

När det gäller Ornamentiken på Tågerup-
skaftet så finns inga tydliga paralleller i det
danska materialet.21 Det är möjligt att deko¬
ren och dess grundmönsler snarare är en
skånsk företeelse, även om en benmejsel från
Bohuslän också uppvisar romboider som
formelement.22 Ett märkligt fynd gjordes år
1961 vid arkeologiska undersökningar på den
klassiska stenåldersboplatsen Sjöholmen i
centrala Skåne (fig. 5).22 Ett antal mindre
fragment av ett dekorerat skafthålsförsett
kronhjortshorn med två taggar togs upp ur det
fyndrika mesol itiska utkastlagret. Efter skick-

Tågerup-skaftet - jämförelser
Mot bakgrund av det ovan sagda är det dags
att återvända till Tågerupsfyndet. Yxskaftet
är ett föremål som verkligen gör skäl för epi¬
tetet unikt. Det är inte bara den konsekvent ut¬
förda Ornamentiken med dess upprepningar
av likartade formelement utan också skaftet i
sig som placerar föremålet i en arkeologisk
särklass.

Tågerup-skaftets form påminner starkt om
en del ncolitiska skaft med isittande yxblad
som är kända från främst trattbägarkultur.11
Föremålets »modema» utformning är emel¬
lertid ett drag som helt saknar paralleller med
sydskandinaviskt mesolitiskt material. Meso¬
litiska yxskaft är mycket sällsynta fynd,
medan yxblad placerade i s.k. skaftningsmel-
lanstycken av horn eller trä förekommer rela¬
tivt frekvent.12 De yxskaft som påträffats är
främst tillverkade av trä och saknar skafthål.13

I några få fall har emellertid kompletta meso¬
litiska yxor påträffats, bestående av lång¬
smala raka träskaft med hålförsedda yxblad
av hom.14 Det finns även några hålförsedda
skaft som är tillverkade av ben eller hom.
Dessa är oftast långa, upptill 65 cm, och kraf¬
tigt böjda i längdriktningen.15 Skafthålen är
avlånga eller mnda och placerade i den tjock¬
are änden. Det föreligger även ett ytbehand-
lat streckomerat homstycke från Kongemo-
seboplatsen vid Segebro. Detta föremål anses
av Larsson vara ett troligt skaft till en yxa, in-
fästad i ett mellanstycke av trä.16

1 Bjernede Mose söder om den berömda
Åmosen påSjälland påträffadesår 1942ett55
cm långt, svagt böjt föremål av kronhjorts-
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ligt konserveringsarbete framträdde en för¬
bluffande rik och heltäckande geometrisk
dekor bestående av linjer, band och nätlik-
nande formationer. Med lite god vilja kan två
fiskar urskiljas som centralfigurer. Hornföre¬
målet är avbrutet i det 2 cm breda skafthålet,

varför den ursprungliga storleken är okänd.
Dateringen bör motsvara tidig Kongemose-
kultur.24

Det är hos Sjöholmenhomct vi finner den
tydligaste parallellen till Tågerup-skaftets
formvärld. Föremålet är försett med samma
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Fig. 5. Det omer.ule homföremålet från Sjöholmen, centrala Skåne. Skala ca 2:3. Efter Larsson 1978 a, fig. 30.
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langsgående band av smala romboider, och vi
finner också på ett stalle samma typ av för¬
bindelse med sicksack-liknande linjer mellan
två grupper av romboider, nära skafthålet. I
detaljerna skiljer sig dock de båda föremålen
åt. Sjöholmenfyndets romboider är exempel¬
vis ofyllda och avskiljda av rektanglar vilka
försetts med horisontella streck, en omering
som också förekommer konsekvent på före¬
målets övriga dekor. Denna blandning av
romboider i band, linjeband och nätmönster
förefaller närmast eftersträva en heltäckande
pyntning. Tågerup-skaftets konsekventa ut¬
nyttjande av samma dekorelement antyder ett
helt annat förhållande. Den systematiska upp¬
repningen av likartade formelement i längre
eller kortare följder kan kanske ge stöd för
åsikten att omeringen är mer än en fantasirik
utsmyckning. Representerar Ornamentiken
istället ett piktogram - med en innebörd
bortom det rent estetiska?

Saxåns dalgång (fig. 3), och från ca 6700
f. Rr. till en god bit in i neolitisk tid utgjorde
näset vid Tågerup den inre delen i en lång
havsvik.

Det högre vattenståndet under mesolitisk
tid var dock inte stabilt utan fluktuerade av¬
sevärt.27 Miljön vid kusten var därför ytterst
föränderlig. Vi måste föreställa oss situatio¬
ner där tidigare strandnära boplatser blev
dränkta på grund av att havsytan höjdes.
Under andra skeden rådde ett motsatt förhål¬
lande, det vill säga att när havet drog sig till¬
baka blottlädes nya boplatslägen.Tågerup var
således under flera tusen år skådeplatsen för
ett möte mellan land och hav. Bosättningen
var strategiskt belägen med extremt rika na¬
turresurser i närområdet samt goda kommu¬
nikationsmöjligheter till Skånes inland och
över sundet.

De mindre provundersökningar som ge¬
nomförts på Tågerupsnäset har redan givit
mycket stora mängder flinta samt ben- hom-
och träföremål.28 Av lokalens olika bosätt-
ningsfaser är det främst lämningarna från den
tidiga Kongemosekulturen som tilldrar sig
intresset. Ytterst få kustboplatser från denna
period har påträffats och kunskapen om det
marina resursutnyttjandet är därför begrän¬
sad.29

Sedan tidigare vet vi att Kongemosekultu-
rens flintinventarium till stora delar baserats
på framställning av högkvalitativa spån.80
Spånen har utnyttjats som råämnen till bl.a.
knivar, sticklar, pilspetsar och borrar. Fram¬
ställningen av dessa tunna flintklingor krävde
stor skicklighet och tillverkningsteknologin
var mycket avancerad. Man kan på spånens
plattformar se att flintsmederna enbart använt
sig av s.k. indirekt teknik. Detta betyder att
man använt sig av punsar eller tryckstockar
av horn för att mer precist kunna styra av-
spaltningama.31

Förutom spån tillvaratogs vid provunder¬
sökningarnaäven pilspetsarav olikaslag. Den

Kongemosekultur på Tågerupsnäset
Tågerupsnäset är beläget omedelbart öster
om sammanflödet Braån/Saxån.Denna mäk¬
tiga platå dominerar den omgivande flacka
terrängen, vars lägsta delar intil I åarna utgörs
av våtmarker. Landmiljön i västra Skåne
präglades under mesolitisk tid av ädellöv¬
skogar, som var mycket varierade och mo-
saikartade och där olika träd- och buskslag
dominerade beroende på skiftande jordmån
och fuktighet.25 Dessutom karakteriserades
miljön av våtmarker och vattendrag. Om
landmiljön var stabil så var kustområdena,
beroende av havsytans nivåfluktuationer,
desto mer föränderliga. Under stora delar av
tidigmesolitisk tid existerade en landbrygga
mellan Skåne och Själland, men drygt 7000
år f. Kr. höjdes vattennivån i södra Östersjön
och Öresund bildades.26 Under de nästkom¬
mande seklerna bröt havet in i den dåvarande
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äldre Maglemosekulturen representeras av
Vigmikroliter32, medan olika typer av Blak-
mikroliter är typiska för övergången till och
den allra tidigaste delen av Kongemosekul-
tur.33 En lancettliknande rombisk mikrolit in¬
dikerar att vi i Tågerup även har övergången
från Blak- till Villingbækfas. Enligt vederta¬
gen typologi tillhörderombiskaspetsarnaden
sistnämnda fasen. Förutom mängder av pil¬
spetsar och spån, hittade vi även olika typer
av kärnor och yxor som väl passar in i fynd¬
bilden från de äldre boplatserna (fig. 6).34

På lägre nivåer utanför boplatslagren har vi
i djupschakten även kunnat tillvarata föremål
av organiskt material. Ett vanligt förekom¬
mande inslag i utkastlagren är s.k. tjärstickor
vilka troligen har använts som ljuskälla inne
i bostäderna. Flera spetsade träpålar har
plockats upp i preparat. Dessa har sannolikt
suttit neddrivna längs stranden och tjänat som
förtöjningsplatser för kanoter eller fasta fis¬

keinstallationer. Kotor från väldiga tonfiskar
och märgspaltade ben från stora hjortdjur
visar att storviltjakter genomförts både till
havs och på land. Massor av små fiskkotor
från bl.a. torsk och plattfisk kommer från
fångster på grunt vatten i närheten av boplat¬
sen.

Träföremål på boplatser från äldre stenål¬
der är mycket sällsynta då materialet kräver
speciella och syrefattiga förhållanden för att
kunna bevaras. Gyttjelagren i Tågerup har
utan att skada föremålen skapat dessa förut¬
sättningar, och vid undersökningarna tillva¬
ratogs små träföremål, en tryckstock, en ben¬
spets och ett hartstuggummi (fig. 7). I gyttjan
strax intill stranden påträffades även ett väl-
bearbetat, tre meter långt ljusterskaft av trä.

Tuggummit bär avtryck av nedslitna kind¬
tänder. Även om tänderna är relativt små, är
det med tanke på förslitningsgraden troligt att
det rör sig om en äldre individ. Hartsen har
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Fig. 6. Ett urval flint¬
föremål från Tågerup.
I. Vigmikrolit.
2-5. Blakmikroliter
6. Lancettliknande
rombisk mikrolit.
7-11. Ett urval romb¬
iska mikroliter
12-14. Spån.
15. Spånkåma.
16. Kämyxa.
Skala 1:2.
Teckningar: Bo Knarr-
ström.
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Fig. 7. Föremål av organiskt material från Tågerup. 1. Bearbetat trä. 2. Nätsticka i trä. 3. Tryckstock av kronhjorts-
horn. 4. Benspets. 5. Tuggummi. Skala 1:2. Teckningar: Bo Knarrström.

säsongsbosättningar och vilka faktorer som
bidragit till utnyttjandet av kustområdena.

kanske tuggats mjuk för att senare användas
som klistereller tätningsmedel.351varje prov¬
ruta som grävdes fanns också frön - bl.a. av
hallon och skogskomell - samt mängder av
hasselnötsskal som även visar växternas be¬
tydelse för boplatsens innevånare.

En eventuell slutundersökning kommer att
ge ett oöverträffat material från den äldre
delen av Västskånes jägarstenålder. Förutom
möjligheten att kunna beskriva okända delar
av den materiella kulturen, till exempel trä-
och benföremål, kommer paleobotaniska och
osteologiska analyser att ge information om
människomas levnadsvillkor och deras om¬
givning. Den dynamiska naturmiljön med för¬
ändringar i vattenstånd, flora och fauna kan
analyseras och kanske ge svar på frågan om

Jakten går vidare
Spekulationerna om varför yxskaftet ham¬
nade i vattnet vid Tågerup för 8000 år sedan
är många. De extremt goda bevaringsförhål-
landena gör att vi kan säga att skaftet vid de-
poneringstillfållet var helt intakt och funk¬
tionsdugligt, men i total avsaknad av ett yx-
eller hackblad. Även om yxhuvudet utgjorts
av organiskt material, kan vi med säkerhet
konstatera att också detta skulle ha bevarats.
Slutsatsen måste därför bli att ett eventuellt
yxhuvud avlägsnats innan deponeringen. I
jämförelse med den blygsamma tidsåtgången
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för tillverkning av exempelvis en flintyxa i
kärnteknik, så måste yxskaftet ha represen¬
terat ett högt ekonomiskt värde med tanke på
den stora tidsinsatsen vid dess tillverkning.36
Man bör ha i minnet att horn är bland det
hårdaste organiska material som finns, och
skaftet är inte bara kapat, fasat och slipat utan
också genomborrat med endast stenverktyg.
De precisa och konsekvent utförda inrist¬
ningarna, ett genomgående skickligt hant¬
verk, kan knappast ha krävt mindre arbets¬
insats. Lägger man därtill värdet av själva
råmaterialet - kanske slutresultatet av en
prestigefylld storviltsjakt - måste yxskaftet
uppfattas som ett svåröverträffat status¬
objekt.

Detta leder oss till slutsatsen att skaftet
deponerats som ett led i en offerceremoni
eller annan rituell handling. Forskningen
kring mesolitiska offerfynd befinner sig
ännu i ett tidigt skede men förefaller ha stor
framtida potential.37 Arkeologiska resultat
och socialantropologiska studier från fångst¬
samhällen världen över visar samstämmigt
att vardagliga och rituella handlingar var
intimt sammanvävda.38 Det tycks heller inte
finnas någon rumslig separation mellan pro¬
fana och sakrala aktiviteter på mesolitiska
boplatser. Det är därför mer regel än undan¬
tag att högkvalitativa föremål påträffas till¬
sammans med sopor i boplats- och utkast¬
lagren.

De planerade utgrävningarna under 1998
kommer sannolikt att ytterligare belysa denna
problematik. Deponeringsmiljön för yxskaf¬
tet kommer att kunna undersökas och givet¬
vis kommer ornerade föremål fortlöpande att
utsättas för särskild granskning och minutiösa
analyser. Sannolikheten är stor att geogra¬
fiska skillnader i Ornamentiken också avspeg¬
lar lokala och regionala jägarsamhällen i
södra Skandinavien. Jakten på ledtrådar som
kan avslöja de stilistiska uttryckens betydelse
går vidare.
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