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II. 

Pollenanalytisk undersökning. 

Av 

L E N N A R T von POST. 

På anmodan av professor Otto Rydbeck har jag företagit pollen
analytisk undersökning av en nyligen vid grundgrävning i Höga
näs funnen och till Historiska Museet i Lund överlämnad hornyxa 
från äldre nordisk stenålder. 

Till förfogande har jag haft dels serieprov, som professorerna 
Grönwall och Rydbeck låtit taga av fyndplatsens lagerföljd, dels 
jordartspartiklar, vilka vid yxans ankomst till Lund kvarsutto på 
densamma eller lågo i dess emballage, och som tillvaratagits av pro
fessor Rydbeck. 

Yxan uppgavs vara funnen på kontakten mellan ett supramarint 
bildat lager, som vid den mikroskopiska undersökningen befunnits 
vara en skogsmylla, och en över denna lagrad gyttja med havs-
mollusker. Då denna gyttja av stratigrafiska skäl måste förläggas 
till den postglaciala landsänkningens tid, skulle sålunda redan fynd
förhållandena visa, att yxan måste härröra från den äldre nordiska 
stenåldern. 

Min undersökning har inriktats på att dels kontrollera och pre
cisera fyndets nivå i lagerserien, dels ställa detsamma i närmare 
tidsrelation till den postglaciala landsänkningon och till andra forn
fynd från det ifrågavarande tidsskedet. För detta ändamål hava ett 
antal pollenanalyser utförts av de från yxan tagna jordartspartik
larna samt ett pollendiagram för fyndställets lagerföljd upprättats. 
Vidare har på min begäran dr Bertil E. Halden underkastat prov-
serien kvantitativ diatomacéanalys. Slutligen har jag för att ytter
ligare komplettera de hållpunkter för fyndets tidsbestämning, som 
mina tidigare undersökningar av Skånes torvmosslagerföljder och 
fornfynd lämnade, pollenanalytiskt undersökt några i Statens Hi
storiska Museum förvarade, mossfunna fornsaker från Skånes äldre 
stenålder. 

Fyndnivån. De prov professor Rydbeck tillvaratagit från yxan 
efter dess insändande till Land äro: 
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Fig. 59. Pollendiagram för Höganäsprofilen. 

A. "från håligheter i rosenkransen", 
B. "partiklar, som skrapats av yxans yta", 
C. "smulor, som lågo i papperet, vari yxan var insvept", 
D. "slam, som avtvättades yxan vid rengöringen". 
Analysresultaten för dessa prov äro sammanställda i tabell 1. 

Samtliga analyser visa nära överensstämmande karaktär: domine-
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rande ekblandskog; Q u e r c u s i avgjord övervikt över dennas öv
riga konstituenter (U 1 m u s och T i l i a ) ; P i n u s och A 1 n u s 
ungefär likvärdiga, den senare dock mestadels med obetydlig över
vikt ; C o r y 1 u s fallande mellan ekblandskogen och P i n u s -
A l n u s , men mestadels något närmare ekblandskogssiffran; samt 
slutligen B e t u 1 a med den lägsta frekvensen. 

Granskas nu pollendiagrammet för fyndplatsen (fig. 59), återfin
ner man en pollenfördelning av denna art icke vid den uppgivna 

Tabell 1. Pollenspektra från Höganäs-yxan. 
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A. Från häligheter i rosenkransen 1 
A. Frän håligheter i rosenkransen 2 
B. Skrapat från yxans yta 1 
B. Skrapat frän yxans yta 2 
C. Smulor i omslaget 
D. Avtvättat 

fyndnivån, d. v. s. i närheten av gränsen mellan myllan och den 
marina gyttjan, men väl ett stycke upp i denna, inom djupzonen 
3,50—3,70 m. under markytan. Detta är också det enda parti av 
lagerserien, vars pollenflora företer överensstämmelse med yxpro-
vens såväl till pollenslagens frekvensföljd som till storleken av 
deras frekvenstal. Både ovanför och nedanför denna djupzon 
förlöpa kurvorna i helt andra kombinationer. I all synnerhet är 
så fallet underst i gyttjan och överst i myllan. De från yxan tagna 
jordproven kunna omöjligen härröra från denna zon. 

Mot en inpassning av yxan på en annan nivå än den uppgivna 
kan nu invändas, att de analyserade proven kunna vara jord, som 
vid upptagningen och hanteringen i samband därmed kommit att 
fastna på yxans yta. Denna möjlighet kan icke helt avvisas, helst 
som endast beträffande prov A punkten, där provet tagits, blivit an
given, och det sålunda icke varit mig möjligt att undersöka, huru
vida konsekventa överensstämmelser eller avvikelser finnas mellan 
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olika vidhäftande jordklumpar. Emellertid talar den stora likheten 
mellan de erhållna pollenspektra mot antagandet, att proven här
röra från föroreningar; och ett så gott som avgörande skäl häremot 
synes mig den omständigheten vara, att varken vid okulär gransk
ning av samtliga jordsmulor eller i de mikroskoperade stick
proven något spår träffats av den mörkfärgade och därigenom lätt 
igenkänliga myllan. Tvärtom bestå proven genomgående av den vid 
torkning ljusgrå marina gyttjan med dess sand, dess skalfragment 
av mollusker, dess saltvattensdiatomacéer och tångrester. Vidare ten
derar analysen av provet D, vilket är det från yxan avtvättade slam-
met och sålunda bör utgöra ett generalprov av beläggningen, sna
rare uppåt än nedåt från den zon analyserna peka på. Det torde 
under sådana förhållanden kunna anses så gott som säkert, att 
fyndnivån är den, som pollenanalysen utvisar, och icke den vid in
lämnandet till museet uppgivna. Ett ytterligare stöd härför är, att 
provet A, vilket tagits ur håligheterna i rosenkransen och sålunda 
är dot tillförlitligaste, givit analyser, som mycket nära överensstäm
ma med den från djupet 3,G6 erhållna. Frånsett de, som diagrammet 
visar, rätt variabla frekvenstalen för U l m u s , T i l i a och Q u e r 
c u s , överstiga avvikelserna mellan de båda analysernas procenttal 
knappast bestämningarnas felmariginal; och de enskilda siffrorna 
slå åt bägge hållen från medeltal, vilka antingen äro exakt lika 
frekvenssiffrorna på djupet 3,66 eller med endast någon enhet skilja 
sig från dessa. Yxans banparti har med största sannolikhet legat 
på eller mycket nära detta djup. Professor Rydbecks iakttagelse, att 
yxans patinering antyder ett läge snett över en gräns mellan två 
olika frätande och olika mörka lager, motsäger alls icke, att fynd
nivån kan vara den genom pollenanalysen funna. Ty havsgyttjor 
av det slag, som här föreligga, visa i regel rätt stora växlingar i 
olika skikt i avseende på sandhall o. s. v.; och de undersökta pro
ven säga, att så också här varit förhållandet. 

Fyndets tidsställning lill den postglaciala landsänkningen. Upp-
flyltningen av Höganäs-yxan från den marina gyttjans underkant 
till en nivå högre upp i denna rubbar icke det förhållandet, att yxan 
är äldre än den postglaciala landsänkningens maximum. Genom 
de av dr Halden utförda diatomacéundersökningarna har nämligen 
konstaterats, att diatomacéflorans sammansättning registrerar grad
vis tilltagande salthalt och vattendjup från gyttjans bottenskikt till 
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nivån 3,36 m. under markytan. Därefter följer mellan denna nivå 
och 2,86 m. under markytan en zon med minskad salthalt och djup. 
Denna zon är i lagerföljden utbildad som gyttjig sand (enligt den 
mikroskopiska undersökningen; den erhållna lagerföljdsupptecknin-
gen angiver "grå gyttjig lera"). Såväl den jämnare och större sand
halten som den minskade pollenkoncentrationcn antyder för detta 
lager andra sedimentationsförhållanden med rikligare stofftillförsel 
än för gyttjelagren ovanför och nedanför. Ovan det sandiga lagret 
stiga, enligt diatomacéflorans vittnesbörd, salthalt och vattendjup 
ånyo ända upp till provseriens början på 2 m:s djup under ytan. 
Sannolikt representerar den härovan följande sandlagerserien land-
höjningsskedet efter sänkningens maximum. Dettas nivå är att söka 
antingen i gyttjeseriens allra översta del eller möjligen på nivån 
3,30—3,40 m. under ytan, d. v. s. strax nedom den undre sanden. I 
varje fall blir yxan äldre än sänkningsmaximets tid. Sänkningen 
hade dock, då yxan inbäddades i avlagringarna, fortskridit så långt, 
att stranden redan låg högre upp på landytan än i nutiden. Ty då 
markytan vid fyndplatsen enligt uppgift ligger 3,80 m. ö. h., kommer 
yxnivån ett par decimeter över havsytan; och för avsättning av den 
relativt sandfattiga gyttja, i vilken yxan legat, kräves allra minst 
en eller annan meters vattendjup, sannolikt mera. 

Att diatomacéfloran registrerar tvenne, av nedgång åtskilda salt-
halts- och djupmaxima, lägger ett nytt faktum till de många bevis, 
vilka under årens lopp framkommit för ett mindre återslag i strand-
förskjutningen vid tiden för den postglaciala landsänkningens maxi
mum. Utan undersökningar på platsen vill jag icke söka giva nå
gon förklaring till den häremot svarande jordartsväxling, lagerfölj
den visar. Men jag skall längre fram återkomma lill betydelsen av 
detta förhållande för kronologiseringen av den äldre nordiska sten
ålderns kulturformer. 

Höganäs-yxans tidsrelation till andra fynd från Skånes äldre sten
ålder. Utom fynden från Stora Döde mosse och Baremosse, vilka 
jag tidigare undersökt, har jag granskat följande i Statens Histo
riska Museum förvarade "fågelpilar" från skånska torvmossar: 

19 st. från Amossen, Slågarps s:n; 
1 „ „ Bussjö mosse, Bromma s:n; 
1 „ „ örsjö mosse, örsjö s:n; 
1 „ „ Hylteberga mosse, Skurups s:n. 

10 — Fornvännen 1929. 
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Fem av dessa fynd hava givit tillräckligt material för pollen
analys, nämligen tre av pilarna från Åmossen samt de från Bussjö 
mosse och Hylteberga (se tabell 2). 

Någon exakt relation mellan dessa fynd och Höganäsprofilen 
kan givetvis icke fastställas, förrän pollendiagram från samtliga 
fyndplatserna erhållits och ett så tätt nät av detaljerade pollen
diagram från skånska mossar utarbetats, att de smärre variatio
nerna i kurvbilderna kunna steg för steg följas från station till 
station. Men den översiktliga kännedom om den skånska skogens ut
vecklingshistoria, som nu föreliggande material giver, tillåter lik
väl vissa allmänna slutsatser över fyndens inbördes tidsställning. 
Pollenanalysernas utslag för det skede det nu gäller äro särskilt 
tydliga, tack vare den omständigheten att under detsamma den 
postarktiska värmetidens skogstyper småningom konstituerade sig. 
På grund härav visa diagrammen för detta skede en i stort sett 
fortskridande utveckling i bestämd riktning; och det blir analy
sernas efter habitus skattningsvis bestämda plats i utvecklings-
serien, som ger hållpunkterna för tidsdiskussionen. 

Under Azilien-skedet viker i södra Skandinavien tallskogen 
för ekblandskogen samt al-hasselskogen, och de senare hava, redan 
då Campignien-stadiet vid tiden för det postglaciala sänknings
maximet uppnåddes, i dessa delar av vårt land erhållit den sam
mansättning och riklighet, som kännetecknar den postarktiska 
värmetidens temperaturmaximum. Men den definitiva ekbland
skogen med hassel som undervegetation föregås här av särskilt 
i vissa delar av Skåne synnerligen rikliga, rena hassellundar, 
vilka vid sidan av tallskogen, eller t. o. m. i högre grad än denna, 
givit skogsväxten dess prägel. Under detta hasselskede funnos 
visserligen ekblandskogens konstituenter, särskilt almen, men 
även linden och eken, ävensom alen tillstädes, men uppenbarligen 
till en början under helt svaga förutsättningar för uppkomsten 
av sluten högskog över hasselsnåren. Förhållandetalet mellan å 
ena sidan hasselns pollenfrekvens och å den andra ekblandsko
gens och alens sammanlagda (den s. k. C o r y l u s-index) kan för 
denna tid uppgå till mer än 50, men sjunker sedermera till den för 
de fullbildade ekblandskogarnas tid normala, d. v. s. mindre än 1, 
vanligen 0,3 å 0,6. 

Den skogliga utvecklingsföljd, i förhållande till vars stadier 
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pollenspektra från Skånes epipaleolitiska fornfynd skola tidfästas, 
blir sålunda följande: 

1. Ett tallskede med P i n u s-frekvenser, som kunna uppgå till 
60 a 70 %, ofta, särskilt nedåt, riklig B e t u l a (och S a 1 i x), ek-
blandskog och A 1 n u s alldeles underordnade samt snabbt stigande 
C o r y l u s-frekvens och C o r y l u s-index. 

2. Ett hasselskede med P i n u s alltjämt dominerande bland trä
den, men därjämte mycket riklig C o r y l u s (ända till över 200; 
C o r y 1 u S inräknas icke i trädpollensumman, men dess frekvens 
uttryckes i % av denna) samt hög C o r y l u s - index. 

3. Den verkliga värmetidsskogens begynnelseskede med snabbt 
mot dominans stigande frekvenser för ekblandskog och A1 n u s, men 
sjunkande C o r y l u s - frekvens och C o r y l u s - index. Tämligen 
tidigt under detta skede uppnår Q u e r c u s avgjord övervikt inom 
ekblandskogens pollengrupp. Det bör ihågkommas, att huvuddelen 
av "ekblandskogens tid" även Skåne faller efter det tidsavsnitt, som 
Höganäs-profilen i sin helhet motsvarar. 

Höganäs-yxan faller nu i senare delen av denna utvecklings tredje 
skede, d. v. s. i början av de fullt utbildade ekblandskogarnas lid. 
Ekblandskogens kurva befinner sig ännu vid yxans sannolika nivå 
i stort sett i stigande och når endast obetydligt ovan densamma det 
för Skånes värmetid karakteristiska läget på drygt 40 %. C o r y 
l u s - index är redan i lagerseriens bas låg, ehuruväl en svag all
mäntendens till stigning förmärkes nedåt, där också P i n u s ännu 
visar tämligen höga frekvenser. Vidare bör Q u e r c u s ' utpräg
lade dominans inom ekblandskogen så gott som hela diagrammet 
igenom bemärkas. 

För samtliga de epipaleolitiska fornfynd, vilka medtagits till 
jämförelse, visa pollenspektra karaktärer, som bestämt angiva 
högre ålder än Höganäs-yxans. 

Fågelpilarna, som bilda en i åldershänseende sluten och täm
ligen enhetlig grupp, komma Höganäs-yxan närmast. Men deras 
pollenspektra kännetecknas, i motsats mot dennas, av en för 
skånska förhållanden låg ekblandskogssumma samt därav, att 
Q u e r c u s spelar en i förhållande till U l m u s och T i 1 i a mera 
tillbakaskjuten roll. Såväl detta som de i vissa fall tydliga, ehuru 
alltid svaga tendenserna till hög C o r y l u s-index förlägger samt
liga de undersökta fågelpilarna till skede, tidigare än Höganäs-
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yxans, nämligen förra delen av det tredje bland de uppställda 
huvudskedena. 

Tabell 2. Pollenspektra frun Skånes äldre stenålder. 

Fornfynd 
(St. H. M. = Statens Historiska Museum 
S. M. = Simrishamns Museum). 
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Åmossen (St. H. M. 2918) 
Åmossen (St. H. M. 3191 a) 
Åmossen (St. H. M. 3191 b) 
Hylteberga mosse (St. H. M. 14053). 
Bussjö mosse (St. H. M. 13075) 
Stora Döde mosse (S. M. 1728) 
Stora Döde mosse (S. M. 2173) 

Hornyxa 
Stora Döde mosse (S M. 2727) 

Kulturlager 
Bare mosse, överst 
Bare mosse, mitten 
Bare mosse, underst 

De skiljaktigheter med avseende på C o r y l u s-index' storlek, 
ekblandskogens pollenfrekvens o. s. v., vilka förefinnas fågel-
pilsanalyserna emellan, antyda möjligen, att en åldersuppdelning 
inom denna fornsaksgrupp skulle kunna ifrägakomma. Så länge 
materialet icke är större, och så länge pollendiagram från flera 
av fyndställena saknas, kan likväl denna fråga icke tagas under 
behandling. Det är möjligt, att avvikelser av denna storleksord
ning icke motsvara olika etapper i den fortskridande utvecklings
följden, utan endast sammanhänga med smärre svängningar kring 
dennas genomsnittslinje. 

Hornyxan från St. Döde mosse faller däremot otvivelaktigt ännu 
något längre tillbaka i tiden än fågelpilarna. Dess pollenspektrum 
har visserligen fortfarande tämligen låg C o r y l u s-index och rätt 
riklig A l n u s . Men ekblandskogen når som helhet endast 1 %, 
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och Q u e r c u s saknas. Fyndet faller på övergången mellan 
skedena 2 och 3. 

Mellan Höganäs-yxans, fågelpilarnas och Dode-yxans pollen
spektra äro endast gradskillnader förhanden. I pollenspektra från 
boplatslagret i Baremosse — med bl. a. skivyxor och en osli
pad flintyxa, vilken Sernander och Almgren erhöllo år 1907 
(Sernander, Geologiska Föreningens Förhandlingar 1908, sid. 388 
och ff.), och som av typologiska skäl förts till den yngre nordiska 
stenålderns begynnelseskede (Montelius, Minnen, nr 93) — tillkom
ma emellertid utpräglade karaktärsdrag, vilka ställa dessa analy
ser i en särklass även till arten. Främst bland dessa märkas en 
C o r y l u s-index av den för skedet 2 utmärkande storleksordnin
gen samt den mycket låga frekvensen, resp. frånvaron av ekbland
skogens och alens pollen. 

Varken Dode-yxans eller Baremosse-boplatsens pollenspektrum 
uppvisar emellertid C o r y l u s-frekvenser av den i vissa av Skå
nes äldre värmetidslager maximala storleken, men i båda fallen 
föreligga pollendiagram för fyndpunkternas lagerföljder, i vilka 
dessa C o r y l u s-maxima ingå (fig. 60). Det växande pollenanaly
tiska materialet börjar allt mera peka på att det mest utpräglade 
hassellundsskedet motsvarar ett bestämt stadium i den postarktiska 
tidens klimatutveckling, och i varje fall synes det högst sannolikt, 
att C o r y 1 u s-frekvensens och C o r y l u s-index' kulmination inom 
Skåne bildar en verklig kronologisk lednivå. Det är då av vikt att 
bemärka, att för denna lednivå karakteristiska pollenspektra (se 
tabell 3), återfinnas omedelbart under Dode-yxans nivå, men strax 
ovan Baremosse-boplatsens i resp. pollendiagram. 

Tabell. 3. Stora Döde mosse och Baremosse. 
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Den pollenanalytiskt fastställda åldersföljden av de behandlade 
fynden från Skånes epipaleolitikum blir sålunda: 

1. Baremosse-boplatsen, 
2. Dode-yxan, 
3. Fågelpilarna, 
4. Höganäs-yxan. 
Den tydligen rätt stora åldersskillnaden mellan Dode-yxan och 

to so so w so eo ro so so roo% 

Fig. 60. Pollendiagram för Baremosse1. 

Höganäs-yxan innebär intet överraskande, då ju som bekant horn
yxor av denna typ träffats såväl på boplatserna av Mulleruptyp 
som i Ertebelletidens kulturlager. 

Det återstår nu att tillse, i vad mån dessa fornfynd, och särskilt 
Höganäs-yxan, kunna bringas i relation till de för vår kännedom 
om den äldsta nordiska kulturutvecklingen grundläggande danska 
boplatsfynden, ävensom att söka fastställa deras fidsställning till 
de stora förändringarna i fördelningen mellan land och hav inom 
Ancylus-tidens och Litorina-tidens Sydskandinavien. 

1 Beteckningsförklaring, se fig. 59. 
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Enligt de av Knud Jessen utförda pollenanalyserna från kultur-
lagren i Mullerup Maglemose, Svaerdborg Mose och Holmegaards 
Mose (sammanställda i Aarb. f. Nord. Oldk. og Hist. 1924, sid. 23) 
måste dessa boplatser, såsom också Jessen hävdar, även på pollen
analytiska grunder betecknas som samtidiga. Möjligen synes mig 
Mullerup-boplatsen kunna vara övergiven något tidigare än de 
båda andra. På grund av de skiljaktigheter, som föreligga mellan 
Skånes och Själlands pollcnfloror från denna tid är en preciserad 
och definitiv jämförelse mellan de danska och de skånska forn
fyndens pollenspektra icke f. n. möjlig. Men skulle jag redan 

rso soo zso 

— , _— — — 

på grundvalen av nu föreliggande material våga uttala en för
modan, vill det synas, som om Baremosse-boplatsen skulle falla i, 
eller, vad den östra boplatsen i Holmegaards Mose beträffar, t. o. m. 
under de danska kulturlagrens underkant, samt att åtminstone 
Holmegaards Moses båda boplatser, men knappast Mullerup, ägt 
bestånd ett stycke fram i den tid de skånska fågelpilarna visat sig 
tillhöra. Medan alltså Dode-yxan skulle vara samtidig med de 
danska boplatserna av Mullerup-typ, blir Höganäs-yxan avgjort 
yngre än dessa. 

Det är redan fastslaget, att Höganäs-yxan tillhör ett så sent 
stadium av den postglaciala landsänkningen, att den nutida nord
västskånska kusten redan till någon del stod under vatten. Sänk
ningens maximum uppnåddes emellertid först senare. Fyndet är 
sålunda något, men sannolikt icke mycket, äldre än de till den 
postglaciala transgressionsgränsen knutna boplatserna av Erte
bölle- och Limhamnstyp. På Limhamnskulturens urfyndort — bo
platsen i Järavallen vid Soldattorpet i Limhamn — ligger, enligt 
Kjellmark, kulturlagret inbäddat mellan en undre och en övre 
strandgrusavlagring, av vilka den sistnämnda betecknar det abso
luta transgressionsmaximet. Det torde knappast vara tvivel un
derkastat, att dessa båda strandvallar motsvara de båda maxima 
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för salthalt och vattendjup, som registreras av Höganäs-profilens 
diatomacéflora, och att Limhamns-boplatsens nivå ligger i det san
diga mellanlagret mellan dessa, alltså ett stycke ovan yxans fynd
nivå. 

Den dubblering av "Litorina-maixmet", varom både Järavallens 
byggnad vid Limhamn och Höganäs-profilen vittna, är numera 
känd från så många punkter i södra Skandinavien och i sådana ut
bildningsformer, att företeelsen icke kan förklaras såsom lokala 
tillfälligheter. Bl. a. visa förhållandena i Mästermyr på Gotland 
(S. G. U., Ser. Aa nr 164), fullt klart, att en fram- och tillbaka
gång i höjdrelationen mellan havsyta och land måste hava ägt rum. 
Till följd av den lyckliga omständigheten, att Limhamns-boplat
sens kulturlager ligger mellan de båda maxima, är en stratigrafisk 
lednivå funnen, genom vilken Limhamns-kulturens åldersförhållan
de till närstående former bör kunna vid fortsatta, noggranna under
sökningar på stratigrafisk och pollenanalytisk väg med full säker
het fastslås. 

Tack vare det nyligen gjorda fyndet av submarin skogstorv på 
35—37 m. djup i Östersjön utanför Kåseberga (se Orvar Isberg. 
Geogr. Annaler 1927, sid. 100 och ff.) är det numera möjligt att 
direkt i serien av epipaleolitiska fornsaker inpassa den etapp i 
den geografiska utvecklingen, Kåseberga-fyndet representerar. 

De av Isberg meddelade pollenanalyserna från Kåseberga-torven 
visa i medeltal följande pollenspektrum: 

Tabell 4. Kdsebergastubbarna. 
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Denna pollenflora torde emellertid icke vara utan vidare jämför
lig med det skånska inlandets från motsvarande tid. I likhet med 
andra delar av Skånes östra kustland visar Kåseberga-lokalen ge
nom lövträdens tillbakaträdande i förhållande till tallen släktskap 
med de under Östersjöns klimatografiska inflytande helt ståen-
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de områdena, t. ex. Gotland och Kalmarsunds-området . Tages 

detta i be t raktande , synes dock Kåseberga- torven med mycket stor 

sannol ikhet kunna för läggas till de skånska fåge lp i la rnas tid. Det

ta innebär , a t t ännu under sagda skede en från havet avski ld 

Ancylus-sjö exis terat . Jämför t med de mel lanbal t iska områdenas 

till s t randförsk ju tn ingens ski lda faser anknu tna pollondiagram, 

fal ler nämligen Kåseberga-spekt re t tydligt efter t iden för Ancylus-

g ränsva l l ens ti l lkomst. Kåseberga- torven skul le all tså, om de 

ana lyserade proven äro representa t iva , h ä r r ö r a f rån en tid, då vis

ser l igen ös ters jö-bäckenets vattenhöjd bestämdes av pass t rösklar

na i de tysk-dansk-skånska sunden, men då den baltiska Ancylus-

t ransgress ionen förbytts i regress ion. Ti l l en t idpunkt helt kor t 

efter, vid eller kanske rent av något före Ancylus-gränsval lens till

komst synas däremot Mullerup-boplatsernas äldsta delar och l ikaså 

Baremosses ku l tu r l age r va ra at t för lägga. 

Sver iges Geologiska Undersökning , juni 1927. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Verzierte Schaftlochaxt aus Hirschgeweih, in Höganäs gefunden. 

I. O t t o R y d b e c k : Archäologische Untersuchung. 

Während einzelne nordische Forscher angenommen haben, dass die Trä-
ger der sog. Kjökkenmöddingkultur ein eingewandertes Volk gewesen 
seien, haben dänische Archäologcn einstimmig erklärt, dass die genannte 
Kultur keine derartigen Abwcichungen von der der Maglemosezeit aut-
wcise, dass man deshalb eine solche Einwanderung vorauszusetzen 
brauche. Da die letztgenannten Forscher die unvergleichlich urafassond-
ste Kenntnis des Altcrtumsmaterials aus den betreffendon Perioden besit
zen, und da ihre Bcweisfuhrung völlig iiborzeugend wirkt, diirfte kein 
Anlass vorhanden sein, von dor von ihnen ausgesprochenen Auffassung 
abzugohcn.1 

Den vielen Altcrtiimern, die die Verwandtschaft zwischen dera Gcräte-
inventar der Maglemosezeit und der Kjökkonmöddingzeit belcuchten, 
känn ein im Jahre 1927 gehobener Fund aus Schonen angereiht wer
den. Der Fund besteht aus einer in der Ortschatt Höganäs im nordwest-
lichen Schonen ganz nahe der Kiiste angotroffenen Schaftlochaxt aus 
Hirschgeweih, dio der Geologe Lennart v. Post, trotz der etwas unsiche-
ren Fundangaben, ziemlich genau hat datieren können, dank dem Um-

1 Vgl. O. Rydbeck, Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens 
äldsta bebyggelse, Lund 1928, S. 52 (auch In K. Humanistiska Veten
skapssamfundets Årsberättelse 1927—28, S. 86). 



154 Lennart von Post. 

stande, dass ihre Lage in der Schichtenreihe aut pollenanalytischem Wege 
hat bestimmt werden können. Der Fall ist um so interessanter, als die 
Axt hiibsch verziert ist und verschiedene bemerkenswerte Einzelheiten 
aufweist. 

Die Untersuchung zeigt, dass der Fund aus dem späteren Teil der Zeit 
des Eichenmischwaldes herriihrt, welcher der Zeit kurz vor der Erte-
bölleporiodo entspricht. Die Verzierung der Axt ist aus Fig. 53—57 zu 
ersehen. Sie hat ein angcfangenes sekundäres Schaftloch senkrccht zu 
dem ursprunglichen, in welchem noch ein Teil eines Schaftos aus Birkcn-
holz sass, festgekoilt mittelst eines Knochensplitters. Aus ungefähr der
selben Periode riihrt ein sog. Abhäutmosser aus Knochen, gefunden bei 
Limhamn im sudwestlichcn Schonen, Fig. 58, her. 

II. L e n n a r t v o n P o s t : Pollonanalytische Untersuchung. 

Auf Ersuchen Professor Otto Rydbecks hat Verf. pollcnanalytisch Erd-
proben von einer bei Höganäs gefundenen Hirschgoweihaxt (Tabelle 1) 
sowie auch eine Probonscrie aus der Schichtenreihe am Fundorte (Pol-
lendiagramm Fig. 59) untersucht. Die Axt sollte der Angabe nach auf 
der Grenze zwischen einem Waldhumus und einer diesen iiberlagcrnden 
Serie von Meeresscdimcnten (Gyttja und Sand) gefunden worden sein. 
1'ollonspektren von der Axt her vcrlegen indessen das Fundnivcau der
selben etwas iiber das angegebene Nivcau, nämlich in die marine Gyttja 
zwischen 3.5 und 3.7 m unter der Erdoberfläche. Sowohl aus dem Pollcn-
diagramm (Fig. 59) als auch aus don von Dr. Bertil E. Ilalden aus-
gofuhrten Diatomaceonanalysen geht hervor, dass dieses Niveau unter 
derajonigen liegt, welches dem Maximum der postglazialen Meerostrans-
gression entspricht. Die Höganäser Axt gehört also einer Periode an, 
die älter ist als die Ertcböllozeit. 

Um dass rclative Alter der Höganäsaxt noch genauer bostimraen zu 
können, sind eine Anzahl Gegenstände aus der älteren Steinzeit, die in 
schonischen Torfraoorcn gefunden worden sind (Tabelle 2), untersucht 
worden, nämlich: 

"Vogelpfeile" aus den Mooren Åmossen, Bussjö mosse, Hylteberga 
mosse und Stora Döde mosse; 

eine Hornaxt aus dem Stora Döde mosse; 
Kulturschicht im Bare mosse. 
Die Pollonspcktren zeigen, dass die untersuchten "Vogelpfeile" einer 

begrenzten Periode angehören, die etwas vor der Zeit dc-r Höganäsaxt 
liegt, sowie dass die Hornaxt aus dem Stora Döde mosse älter ist als die 
''Vogelpfeile", jtinger aber als der Baremosse-Wohnplatz. Ein Ver
gleich mit den von Knud Jessen veröffentlichten Pollenspektren von den 
dänischen Wohnplätzen von Mulloruptypus her ergibt ferner, dass der 
Baremossefund ungefähr gloichaltrig mit diesen öder möglicherweise 
sogar ein klcin wenig älter ist. Dio Mullerup-Baremosse-Pcriodo scheint 
ziemlich genau dem Zoitpunkt fiir das Maximum der siidbaltisehen Ancy-
lustransgression zu entspreclicn. 


