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Ornerad skafthålsyxa av hjorthorn funnen 
i Höganäs. 

I. 

Arkeologisk undersökning . 

Av 

O T T O R Y D B E C K . 

edan ens taka nordiska forskare antagit, att den s. k. 

kökkenmöddingskul turen uppbur i t s av ett invandra t 

folk, ha danska a rkeologer enstämmigt förklara t , at t 

nämnda kul tur icke företer sådana avvikelser från 

Maglemosetidens, at t man på g rund hä rav behöver förutsä t ta en 

dylik invandr ing . 1 Då s is tnämnda fo r skare äga den u tan jämfö

relse mest omfattande kännedomen om fornsaksmater ia le t från 

i f rågavarande perioder, och då deras bevisför ing ve rka r fullt över

tygande, torde ingen anledning f innas at t avv ika från den av dem 

ut ta lade uppfa t tn ingen . ' 

Ti l l de många fornsaker , som belysa s läk tskapen mellan Magle

mosetidens och kökkenmöddingst idens redskaps inventar ium, kan 

läggas ett å r 1927 tillvarataget fynd från denna sidan Sundet. Fyn

det utgöres av en i Höganäs samhälle i nordväst ra Skåne helt n ä r a 

kus ten påträffad skaf thålsyxa av hjorthorn, vi lken det lyckats Len

na r t v. Post att, t ro ts de något svävande fynduppgif terna, ganska 

i Jfr t. ex. K. F r i i s J o h a n s e n , En Boplads fra den eeldste Sten
ålder (Aarb. f. nord. Oldk. 1919 s. 231 f.), H. C. B r o h o l m , Nye Fund fra 
den eeldste Stenålder (Aarb. f. nord. Oldk. 1924 s. 140) och E. W e s t e r b y, 
Stenaldcrbopladser ved Klampenborg, Kbhvn 1927 s. 139 f. 

2 Jfr O. R y d b e c k , Stonåldershavets nivåförändringar och Nordens 
äldsta bebyggelse. Lund 1928 s. 52 (även i K. Humanistiska Vetenskaps
samfundets Årsberättelse 1927—28 s. 86). 

9 — Fornvännen 1929. 
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noggrant datera, tack vare den omständigheten, att dess läge i 
lagerföljden kunnat på pollen-analytisk väg fixeras. Fallet är så 
mycket intressantare, som yxan är prydligt ornerad och företer 
åtskilliga märkliga detaljer. 

Fyndet av ifrågavarande yxa gjordes i februari år 1927 vid 
grundgrävning till ett hus vid Storgatan i Höganäs, då man för att 
gjuta en betongpelare grävt ned till mellan 4 ä 5 m:s djup. Tyvärr 
påträffades hornyxan ej in situ, utan hade följt med den upp
kastade jorden, så att den hittades liggande uppe på jordvallen. 
Ett stycke av yxans basparti saknades vid upphittandet, men åter
fanns sedermera å fyndplatsen. De arbetare, som deltogo i schakt-
ningen, voro ej fullt säkra på fyndnivån, men ansågo sig kunna 
fastslå, att yxan legat på 4 eller 41/* m:s djup. 

Två dagar efter det fyndet påträffats, skickades yxan genom 
godhetsfull förmedling av doktor G. Alling i Höganäs till Lunds 
universitets historiska museum, varjämte densamma av ägaren, 
redaktör R. Brodin därsammastädes, beredvilligt skänktes åt nämn
da institution (inv.-nr 24918).* Omedelbart därpå undersöktes 
fyndplatsen av professorn i geologi K. A. Grönwall, assisterad av 
amanuensen vid Geologiska institutionen T. Nilsson samt amanuen
sen vid Historiska museet O. Källström, varvid bl. a. följande 
iakttagelser gjordes. 

Lagerföljden på byggnadsplatsen, som är belägen 3,80 m. över 
havet, framgår av bifogade bilder. Överst påträffades sålunda 
sand skiktad med ett och annat lag av växtlämningar, mossa o. d. 
till ett djup av 2 m. (fig. 51). Därunder vidtog gyttja, delvis gan
ska lerig, på sina ställen, i all synnerhet nedtill, innehållande en 
mängd skal av saltvattensmollusker, rikligast Cardium edule, till 
ett djup av något över 4J/4 m. (fig. 52). Ungefär mitt i det massiva 
gyttjelagret kunde, på en nivå av 2,86—3,36 under markytan kon
stateras ett lager gyttjig sand. Under detta marina gyttjelager 
påträffades ett 35 cm. mäktigt lager av torvgyttja, detritusgyttja, 
avsatt i sött vatten och innehållande rikliga växtlämningar och 
under torvgyttjan ett betydande lager sand. För övrigt kunde 
Grönwall, vars möjligheter att närmare bestämma hornyxans ålder 

1 För den första underrättelsen om fyndet stannar Historiska museet 
i tacksamhetsskuld till intendenten vid Hälsingborgs museum T. M å r-
t e n s s o n. 
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begränsades av de något skiftande uppgifterna om dess verkliga 
fyndnivå, sedan han genom undersökningarna på platsen fixerat 
avlagringarnas ålder, konstatera, att yxan kronologiskt måste in
placeras mellan Ancylustidens Maglemosekultur och Litorinati-
dens Ertebölle- eller kökkenmöddingskultur.1 

Höganäs-yxan (fig. 53) har förfärdigats av baspartiet av ett krön-
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Fig. 51. Skärning vid fyndplatsen i Höganäs, visande det övre, 
skiktade sandlagret. 

hjorthorn med kvarsittande rosenkrans och är ovanligt lång (29,7 
cm.), ganska smal, formad som en rätyxa och försedd med relativt 
litet, ej långt från basen beläget skafthål. Hålet har skurils, icke 
helt borrats, och kanterna äro avrundade. Vinkelrätt mot detta, 
i samma höjd, synes ännu ett påbörjat skafthål (se fig. 54), vars 
exakta omfång man tyvärr ej kan beräkna (dock tyckes det ha 
varit ganska grunt och format som en rektangel, vars längdrikt
ning ligger vertikalt mot yxans), då en flisa av hornet avslagits 
just vid dess nedre del. På ifrågavarande ställe hade nämligen 

1 Jfr en artikel av G r ö n w a l l i Höganäs Tidning d. 19/3 1927. 
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Fig. 52. Skärning 
vid fyndplatsen. 

Fig. 53. Hornyxan 
från Höganäs. 

arbetarens spade träffat yxan, varvid denna gått tvärt av över 
skafthålet. Dessutom hade en längdspricka uppstått, vilken då 
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yxan för att torka placerats vid ett värmeelement över natten, 
ytterligare vidgats, så att föremålet vid framkomsten till museet 
bestod av fyra delar, hopbundna med ett snöre. 

Med skafthålets runda kanter, vilka försvårade skaftningen, tor
de en egendomlig detalj sammanhänga. I hålet kvarsatt vid upp
hittandet av en liten träplugg av skafthålets längd, vilken tvivels-
utan utgjort en del av skaftet (fig. 55). Vid yxans ankomst till mu-

Fig. 54. Detalj av hornyxan med det sekundära ofullbordade skafthälet 
synligt nedtill, till höger om ornamentsbandot. 

seet hade pluggen tyvärr spjälkats sönder i bitar, vilka lågo lösa i 
omslagspapperet, men i det största stycket satt ännu en liten ben
flisa inkilad (fig. 56, överst) med den tunnare ändan inåt. Dess 
förekomst kan näppeligen vara tillfällig, då inga som helst ben
rester påträffats i närheten av fyndplatsen. Den enda rimliga för
klaringen torde vara att flisan med avsikt inkilats i skaftändan 
för att giva stadga åt skaftet. Den undersökning av skaftpartiet, 
som godhetsfullt företagits av docenten Otto Gertz i Lund, har 
givit vid handen, att materialet varit björk. 

Av läget och den konvexkonkava formen på de tydliga märken 
efter spaden, som synas å hornyxans ljusa smalsida, samt av det 
sätt varpå yxans bane gått sönder, kan man draga följande slut
satser. Grundgrävningsschaktet har upptagits så, att större delen 
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av yxan kommit att ligga inom schaktområdot, medan banepartiet 
legat kvar i den kvarstående fasta blinken. Spaden har träffat 
yxans övre ljusa smalsida, vilken hindrat redskapets vidare fram
trängande. Ett förnyat kraftigare spadtag något närmare banen 
har kommit yxan att springa av över skafthålet. Man kan vidare 
konstatera, att större delen av yxan legat i ett mörkare undre 
lager och ena tredjedelen i ett högre beläget sandrikare och mera 
vattenförande. Yxans läge torde i viss mån ha betingats av det 
kvarsittande skaftet, som säkerligen avbrutits vid schaktningen. 

Höganäs-yxans ornering är begränsad till redskapets halva yta, 
nämligen större delen av ena bredsidan och något över hälften 
av angränsande smalsida. Strax under skafthålet löper sålunda 

Fig. 55. Hornyxan med kvarsittande rest av skaftet. 

ett tvärband bestående av i ytan inristade romber. Dessa romber 
ha ingraverats relativt djupt med en skarp flintspets. Fyra av 
dem äro bevarade, men säkerligen har ännu en femte funnits på 
don skadade smalsidan. Alla utom en förete en tvärstrierad yta, 
och å den största utgå från två av tvärlinjerna fransliknande korta 
smalt triangulära streck. Från nedre kanten av den sistnämnda 
romben ävensom från den angränsande utgå även liknande triangu
lära streck, på sina ställen förlängda i tunna linjer (fig. 57). 

Tyvärr är hornets ursprungliga yta till stor del bortfrätt å den 
bildprydda smalsidan, varjämte även av spaden förorsakade spric
kor och sårnader — bl. a. en tvärgående fördjupning tvärs över 
rombbandet och en annan två cm. längre ned — bidragit till att 
på sina ställen utplåna orneringen. Man får emellertid intrycket 
av att flera långa raka med tvärstriering försedda linjer utgått 
från romberna ned mot eggen. Särskilt vid det rombprydda ban
dets båda ändar äro dessa linjer ännu synliga, och den å bredsi-
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dan på oskadad hornyta bevarade nedåtgående linjen slutar i en 
rymlig "säck" fylld med tvärstreck, från vilka oregelbundna in
tryckta punkter nedhänga, till ett antal av från en (upptill) till 
sex vid varje linje. Säcken är obetydligt öppen nedtill, och det 
är möjligt att den begränsande linjen å motsatta sidan haft en 
liknande avslutning. Mellan dessa båda begränsningslinjer kunna, 
å den skadade ytan, ännu flera parallella linjer skönjas, två av 
dessa tvärstrierade. Från eggen sträcka sig sålunda uppåt tre 
parallella med dubbla rader av snett ställda tvärstreck prydda 

Fig. 56. Delar av björkskaftet; upptill i mittfragmentet är 
benflisan inkilad. 

linjer (se fig. 57), och det förefaller ej osannolikt att flera sådana 
linjer funnits, fastän de så småningom borteroderats. 

Analogier till Höganäs-yxans ornamentik återfinnas på åtskil
liga fornsaker från annat håll. Linjer med snedställda tvärstreck 
förekomma exempelvis på redskap från Magdalénien-perioden, och 
begränsade tvärstrierade romber desslikes. Även under Azilien-
perioden användes de i ganska stor utsträckning. Strierade rom
ber påträffas sålunda jämte sicksacklinjer på en hornyxa från Kol-
dingfjord1 och på en harpun från Horsensfjord2, tillhörande, 

i B r o h o 1 ra, Nye Fund fra den eeldste Stenålder (Aarb. f. nord. 
Oldk. 1924 s. 57, fig. 16—17). 

2 Ibid. s. 73, fig. 28. 
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den förra Maglemose-perioden, den senare tiden mellan Magle
mose- och kökkenmöddingsperioden. De återfinnas även på av 
Sophus Muller avbildade föremål från Danmarks äldsta stenålder1 

och i Brabrandfyndet2 samt å en i trakten av Ystad funnen (älg-) 

Fig. 57. Höganäsyxan tecknad från två sidor; i mitten dess ornamentik, 
överst benflisa sedd från olika håll. Efter teckning av G. Gustafsson. 

hornyxa med avbildningar av bl. a. två rådjur, publicerad av Mon
telius i Minnen från vår forntid (fig. 677). Den sistnämnda yxan 
antages av Montelius med en viss tvekan härröra från gänggrifts
tiden, medan Friis Johansen, säkerligen med rätta, hänför den-

1 S. MUller , Oldtidens Kunst, Stenalderen, s. 3. 
2 T h o m s e n og J e s s e n , Brabrand-Fundet fra den eeldste Sten

ålder, Aarb. 1906, s. 1, fig. 5. 
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samma till vår äldsta stenålder.1 Beviset härför skulle huvud
sakligen ligga i de båda djurbilderna och i den svaga kontur
teckningen samt i själva materialet, förmodligen älghorn. 

De långa från skafthål till egg gående linjerna å Höganäs-yxan 
återfinnas på en mängd hornredskap från såväl Holmgaard- som 
Svaardborgmose, och dessa linjer äro ofta — såväl här som i 
Maglemose2 — försedda med en- eller tvåsidigt löpande, korta, 
ofta sneda tvärstreck; de påträffas emellertid även å svenska fynd
föremål, t. ex. på en flåkniv av älghorn från Sollerön i Dalarna.3 

Att med bestämdhet hänföra alla ben- och hornredskap, ornerade 
med tvärstrierade linjer eller strierade romber till äldsta stenål
dern kan emellertid vara oförsiktigt, då dessa ornament synner
ligen talrikt uppträda under gänggriftstiden och även under häll
kisttiden. Beträffande den omständigheten, att Höganäs-yxan for
mats som rätyxa, kan ej heller denna detalj tillmätas någon egent
lig beviskraft i kronologiskt hänseende. Visserligen äro tväreggade 
hornyxor vida vanligare än räteggade i Maglemosetidens fynd. Men 
hela fyndbeståndet är föga betydande och det torde vara förhastat 
att därav draga några bestämda slutledningar. 

Förekomsten av ett påbörjat skafthål nr 2, vinkelrätt mot det 
fungerande, är onekligen av ett visst intresse. Yxor eller hackor 
av horn med dubbelt skafthål torde eljest vara kända i endast fem 
exemplar och betecknande är, att tre av dessa tillhöra Sveerdborg-
fyndet* och den fjärde det förmodligen från tiden mellan Magle
mose- och kökkenmöddingsperioderna härrörande Brabrandfyn-
det,5 medan den femte, en hacka, påträffats i Lomma, Bara hd i 
Skåne, på 3 alnars djup.6 

Orsaken till de dubbla skafthålen är ej lätt att utröna. Antingen 
har man önskat använda yxan både som rät- och tväryxa eller 

1 F r i i s J o h a n s e n , En Boplads fra den eeldste Stenålder i Svserd-
borg Mose, s. 192. 

2 S a r a u w , En stenaldersboplads i Maglemose ved Mullerup, Aarb. 
1903, fig. 44. 

3 M o n t e l i u s , Minnen från vår forntid, fig. 78. 
4 F r i i s J o h a n s e n , anf. arb. fig. 37 och B r o h o 1 ra, anf. arb. 

fig. 41—42. 
^ T h o m s e n og J e s s e n , anf. arb. fig. 4. 
6 M o n t e l i u s , Minnen, fig. 73. 
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också har eggen eller skafthålet skadats, varför man borrat ett 
nytt, eller också ha skafthålen, som åtminstone i de flesta fallen 
äro skurna och icke enbart borrade, visat sig så pass olämpliga i 
skaftningshänseende, att man snart nog förfärdigat ett nytt. Den 
sistnämnda tolkningen skulle bidraga till att förklara, varför dessa 
dubbla skafthål endast tyckas förekomma under äldsta stenåldern, 
således den period, under vilken skafthålens form var mera pri
mitiv, medan de längre fram alldeles icke skuros, utan borrades 
på ett fulländat sätt. Antagandet styrkes f. ö. av det faktum, att 
skaftet å Höganäs-yxan var medelst en benflisa fastkilat i skaft
hålet. 

Vid den vetenskapliga undersökningen av fyndlokalerna i Hö
ganäs togos prov av de olika lagerserierna, varjämte en ansen
lig provpelare av den marina gyttjan genom redaktör Brodins 
försorg insändes till geologiska institutionen i Lund. Sedan v. 
Post åtagit sig en pollenanalytisk undersökning av fyndet, av
sändes serieprov av lagerföljden samt jordpartiklar från yxan till 
hans laboratorium. Dessa jordpartiklar hade tagits från hålighe-
ter i rosenkransen, från yxans yta och från konvolutet, vari yxan 
låg, vartill fogades slam, som avtvättats från hela yxans yta. 

Å dessa olika prov utfördes pollenanalyser, varjämte pollendia
gram för fyndställets lagerföljd upprättades. Samtidigt under
kastades provserien kvantitativ diatomacéanalys av doktor Bertil 
E. Halden. 

Dessa undersökningar gåvo vid handen, att hornyxan med all 
sannolikhet icke, såsom man på grund av arbetarnas, låt vara 
något svävande uppgifter velat antaga, påträffats på omkr. 4 m:s 
djup, utan på en nivå, som ligger mellan 3,50—3,70 m. under mark
ytan. Det tillförlitligaste provet, å jordpartiklarna från rosen
kransen, visade på ett djup av 3,66 m. 

Lennart v. Post har dessutom (jfr efterföljande uppsats) upp
tagit Höganäs-fyndet till jämförelse med andra tidiga fynd av forn
saker i Skåne. Utgångspunkten för dessa jämförelser är den skån
ska skogens utvecklingshistoria under äldre stenåldern från 1) 
tallskogen till 2) hasselskogen och 3) ekblandskogen. Av v. Post 
utförda pollenanalyser giva vid handen, att boplatsen från Bare 
mosse faller inom 2) hasselskogen, yxan från Döde mosse inom 
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övergångsperioden mellan 2) och 3), således mellan hassel- och 
ekblandskogen samt ett antal fågelpilar (3 från Ämossen, 1 från 
Hylteberga och 1 från Bussjö mosse) inom förra delen av 3) ek-
blandskogen. Höganäs-yxan åter visar sig tillhöra senare delen av 
3) ekblandskogen. 

Men Baremossefynden äro enligt v. Posts uppfattning förmodli
gen samtidiga med äldre Maglemosetid, Dodemosseyxan med mel
lersta Maglemosetid och fågelpilarna med yngsta delen av samma 
period. Höganäs-yxan åter är åtskilligt yngre, men något äldre än 
de till kökkenmöddingstiden hörande boplatserna vid Ertebölle och 
Limhamn. Detta bevisar v. Post på följande sätt. 

Boplatsen vid Soldattorpet i Limhamn är belägen mellan en 
undre och en övre strandgrusavlagring, vilken sistnämnda be
tecknar havstransgressionens maximum. Dessa båda strandvallar 
motsvara de båda skilda maxima för salthalt och vattendjup, som 
konstaterats i Höganäs. Haldens undersökningar av diatomacé-
floran därstädes visa nämligen tilltagande salthalt och vattendjup 
från bottnen till nivå 3,36 m. under markens yta; mellan denna nivå 
och 2,86 m. karakteriseras lagren av betydligt minskad salthalt och 
vattendjup i förening med ökad sandavlagring samt därpå åter av 
tilltagande salthalt och djup till omkring 2 m. under marken. 
Nämnda sandiga mellanlager torde enligt v. Post vara samtidigt 
med Limhamnsboplatsen och motsvarar en tillfällig regress av 
havet, vilken utom vid Limhamn och Höganäs även kunnat konsta
teras vid t. ex. Mästermyr på Gotland.1 

Höganäs-yxans fyndnivå ligger åtskilligt under dessa med Lim
hamnsboplatsen samtidiga avlagringar. 

Genom dessa v. Posts pollenanalytiska undersökningar har Hö
ganäs-yxan sålunda kunnat till sitt tidsläge ganska noggrant be
stämmas, varjämte det visat sig möjligt att korrigera och fixera 
de tidigare, något svävande fynduppgifterna. 

Till ungefär samma period, således övergången mellan Magle
mose- och kökkenmöddingstiden, torde även ett annat fynd böra 
hänföras, vilket påträffats redan år 1899 i Järavallen vid Lim-

1 Beträffande avlagringarna vid Mästermyr se L. v. Pos t, Beskrivning 
till kustbladot Hemse s. 131, Sveriges geologiska undersökning Ser. Aa 
nr 164. Jfr även v. P o s t s omedelbart följande uppsats i Fornvännen, 
Pollenanalytisk undersökning. 
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hamn, i sydvästra Skåne, knappt 100 m. söder om de i nämnda 
strandvall inlagrade märkliga stenåldersboplatserna vid Soldat
torpet. 

Fyndet utgöres av en s. k. flåkniv av ben, 17,6 cm. lång, ganska 
tunn och ornerad med små, runda fördjupningar, anbragta i fem ra
der och borrade med ett spetsigt flintredskap (fig. 58, inv.-nr i Hi
storiska museet 14175). Det gula grus, som samlats i dessa för
djupningar, tyder med bestämdhet på att fyndet legat i det rena 
svallade strandgruset och icke i det däröver befintliga svarta bo
platslagret, vilket, enligt förefintliga uppgifter, tyckes ha sträckt 
sig från Soldattorpet ganska långt söderut. 

Denna flåkniv torde sålunda, så vitt man kan döma av tillgäng-

Fig. 58. S. k. flåkniv av ben, funnen i Limhamn. 

liga beskrivningar på fyndplatsen, tillhöra en tidpunkt, som är 
äldre än boplatsavlagringarna och ungefär samtidig med Höganäs-
yxan. Detta antagande bestyrkes av föremålets yttre. En liknan
de ornering återfinnes bl. a. på två hornyxor från Svserdborgs 
mosse och på en del andra redskap från Danmarks äldre sten
ålder.1 

Någon nämnvärd skillnad mellan Maglemosetidens och kökken-
möddingstidens kultur torde sålunda knappast kunna uppvisas. 
Kommande fynd skola säkerligen bestyrka antagandet, att intet 
nytt folk nått våra landamären förrän under yngre stenåldern, 
då först megalitfolket och därpå stridsyxefolket på skilda vägar 
invandrat i Skandinavien.' 

i Jfr K. F r i i s J o h a n s e n , anf. arb. (Aarb. f. nord. Oldk., 1919 
s. 165, H. C. B r o h o l m , anf. arb. (Aarb. f. nord. Oldk. 1924 s. 125 och 
S. MUller , Oldtidens Kunst, Stenalderen s. 9. 

2 Jfr O. R y d b e c k , anf. arb. 


