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Geometriskt mönster eller bild 
av en boplats? 

Av Peter Langhorst 

På föremål från maglemosetid förekom
mer dels bilder av djur och människor, dels 
geometriska ornament i form av rutmön
ster, våglinjer etc. 

Ristade människoframställningar från 
boreal tid finns på uroxben från Rye-
marksgaarden, Själland i Danmark. De har 
presenterats bl. a. i Fornvännen 1974 nr 1 
sid. 2. 

I Sverige finns det ej någon motsvarig
het till just dessa figurer. Däremot känner 
man sedan gammalt ett par träffsäkert av
bildade hjortar på en yxa av kronhjorts
horn från Ystad (SHM inv. 3437), också 
från maglemosetid (fig. 1). 

Särskilt den ena är mycket levande fram
ställd. Till höger om djuret, dvs. vid hjor
tens nos, är ett geometriskt rutmönster in-

Fig. 1. Ristning på yxa av kronhjortshe)rn, Ystad. 
SHM. Teckning av H. Faith-Ell. - Carving on 
mattock-heaed of red deer antler, Ystad. SHM. 
Drawing by H. Faith-Ell. 

ristat. Men är det bara ett rutmönster? Om 
samma säkra hand som ristat den vackra 
hjorten avsett att göra ett geometriskt 
ornament, förefaller det egendomligt med 
de korsade sneda linjerna, som på intet sätt 
sammanfaller med rutmönstret i övrigt. 
Likaså förvånar det att en så säker teck-
nare/ristare, som vill göra ett snyggt rut
mönster, ritar de symmetriskt placerade 
fyrkanterna sins emellan så olika. Han har 
t. ex. delat av en av fyrkanterna mitt itu 
(överst till vänster) och förvandlat den till 
två trianglar, en skuggad och en oskuggad. 

Ser man nu på den geometriska figuren 
på ett annat sätt kan den skicklige konst
närens ambitioner mer komma till sin rätt. 
Om man tänker sig, att själva rutmönstret 
föreställer en primitiv vindskärm av sam-
mansydda delar, t. ex. skinn, lutad mot en 
enkel konstruktion av trästänger, så visar 
det sig att linjerna får en mening. Strec
ken är då inte gjorda på måfå, utan de tidi
gare som planlösa uppfattade linjerna fal-
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Fig. 2. Tolkning av det geeimetriska rutmönstret pä 
yxan. Teckning av förf. - Interpretation of the 
geometrical check pattern on the mattock-head. 
Drawing by the author. 

ler härigenom in i en enkel, logisk bild 
(%• 2). 

De korsade, sneda, linjerna utgör en sta
bil ställning mot vilken vindskyddet lutas. 

Kanske skall vindskärmens skuggade delar 
uppfattas som skinn med pälsverket utåt 
och de icke skuggade delarna som skinn 
med pälsen inåt. Den stång, som står i 
vindskyddets mitt och sticker upp ovanför 
den övre kanten är försedd med ett antal 
»hängande» lodräta linjer. Ett försök till 
tolkning av dessa skulle kunna vara att de 
föreställer remmar för surrning av skär
men eller varför inte kött upphängt för 
torkning-rökning? 

Framför vindskyddet t .h. är en del streck 
placerade horisontellt på markplanet (ris
grenar?) och ovanför dem är några verti
kala linjer (lågor?) inristade. På den avbil
dade teckningen har dessa ristningar tol
kats som en del. 

En vindskärm av detta slag är lätt isär
tagen och hoprullad runt t. ex. de två ytter-
stängerna. Övriga slanor och stänger läm
nas kvar på boplatsen. 

Det geometriska rutmönstret skulle såle
des vara ett lätt, transportabelt vindskydd 
passande en rörlig jaktgrupp. 

Analysis of a Geometrical Check Pattern 

The author makes an analysis of the carved 
drawing on a red deer antler mattockhead 
from the Boreal Period found at Ystad. 

He interprets the geometrical check pat
tern to the right of one of the deer as a 
primitive vvind shelter made up of, for in

stance, piéces of hides sevvn together and 
leant against a simple construction of wood
en rods. Such a vvind shelter is easily dis-
mounted and rolled round, for instance, 
the two outer rods—a wind shelter suitable 
fot hunters on the move. 
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