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MAGISKA ORNAMENT I MESOL1TICUM.' 
AV 

E L S I E H U L T É N 

A
tt den naturalistiska paleolitiska konsten varit avsedd att 
tjäna magiska syften, har länge ansetts höjt över varje 
tvivel. Likaså att många av den neolitiska keramikens geo
metriska motiv ursprungligen haft en symbolisk betydelse 

och uppkommit genom förenkling av naturalistiska avbildningar. Re
dan i paleoliticum kan ju en sådan fortgående förenkling iakttagas.1 

Till synes helt oberoende av denna uppträder emellertid i mesoliti-
cum, speciellt i Maglemosekulturen, en rik geometrisk ornamentik, 
omfattande bl. a. sicksacklinjer, regelbundna sexhörningar och rom
ber samt schackmönstret. För oss förefaller det a priori ganska na
turligt, att dessa sirliga och graciösa ristningar, som mest av allt 
likna spetsar och broderier, ha uppkommit ur en rent estetisk lust 
att pryda vapen ooh verktyg med vackra ornament. Att frågan om 
Maglemosekonstens eventuella magiska betydelse aldrig tagits upp 
till behandling, beror naturligtvis på att man icke ansett det löna 
mödan att försöka finna reda på ett så primitivt folks tankegång, då 
man icke hade annat att gå efter än dessa geometriska motiv. Dess
utom tog den danska arkeologins grand old man, Sophus Muller, som 
bekant avstånd från varje tanke på att forntidens konst kunde ha 
någon magisk betydelse2 och lyckades samtidigt finna en mycket 
rimlig förklaring till just Maglemosekonstens ursprung, nämligen att 
den uppkommit genom avbildning av vissa tekniska alster: sömmar, 
nät, flätverk o. d.3 Meningen med dessa rader är emellertid att söka 
visa, att det trots detta kan ligga magiska syften till grund för ifråga
varande avbildningar. 

1 M. C. B u r k i t t , Prehistory (1921). Pl. 31—33. 
2 Aarböger 1920 s. 154. 
3 Stenalderens Kunst 1918 s. 6 ff. 

13 — Fornvännen 1939. 
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Sophus Mullers förklaring är nämligen icke uttömmande. Den er
sätter endast ett frågetecken med två andra: Varför avbildade Magle-
mosefolket sömmar och nät på sina ben- och hornföremål, och hur 
fingo de egentligen idéerna till dessa vackra broderimönster? Det 

Fig. 1. 
»Spetsvapen» av hjorthorn från Kalundborg. 

(Efter Friis-Johansen). '/«• 
Klg. 1. »Polnted weapon» of 8tag:'shorn Irora KalundborK. 

(After Friis-Johansen). 

framgår nämligen av en hel del olika egenheter hos Maglemoseorna-
mentiken, att varken överföringen av broderimönstren på ett annat 
material eller deras uppfinnande kan ha förorsakats av ett rent este
tiskt behov. 

För det första avbildas mycket ofta vanliga kastsömmar samt la
gade revor eller stoppade hål, vilka ju inte ha något större skönhets-
värde, åtminstone inte i så naturalistiska avbildningar som dem vi 
finna t. ex. på det stora greniga hornredskapet från Kalundborg 
(fig. 1). 

För det andra måste verkliga, som prydnad avsedda ornament vara 
tydligt synliga, om de skola ha något existensberättigande. Men det 
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är just vad Maglemoseornamenten aldrig ha varit. De flesta av dem 
måste på det färska materialet ha varit så gott som osynliga. Det 
har visserligen föreslagits, att de liksom motsvarande ristningar på 
ben och horn hos de nu levande polarfolken ursprungligen skulle ba 

Fig. 2. 
Hornyxa med »hopsydd» spricka frän Svserdborg.',(Efter 

Friis-Johansen). 2/3. 
Fig. 2. Horn axe with »mended» crack from Svaerdborg. 

(After Friis-Johansen). 

varit ingnidna med svart färg,4 men i så fall borde spår av denna färg 
fortfarande finnas kvar, eftersom ingen annan svart färg än antingen 
sot, harts eller någon slags mineral kan komma i fråga och ingendera 
av dessa angripes det ringaste vid torvbildningen. Det finns visserligen 
några föremål från Maglemosetid med svarta eller mörkgrå, ganska 
grova ornament, men just i de allra finaste ristningarna, där den 
bäst behöves, finnes ingen färg, utan ristningarna framträda ljusa 
mot det under humussyrornas inverkan brunfärgade hornet, resp. 
benet, som i färskt tillstånd var mycket ljusare än nu. Att eventuella 
färgspår skulle kunna ha avlägsnats vid föremålens rengöring efter 
upptagningen ur torven, synes uteslutet, eftersom liknande ristningar 
på lapska och eskimåiska föremål tåla en mycket omild behandling 
med såpa och borste, utan att den svarta färgen bleknar det ringaste. 
Det återstår alltså endast den möjligheten, att avsikten med åtmin
stone en del av Maglemoseristningarna i c k e har varit, att de skulle 
vara tydligt synliga. 

* J. D. G. C 1 a r k, Tho Mesolithic Settlement of Northern Europé (1936) 
s. 162 not. 1. 
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Detta tyder på en magisk avsikt — det påminner om de paleolitiska 
målningarna inne i mörka grottor eller om Eggjumstenen, vars runor 
solens strålar aldrig fått träffa. I samma riktning pekar ristarens 
tydliga önskan att få med så många olika motiv som möjligt på 
samma föremål, ofta till förfång för dess skönhetsvärde, och den 
egendomliga vanan att utföra ornament på ett föremål, som knappt 
är påbörjat: i Svärdborg Mose har man funnit ett hjorthorn med ett 
litet stycke av ena sidan omsorgsfullt glättat och försett med en fin 
sicksacklinje, men för övrigt helt utan bearbetning,5 och bland »Ma
teriale til Benredskab» från den först funna boplatsen i Maglemose 
ligger i Köpenhamns Nationalmuseum ett benstycke med fyra korta 
sicksacklinjer — men detta kan ju också vara ett sönderbrutet 
redskap. 

Om det nu alltså av flera skäl är sannolikt, att Maglemoseorna-
mentiken har en magisk betydelse, så gäller det i första hand att 
finna den tankegång, som förmått ristarna att avbilda olika slag av 
sömmar, ev. även nät och flätningar, på vapen och redskap av ben 
och horn. Clark0 har i detta sammanhang fäst uppmärksamheten på 
en hornyxa från Svärdborg Mose, vars ornamentik är så enkel, att 
den borde vara lämplig att utgå från vid ett tolkningsförsök. Ut
smyckningen består nämligen endast av en serie små tvärstreck på 
bägge sidor om en spricka (fig. 2), och Clark föreslår, att de utförts 
för att inkorporera sprickan i föremålet. Han säger dock själv, att 
han icke är nöjd med denna förklaring. 

Kan det inte i stället vara så, att de små tvärstrecken skola före
ställa stygn,7 och att hela ornamentet är ett utslag av den primitiva 
övertygelsen, att en bild på ett magiskt sätt influerar på verkligheten, 
så att den skenbara hopsyningen till gagnet blir en verklig lagning? 
Yxans utsmyckning skulle alltså vara ett vackert exempel på sym
patisk magi. 

Det finns ytterligare två föremål från Svärdborg, som äro nästan 
lika tydligt hopsydda. Det ena är en yxa av hjorthorn med en långs
gående ränna, som utfyllts med en serie ytterligt fina men alldeles 

5 K. F r i i s - J o h a n s e n i Aarböger 1919 s. 216. 
6 C l a r k loe. cit. s. 167. 
7 Att det just ser ut som om sprickan vore hopsydd har påpekats av K. 

Friis-Johansen i Aarböger 1919 s. 166—167. 
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tydliga snedstygn,8 det andra en klubba av uroxben, på vilken en 
likadan ränna försetts med två rader snedstreck, denna gång dock ej 
placerade i fördjupningens botten, utan längs dess 
båda kanter. Här äro till yttermera visso alla 
strecken dubbla, som om man riktigt tydligt velat 
avbilda tråden (fig. 3). 

Fina snedstreck tvärs över en ränna i benet 
förekomma också på den s. k. fågeipilen från 
Offerdal9 jämte andra motiv, som tydligt visa dess 
samband med Maglemosekulturen. 

Idén att »sy över» en ränna i ben eller horn 
på detta sätt har antagligen uppkommit därav, att 
liknande rännor kunna bildas i tjockt skinn, om 
man tar i för hårt vid skrapningen, och man bru
kade då lägga en serie snedstygn över rännan för 
att hindra skinnet att spricka. 

Clark har sammanställt den först nämnda »hop
sydda» yxan med ett hornredskap från Taarbsek 
vid Lyngby, på vilket kanterna av ärren efter K i u b b a a v u r o x b e n 

borttagna sidogrenar äro försedda med talrika med »sömmar» på 
o . .. i T » A. Mi , = ii i i i i_ båda sidor om rän-

sma tvärstreck. Det finns också ett liknande horn nan. (Efter Friis-Jo
hansen). Ca 1/2. 

Fig. 3. Club of anroch'3 
bone with »seams» on 
both sides of thegroove. 
(After Friis-Johansen.) 

stycke från Horsö vid Mariager Fjord.10 Enligt 
Clarks åsikt är avsikten med ornamentet den
samma som på yxan. Men om meningen var att 
försöka att få ärren att se ut som en del av den 
dekorativa utsmyckningen, borde väl strecken ha dragits ut tvärs 
över dem i stället för att endast korsa deras kanter? 

Här föreligga, så vitt jag kan se, endast tre möjligheter. Dels 
kunna de streckade ärren sakna varje samband med den »hopsydda» 
yxan, så att deras ornamentik måste förklaras ur helt andra förut
sättningar. I det följande skall jag emellertid försöka visa, att hela 
Maglemosekonsten framsprungit ur en önskan att på magisk väg för
bättra vapen och verktyg genom att på dem avbilda förstärkande söm
mar, och det blir då åtminstone enligt min åsikt ganska meningslöst 
att försöka förklara en så enkel dekoration som dessa tvärstreck på 

8 F r i i s - J o h a n s e n 1. c. fig. 38. 
9 M o n t e l i u s, Minnen fig. 62. 
10 l i r o h o l m i Aarböger 1924 s. 117- -118. 
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Fig. 4. Sydda Maglemosemotiv: N:r 1—4 barbed lines i olika variationer, före
kommande på mer än en tredjedel av alla ristningar, 5—8 enkla och dubbla 
sicksaeklinjer, likaså yt terst vanliga utom möjligen nr 8, som är mer sällsynt. 
Den finns t. ex. i fig. 1 och på en polsk yxa (Clark fig. 62:5). Nr 9—12 äro 
sydda över en pålagd remsa (jfr. sid. 201), 9 är från en harpun från Magle
mose (Aarb. 1903, fig. 31), 10 är vanlig och finns bl. a. mycket vackert på 
en hornspets från Stensby (Stenålderns Kunst, fig. 22). Nr 11 är från Skalstrup-
yxan (se sid. 203) och 12 finnes på ett bärnstensdjur från Resen Mose (Clark 
fig. 59:7) och en skifferyxa från okänd fyndort (Aarb. 1896, fig. 6). Nr 13—16 
är nätmönstren från Orust, Skaras, Ståla och Kvianes (se sid. 209), 16 två 
av de streckade figurerna på Horsensharpunen (fig. 7.) Nr 17 är schack
mönstret i fig. 1 och 6, 18 det degenererade schaokniönstret på nyssnämnda 
harpun, 19 finns bl. a. i fig. 1 ooh på Skalstrupyxan, 20 är Ystadyxans schack-
mönster. Nr 21 är från en benspets från Ferneverdor i Brandenburg (Brogger 
1. c. fig. 30), 22 från en yxa av uroxben, avbildad i Dansk Nationalmuseums 
Vejledninger 1937, sid. 29. Nr 23 är det lilla kråksparkmönst re t från Magle
mose (och Bloksbjerg, se sid. 210), 24 vargtandsmönstret , som bl. a. finns på 
en Maglemoseharpun och en skitferyxa (Aarb. 1903, fig. 31, och 1896, fig. 5) 
samt i prickteknik på en av de franska yxorna (se sid. 215). Nr 25 är ormen 

på Skalstrupyxan ooh 26 två streckade romber (se sid. 217). 
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något annat sätt. Man kan också tänka sig, att tvärstrecken ristats 
innan sidogrenarna brötos av i avsikt att förhindra detta. I så fall 
har den glättning av ärren, som företagits efteråt, utplånat en del 
av varje streck. Den tredje möjligheten är att ornamentet även här 
skall representera en hopsyning, men att ristaren tänkt sig stygnen 
lagda endast genom det hårda hornet i ärrens kanter. Då gå strecken 
ända fram till den lösare vävnadens början, och en noggrann under
sökning av hornet bör alltså kunna avgöra vilket av de båda sista 
alternativen som har mest fog för sig. 

E t t i n g å e n d e s t u d i u m a v M a g 1 e m o s e o r n a m e n t i-
k e n g e r v e r k l i g e n v i d h a n d e n , a t t d e n i c k e i n n e 
h å l l e r e t t e n d a m o t i v — så när som på de tre djurbilderna 
— s o m e j l ä t t o c h e n k e l t k a n å t e r f ö r a s t i l l söm
n a d s t e k n i k . Fig. 4 visar delar av de flesta Maglemosemönster, 
kopierade i sömnad. Naturligtvis kan vilken streckteckning som 
helst kopieras med nål och tråd. Häri ligger intet som helst bevis 
för att den ursprungligen avbildar ett broderi. Men på ett mönster, 
som icke är avsett att sys, uppstår då oftast på baksidan ett virrvarr 
av trådar, oeh endast i sällsynta och tillfälliga undantagsfall kan trå
den på avigsidan bli kortare än på rätan. I mönster, som uppfunnits 
med nålen i hand, är däremot den synliga delen av tråden i regel 
längre än förbindelsetråden på baksidan. Så är också fallet hos 
Maglemosemönstren, och detta t. o. m. i ännu högre grad än på nu 
använda broderimönsler. Orsaken härtill är naturligtvis, alt våra 

Fig. 4. Sevvn Maglemose motits: Nos. 1—4 barbed lines in different variations, occnrring on 
more than oue-third ol all the carvings; 5—8 siugle and douhle zigzag lines, also extremely 
nsual, except possibly no. 8, which is more uncommon. It is found for instance in fig. 1, and 
on a Polonian axe (Clark fig. 62:6). Nos. 9—12 are sevvn över a superimposed strip (ef. p. 201); 
9 is from a harpoon from Maglemose (Aarb. 1903, lig. 31); 10 is nsual and is found inter alia 
very beautifully executed on a horn pick from Stensby (Stenald. Kunst, fig. 22). No. 11 is 
from the Skalstrup axe (see p. 203), and 12 occurs on an amber animal from Resen Mose (Clark 
fig. B9:7) and a slate axe from an unknovvn provenance (Aarb. 1896, tig. 6). Nos. 13—15 are 
net patterns from Orust, Skaras, Ståla and Kvianes (see p. 209); 16 two of the hatehed figures 
on the Horsen harpoon (fig. 7). No. 17 Is the cheqnered pattern in llgs 1 and 6, 18 the degen-
erated cheijuered pattern on the harpoon just reterred to ; 19 is found, inter alia, in fig. 1 
and on the Skalstrup axe; 20 is the chequered pattern on the Ystad axe. No. 21 is from a 
bone pick from Ferneverder in Brandenburg (Brogger 1. c. fig. 30); 22 from an axe of auroch's 
bone, reproduced In the Dansk Nationalmuseums Vejledninger 1937, p. 29. No. 23 is the little 
featherstitoh pattern from Maglemose (and Bloksbjerg, see p. 210); 24 the vvolf-tooth paltern, 
which is found, inter alia, on a Maglemose harpoon and a slate axe (Aarb. 1903, fig. 31, and 
1896, lig. B) and in dot technique on one of the French axes (see p. 215). No. 25 is the snake 

on the Skalstrup axe, and 26 two hatched rhoms (seu p. 217). 
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broderier vimla av mer eller mindre stiliserade naturalistiska motiv, 
vilka voro alldeles okända för Maglemosefolket. D e läto endast leda 
sig av att sömmen skullo utgöra en lämplig förstärkning av skinnet. 
Denna förstärkningsverkan ökas ytterligare av att fram- och bak
sidans mönster ej få bli kongruenta, utan alternerande, vilket ofta 
kännetecknar dessa motiv. (Jämför dock nedan om vissa olika utfö
randen av schackmönstret!) 

Förstärkning av skinnet var så mycket mera nödvändig, som detta 
i sig själv måste ha varit mycket skört på grund av de ofullkomliga 
beredningsmetoderna. Sannolikt försökte man få det mjukt endast 
genom skrapning och tuggning. Möjligen användes dock även eski
måernas metod med urin, i så fall i brist på lerkärl i urholkade trä
stammar. Fynden av åror både i Duvensee och Holmegaard visa ju, 
att man hade båtar, och de sneda yxorna, som berett huvudbry med 
att varken vara rätyxor eller tväryxor, passa i själva verket alldeles 
utmärkt just till att urholka trädstammar, isynnerhet om träet först 
brännes.11 

Maglemosemönstren äro lätta att sy utan annan föregående mar
kering än stuckna hål eller ritade punkter. De påminna häri om de 
nutida broderier, som sys över räknade trådar och allmänt anses 
mera värdefulla än de som sys i ett uppritat mönster. I följande 
avseenden avvika däremot Maglemosemönstren från nu använda bro
derimönster: 

De bestå så gott som aldrig av avslutade motiv, utan äro lös
ryckta bitar av bårder eller ytmönster, som skulle kunna tänkas fort
satta i det oändliga. Den lilla bården på »nätstickan» från Bohuslän 
(fig. 5) utgör på sätt och vis ett undantag, i det att den går runt om, 
men nätet är egentligen ett ytmönster, och en nutida tecknare skulle 
helt säkert ha avslutat åtminstone den nedre kanten med en rät linje. 
Så gjorde aldrig Maglemoseristaren, kanske därför, att enligt hans 
mening ett avslutat ornament endast kunde påverka det omedelbara 
underlaget, medan ett oavslutat kunde tänkas utsträcka sin magiska 

11 I detta sammanhang kansko bör påpekas att don ofta framförda åsik
ten, att kokt föda ej kunde tillredas, innan lerkärlstillverkningen var 
uppfunnen, är felaktig. Ännu långt in pä 1800-talet kokade kamtschadalerna 
fisk i sina av urholkade trädstammar gjorda kanoter gonom att värma 
vattnet med heta stenar. I synnerhet användes metoden för att i stor 
skala framställa fett ur lax. 
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verkan över hela ytan. Idén ligger i alla händelser 
bra nära till hands. 

Vidare hade Maglemosetolket ännu icke förvärvat 
vår utpräglade vana att sy från vänster till höger, 
utan gjorde minst lika ofta tvärt om, även om detta 
icke på något sätt betingades av mönstrets art. På 
den hopsydda yxan fig. 2 gå stygnen rakt över, så 
att man ej kan se åt vilket håll sömmen löper, men 
i fig. 3 gå hälften av dem åt vänster. Clark har 
i sin fig. 62 föremål prydda med sömmar med ut
präglad riktning: på de två polska yxorna före
komma uteslutande sömmar åt höger, på ett benstycke 
från Illebölle på Langeland huvudsakligen sådana, 
men på ett benstycke från Maglemose och en nät
sticka från Sollerön gå alla sömmar åt vänster. 
Stundom användas sömmar åt olika håll vid själva 
mönstrets uppbyggande (fig. 3, 4: 11 och 24 och möj
ligen 22, som dock även kan sys på ett helt an
nat sätt). Sömmarnas riktning har ingenting att 
göra med att man syr med höger hand, utan beror 
endast på en vana att alltid sticka ned nålen till 
höger om där den stacks upp.12 Det finns även hos 
oss mönster med åt vänster gående sömmar, men en
dast om så är nödvändigt för själva mönstrets skull. 
Om man sticker hål i förväg och trär nålen genom 
dessa båda från rätan och från avigsidan, bortfaller 
emellertid känslan av skillnaden mellan sömmar åt 
olika håll. 

Mycket ofta avbildas på ristningarna ej blott själva 
stygnen, utan även den under dessa liggande skar
ven eller revan. Ibland är sömmen i stället omgiven 
av två parallella linjer, vilka sannolikt antingen före
ställa en pålagd skinnremsa eller ock de fina veck, 

3^-

Fig. 5. 
»Nätstioka» från 
Bohuslän. (Ffter 
Nordman). 1/2 

som uppstå om stygnen i tunt skinn dragas åt myc- Fig. 5. »Net-pricker 
T „. . r, -ic , . from Bohuslän. 

ket hart. (I tig. 4: !1—12 har jag sytt över en tyg- (After Nordman). 
remsa). Säkerligen var orsaken till att man även 

12 En flyktig undersökning av vanliga kastsömmar ger vid handen, att 
kineser och indianer sy åt höger, liksom vi, mödan tschuktscher, kamtscha-
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avbildade skarven att man ville tydligt visa, vad det var fråga om. 

Så länge de små sneda eller tvärställda strecken inristades i ome

delbar anslutning till ett ställe, som behövde förstärkas, var ju av

sikten fullt tydlig och den magiska effekten därmed säkerställd. Men 

nä r dekorationen var avsedd att öka föremålets s ty rka och hållbarhet 

i allmänhet, så ansågos icke alltid dessa kor ta jämnlöpande streck till

räckligt upplysande. Man föredrog då att antingen även avbilda en 

underliggande reva eller skarv eller ock välja en art stygn med mera 

utpräglad karaktär . 

Denna metod att dekorera ett alldeles oskadat föremål med både 

sprickor och hopsyningar för att därmed på magisk väg öka dess 

hållbarhet förefaller o s s ganska egendomlig och långsökt. Dåtidens 

uppfattning om stoppar och lagningar måste emellertid ha varit en 

helt annan än vår, därför att man då icke kände till något annat 

material att sy på än skinn, och på skinn är en lagad reva alltid 

s ta rkare än materialet själv. Än i dag skä r körsnären först sönder 

skinnet och syr sedan åter ihop det, för att det ej skall spricka. P å 

baksidan av skinnet i en fin päls kan man se, att det består av ota

liga småremsor, hopsydda med parallella sömmar, som placerats i 

olika r iktningar på plaggets olika delar. F ö r Maglemosefolket måste 

söm och förstärkning vara synonyma begrepp, och det föll sig alltså 

för dem alldeles naturl igt att en kopia av både reva och lagning borde 

ha en stark magisk effekt.13 P å det stora greniga hornredskapet 

från Kalundborg (fig. 1) placerades därför den mest naturtroget av

bildade revan på det ömtåligaste stället. 

Vid utformningen av ifrågavarande motiv, av Clark kallat the bar

bed line, var det inte alltid nödvändigt att lägga stygnen på båda 

daler, ainos och förvånande nog även lappar sy åt vänster. Ännu under 
bronsåldern synes bruket att sy åt höger ej ha stadgat sig: de danska 
fynden ha sömmar av båda slagen, och Gerumsmantelns dubbla kantför
stärkning är sydd först åt vänster och sedan åt höger, tvärt emot vad 
man skulle göra nu. Langottstygn syddes under bronsåldern regelbundet 
åt vänster (so B r o h o l m o. H a l d , Danske Bronzealders Dragter, Nor
diske Fortidsminder Bd II sid. 273 och 317). Avbildningen av en kastsöm i 
Svensk Uppslagsboks art. S ö m n a d är felaktig. 

13 I predynastiska egyptiska gravar har man funnit läderbitar med 
m å l a d e sömmar. (Se K. F l i n d e r s P e t r i e , Nagada and Ballas [1896] 
I'i. 64 o. s. 48). Avsikten kan naturligtvis här lika väl vara estetisk som 
magisk. 
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sidor om skarven. Man kunde också tänka sig det ena skinnstycket 
lagt ovanpå det andra och stygnen gående om själva kanten (fig. 4: 1 
—2). Barbed lines av olika slag förekomma på 
mer än en tredjedel av alla ristade föremål från 
Maglemosetid. 

Ännu vanligare är dock sicksacklinjen. Den 
kan utföras på två sätt: med ett kort stygn på 
avigsidan i varje vinkelspets (fig. 4: 6) eller med 
uteslutande långa stygn (fig. 4:5) . Båda varian
terna utgöra goda förstärkningssömmar, såväl 
om de utföras fristående som om de läggas över 
en skarv. Den med enbart långa stygn innebär 
dock ett opraktiskt slöseri med tråd, emedan den 
måste sys två gånger och då blir exakt lika på 
båda sidor. Det är därför sannolikare, att rista
ren här liksom på så många andra primitiva 
teckningar avbildat vad han vet finns, nämligen 
den på avigsidan löpande delen av tråden. På en 
hornspets från Svärdborg finnas två rader sick
sacklinjer, i vilka det ena strecket alltid är en
kelt, medan det andra är dubbelt till fyrdub-
belt.14 Här har ristaren antingen med den enkla 
linjen velat antyda tråden på baksidan eller 
också tänkt sig en söm utförd två gånger, den 
ena med enkel och den andra med flerdubbel 
tråd. En exakt likadan linje finnes också på en 
rikt dekorerad »nätsticka» från Travenort i Hol
stein, men här äro ena sidans linjer så gott som 
konsekvent dubbla (fig. 6). 

På samma benspets finnes ett vackert schack-
mönster. Mer eller mindre typiskt utbildat före
kommer detta på ytterligare fem föremål, som 
bruka dateras till mesolitisk tid. De äro; den be
kanta yxan från trakten av Ystad,15 vars schack
mönster dock är av en alldeles enastående typ (fig. 4:20), det gre-
niga hornredskapet fig. 1, den vackra snedyxan från Skalstrup,18 

14 B r o h o l m i Aarböger 1924 fig. 49. 
15 M o n t e l i u s , Minnen nr 677 a—b. 
16 B r o b o 1 m 1. c. fig. 14—15. 

Fig. 6. 
Benspets från Tra
venort i Holstein. 
(Efter Schvvaptes). 

v». 
Fig. 6. Bone pick from 
Travenort in Holstein. 

(After Schwantes). 
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en sannolikt ganska sen harpun av rådjurshorn från Horsens fjord 
(fig. 7), vars schackmönster kan betraktas som degenererat (fig. 
4:18) och slutligen ett stycke av en hornyxa från Emiliekilde i 
Gentofte.17 Tyvärr är intet av alla dessa sex föremål geologiskt eller 
pollenanalytiskt daterat, men de flesta ha utom schackmönstret 

barbed lines eller andra typiska Maglemose-
motiv, och själva ristningstekniken är på 
dem alla den för denna tid karakteristiska. 

Eftersom schackmönstret spelar en stor 
roll i den neolitiska symboliska konsten, där 
det synes sammanhänga både med åker
bruks- och fruktsamhetssymboler samt döds
kulten,18 är dess uppträdande i Norden re
dan vid denna tid mycket förbryllande. I pa
leoliticum förekommer det aldrig. Sannolikt 
har icke detta mönster på de nordiska horn
redskapen det ringaste att göra med de egyp
tiska och kinesiska keramikmotiven, utan är 
ett sömnadsmönster bland alla andra i Magle-
moseornamentiken. Det ligger ju nämligen 
mycket nära till hands att förstärka ett skinn 
med täta, parallella, lika långa stygn. Om 
man emellertid drar åt dessa en smula för 
hårt, blir ett tunt skinn lätt liksom vågigt, 
och det är därför bättre att placera stygnen 
i omväxlande grupper, varvid schackinönst-

ret erhålles. Varken på Skalstrupyxan eller på hornredskapet från 
Kalundborg är den alternerande anordningen av rutorna fullt konse
kvent genomförd. Detta bevisar också, att det avbildade motivet ej 
kan ha varit flätat eller vävt, ty i så fall vore anordningen av rutorna 
nederst i fig. 1 omöjlig. Långa parallella stygn, som i c k e äro ord
nade i alternerande grupper, finnas också på »nätstickan» från 
Travenort, dels mellan de schackmönstrade partierna, dels på andra 
sidan. På denna äro grupperna delvis förenade med i vinkel 

Fig. 7. 
Ornament på en horn
spets från Horsens fjord. 

(Efter Broholm.) 3/4. 
Fig. 7. Ornament from a horn 

pick from Horsen fjord. 
(After Broholm). 

17 Beskrivet men oj avbildat av B r o h o l m 1, c. s. 54—55. Fyndorten be-
skrives även av Westerby i Stenaldersbopladser ved Klampenborg (1927) 
s. 127—128. 

ls H. Rydh i Bull. Mus. ot Far Fastern Anliiniil. 1929: 1 s. 100 ff. 
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ställda linjer, så att ett mönster, besläktat med del nedan beskrivna, 
nätet, uppkommer. 

Schackmönstret, som överspinner hela ytan med trådar, utgör trots 
detta icke någon idealisk förstärkning av materialet. Den verkar 
nämligen endast i ena riktningen, emedan alla stygnen äro parallella. 
Kanske har det varit erfarenhet härav, som lett till användandet av 
det på Ystadyxan avbildade schackmönstret med korsande trådar. 
Varför dessa också ligga snett över rutorna, är svårare att begripa. 
Det kan vara en felteckning, men å andra sidan är det inte svårt 
att sy. Även Skalstrupyxan tycks ha dubbelstreckade rutor. 

Man kan emellertid också sy ett schackmönster på ett helt annat 
sätt. I stället för att dra raka trådar över hela ytan kan man sy 
varje ruta som ett avslutat helt för sig. Mönstren på båda sidor bli 
då kongruenta i stället för alternerande. Som förstärkning är denna 
variant sämre, eftersom den täcker halva ytan med dubbel tråd i stäl
let för hela med enkel. Det ligger här också nära till hands att lägga 
rutorna på något avstånd från varandra för att minska på arbetet, 
men förstärkningsverkan blir då ännu sämre. Detta mönster kan 
alltså betraktas som degenererat i jämförelse med det äkta schack
mönstret. Det förekommer på den ovan nämnda, sannolikt sena horn
spetsen från Horsens fjord. En del av mönstret kompliceras där av 
att förbindelsetrådarna mellan de olika rutorna ligga på rätsidan — 
oftast t. o. m. dubbla. Vissa partier av mönstret komma därför att 
likna ett nät10 (fig. 4:18). 

Denna harpun från Horsens fjord har emellertid ännu ett orna-. 
ment. Det består av 19 dubbla tvärstreckade trianglar (fig. 4:16), 
varav en är överstruken med långa streck och 4 par hänga ihop, så 
att det bildas tvärstreckade romber. I raderna ovanför dessa stå 
»timglasen» i stället alternerande. 

Sammanställningen av dessa dubbeltrianglar och ett ur Magle-
mosesynpunkt degenererat schackmönster på ett och samma föremål 
gör det onekligen ganska sannolikt, att det här är fråga om 
påverkan från den neolitiska symboliken.20 Mönstret innehåller 
utom de nämnda motiven två små mycket naturtrogna lagade 
revor. Utom vissa amuletter torde det yngsta säkert daterade före
mål, där sådana finnas, vara Höganäsyxan från ekblandskogens 

16 Jämför C l a r k 1. c. s. 171. 
80 Se särskilt H. Rydh 1. c. fig. 54. 
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Fig. 8. 
Benspetsfrån 
okänd fynd
ort på Lange
land. (Efter 
Sophus Miil

ler). Vi. 
Fig. 8. Bone 
pick of nn-

knovvn proven-
anee at l.ange-

laud. (After 
Sophus Muller), 

fina, lätt in 

tid.-1 Denna, som även den har streckade romber, kan 

icke vara mer än 500 ä 1000 år äldre än Litorina-Tapes-

maximet, d. v. s. härs tammar från tiden 5500—5000 f. 

Kr. Men vid den tiden stod redan det egyptiska neoli

ticum i sitt fulla flor. Ornamenten på dess lerkär l visa 

en fullt utbildad symbolik, som sannolikt snar t blev ge

mensam för mycket s tora områden. Symboliska tecken 

äro ju både mer lätt-transportabla och ha lättare att 

vinna insteg i en främmande kul tur än sådana objekt 

som kopparyxor, åkerbruk, tamboskap eller konsten att 

göra lerkärl . Däremot kunna de icke länge hålla sig 

kvar inom en kultur , där de egentliga förutsät tningarna 

för deras förstående saknas . Det sporadiska uppträ

dandet av dubbeltr ianglar och ett »onormalt» schack

mönster på hornredskapet från Horsens fjord får alltså 

möjligen skyl las på inflytanden från den samtidiga neo

litiska kul turen långt nere i sydost. Streckade tr iang

lar förekomma även på ett mycket vackert hornstycke 

från Trave.2 2 

Att med Gärte 2 3 inkorporera även benspetsen från 

Travehor t (fig. 6) i den neolitiska föreställningskretsen 

(och låta ornamentet vara en kar ta över Schleswig-

Holstein!) är absolut oberättigat, eftersom den trots sitt 

ovanligt väl sammanstäl lda mönster inte ha r etl enda 

motiv, som går utanför den normala sömnadsornamen-

tiken. 

Det finns däremot en benspets med flinteggar från 

okänd fyndort på Langeland (fig. 8) som l iknar Hor

sens-spetsen däri, att den h a r en del drag, som peka 

söderut. Själva r istningstekniken ä r hä r mycket ovan

l ig: ornamenten äro omsorgsfullt utförda i en sorls 

låg relief, vitt skild från den äkta Maglemosekonstens 

ristade linjer. Ena sidan ha r ett geometriskt ornament, 

" R y d b e c k i Fornvännen 1929 fig. 57. 
22 Beskrivet och avbildat av Schwantes i Vorgeschichte Schleswig-Hol-

steins I (1934) sid. 106 (och fig. 106). 
23 Die symbolischo Verwendung dos Schachbrcttsmusters im Altcrtum 

Mannus VI (1914) s. 363. 
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som ej kan sys utan att man lägger dubbla skinnlappar på det ur
sprungliga materialet. Ett sådant förfaringssätt är visserligen van
ligt på t. ex. tschuktschiska skinnbroderier , men det måste anses 
främmande för Maglemosesömnaden, som avsåg att förs tärka skin
net, ej att p ryda det. Andra sidan av spetsen h a r emellertid ett ännu 
mer främmande motiv, nämligen ett fyrfotadjur, som knappast kan 
vara något annat än en groda. Kroppen är överkorsad med sneda 
streck på samma sätt som i en del tidig egyptisk konst.24 Det är inte 
vidare rimligt, att en jagar- och fiskarstam som Maglemosefolket 
av sig själv hittade på att avbilda ett sådant djur. Däremot tillhör 
grodan den neolitiska symboliken som en specifik, ehuru ganska 
sällsynt fruktsamhetssymbol.2 5 

Trots alla dessa främmande drag kan emellertid harpunen i fråga 

knappast höra hemma någon annans tans än i mesoliticum. Nedtill 

löper nämligen det geometriska ornamentet ut i mycket karakter is 

tiska, böjda barbed lines. Exakt l ikadana finnas på en även till for

men överensstämmande ha rpun med flinteggar från F a r u m på 

Själland.26 Men denna h a r i stället för det ovan nämnda svår-

sydda motivet tre stycken parallella, fullkomligt normala »lagade re

vor» med från höger till vänster gående stygn. E n anknytning till 

Maglemosekulturen är alltså svår att förneka. Tyvär r vet man ingen

ting om varken ålder eller fyndomständigheter för någotdera före

målet. 

Utom den nyssnämnda grodan innehåller Maglemosekonsten endast 

två djurbilder, nämligen hjor tarna på Ystadsyxan. Ormarna och fis

ka rna på Skals t rupyxan existera säkerligen endast i vår fantasi, icke 

i r is tarens. Detsamma gäller åtminstone sannolikt också de min -

niskofigurer och rader av hjortar , som man velat se på en del borr-

ornerade föremål.27 Vid bedömningen av denna fråga måste man ta 

hänsyn till ett bekant psykologiskt faktum, nämligen att det för den, 

som redan urski l t de ifrågavarande figurerna, ä r så gott som omöjligt 

att åter abs t rahera från dem. 

Ystadsyxan bär utom det egendomliga schackmönstret fig. 4 : 20 ett 

litet s icksaekornament med överstrukna spetsar. Ett exakt l ikadant 

«« C a p a r t , Primitive Art in Egypt (1905) fig. 36 och 61. 
25 So H. R y d h 1. c. s. 107 och där citerade arbeten. 
26 M a d s e n , Antiquités Préhistoriques (1869). Pl. 40:5. 
" P. W e r n e r t i 1'Anthropologic 30 (1930) s. 503 ff. 
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finnes på benstickan Iran Bohuslän (fig. 5). Ornamentet föreställer 
sannolikt en skarv, utförd pä samma sätt som do flesta polarfolk 
skarva björknäver, men med sydda stygn tvärs över spetsarna. I 
näver håller skarven ihop utan dessa, dels emedan näver är mycket 
styvare än skinn och dels emedan det har en naturlig tendens att rulla 
ihop sig, vilket hindrar do båda styckena att glida i sär. Skarvmeto
den i fråga kan naturligtvis även uppfinnas direkt för skinn, men 
nog är det mycket sannolikt, att Maglemosefolket också hade upp
täckt björknäverns stora användbarhet. Detta motiv förekommer i 
förstorad form, utfört med grova linjer och ytterligare utsirat i två 
olika varianter på två yxor från övergångstiden mellan Maglemose 
och Ertebölle, den ena från Amager och den andra från Larame-
tjord.28 Troligen tillhöra även de båda svenska föremålen denna tid 
eller åtminstone Maglemosetidens slutskede. Möjligen ha utifrån 
införda streckade trianglar haft ett visst inflytande vid motivets ut
formning. 

Likheten mellan nätstickans och Ystadsyxans »näverskarvmöns-
ter» är emellertid så stor, att den senare i alla händelser närmast 
får anknytning norrut, vilket överensstämmer med Hallströms be
kanta åsikt om dess sammanhang med de nordskandinaviska häll
ristningarna. Att hjortarna ha att göra med någon sorts jaktmagi 
kan väl knappast betvivlas. Kanske skulle yxan användas till att 
hugga träd till fällor eller fallgropar för hjortar? 

Det s. k. nätmönstret förekommer icke inristat på något danskt 
föremål, men är däremot i borrteknik vanligare än något annat. In
ristat med de vanliga ytterst fina linjerna finns det på tre stenhackor, 
en från Orust29 och två från Jäderen (Kvianes i Ogne socken30 och 
Skaras i Sogndal31) samt på den ovannämnda »nätstickan» från Bo
huslän (fig. 5). Mönstret har alltså en extremt västlig utbredning i 
Skandinavien. Ett närstående mönster i borrornamentik är dock 
även funnet vid Pernau i Estland.32 Eftersom Orustyxan har både 
sicksacklinjer och barbed lines, måste anknytningen till Maglemose
kulturen anses fullt bevisad. 

28 B r ö n d s t e d , Danmarks Oldtid I fig. 65 c—d. 
29 M o n t e l i u s , Minnen nr 341. 
30 Stavanger Museums Aarsheft. 1913 sid. 11 nr 24 fig. 6. 
31 Aarsberetn. fra Föreningen for Norske Fortidsminders Beväring 1875 

s. 79 nr 74 fig. 2. 
32 M. E b e r t i Prähist. Zeitschrift 1913 s. 518 fig. 23 b. 
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Yxorna från Orust och Kvianes ha det enklaste mönstret (fig. 
4: 15). Det kan sys direkt och kan då möjligen betraktas som en mera 
utvecklad form av motivet i fig. 4: 21. I så fall försvinner emellertid 
fullständigt anslutningen till de båda andra, som till långsidor i 
sexhörningarna ha tydliga sömmar, nämligen antingen barbed lines 
eller tvärstreck omgivna av parallella linjer. Härmed överensstäm
mer också, att på de borrornerade föremålen sexhörningarnas lång
sidor antingen bestå av dubbla—tredubbla hålrader eller också av 
en enkel rad och en sicksackrad. Deras övriga sidor äro däremot, 
särskilt i borrteknik, ofta ganska skissartat utförda. Det ursprung
liga broderimönstret bör ha bestått av parallella sömmar, som pla
cerats i alternerande rader och bilda sexhörningarnas långsidor, 
medan de övriga sidorna bildas av förbindelsetrådarna mellan söm
marna (fig. 4: 13). 

Mönstret blir lättast att sy, om man vänder mitt på långsidorna, 
ehuru detta visst icke är nödvändigt. Vändningen antydes på flera av 
de borrade mönstren med ett par extra hål, men denna utstuderade 
metod har tydligen ej använts på Skaråsyxan (fig. 4: 14). Dess ris
tare har gjort sicksacklinjema dubbla, d. v. s. utfört varje rad sex-
hörningar för sig. Detta strider mot mönstrets ursprungliga idé. 
Det blir nämligen på Skaråsmönstret egentligen alldeles menings
löst att göra en vinkel för att komma från en söm till den nästa, 
utan man kan lika väl göra ett rakt stygn, men då får man rektang
lar i stället för sexhörningar. Skaråsyxans motiv bygger alltså san
nolikt på en opraktiskt sydd kopia av nätstickans (fig. 4: 13). I fråga 
om de båda andra yxorna är det t. o. m. möjligt, att deras nät ej alls 
äro tecknade efter sydda mönster, utan äro slarvigt gjorda efterbild
ningar av andra ristningar. Så vitt jag kan se finnas endast två 
exempel på att ristaren ej varit fullt förtrogen med det sydda mönst
rets utförande, och i detta fall är det ej alldeles otvetydigt, eftersom 
mönstret även går att sy som det är ristat. 

Ifrågavarande mönster betecknas allmänt som ett nät. Det är 
emellertid alldeles felaktigt att därför tro, att det kan utgöra en av
bildning av ett verkligt sådant. Vad skulle i så fall de långa, tvär
streckade linjerna betyda? En rad knutar kanske? Men varför skullo 
man göra så många knutar, när det gick lika bra med en enda? 
Inte heller kan det vara fråga om en fläta, ty man kan inte fläta 
två trådar. Att sno dem om varandra är däremot möjligt, och då 

14 — Fornvännen 1939. 
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uppkommer ett nät, som dock ondast kan användas, om det utföros 
av mycket styvt material, t. ex. järntråd, eller ständigt hålles ut
spänt. Eftersom intet sådant styvt trådmaterial torde ha stått Mag-
lemosefolket till buds, återstår endast den senare möjligheten, och 
man kan naturligtvis mycket väl tänka sig, att de förfärdigade 
sådana utspända nät. Så exakt noggranna, som de övriga rist
ningarna äro, är det emellertid mycket osannolikt, att två olika rist
ningar skulle avbilda snodda trådar i form av naturtrogna sömmar, 
utförda på två olika sätt. 

I fråga om de ristade nätmönstren torde det alltså åtminstone få 
anses sannolikt, att nätmönstret är ett broderimönster, utfört så, att 
parallella sömmar placerats i alternerande rader och förbundits med 
enkla eller dubbla trådar. Detta måste vara en utomordentligt god 
förstärkning av skinnet. Särskilt om sömmarna utförts över på
lagda skinnremsor, torde broderiet ha kunnat hänga ihop, även 
sedan det underliggande skinnet gått i trasor. Det är därför icke att 
undra på, att nätmönstret så småningom undanträngde alla andra 
motiv och levde kvar ända framemot Ertebölletid. De allra yngsta 
i borrteknik utförda mönstren kunna dock nästan lika väl vara av
bildningar av snodda nät, som tänkas spända över själva föremålet. 
De bilda därigenom en övergång till de rena omlindningsornamenten 
i Bloksbjerg. 

Ett annat mycket intressant mönster är det lilla »kråkspark»-lik-
nande motivet fig. 4:23. Det är det enda ornament från övergångs
perioden till Ertebölletid, som med säkerhet måste föreställa en söm. 
Höganäsyxan måste nämligen trots att den är från en något senare 
geologisk period anses tillhöra den typiska Maglemosekulturen. 
Kråksparkstygnen finnas på en hornspets med stora mothakar från 
Bloksbjerg,33 pä en »nätsticka» av ben från den först upptäckta 
boplatsen i Maglemose34 och på en stjärnformig stenhacka från 
Horve i Höle socken på Jäderen.35 I de båda första fallen består 
motivet av fem stygn. På stenhackan finnas två rader med resp. sju 
och åtta stygn. På nätstickan är det tredje stygnet olika de övriga, 
och motivet får härigenom en viss symmetri, som sannolikt är åsyftad. 

33 V. N o r d m a n n, Menneskets Indvandring til Norden, Danmarks Geol. 
Unders. III: 27 (1936) fig. 112 b. 

" G . S a r a u w i Aarböger 1903 tig. 20. 
35 J. P e t e r s e n ! Stav. Mus. Arsheft. 47 (1930—1937) tig. 1. 
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Kanske är det meningen, att mönstret skall tänkas fortsatt åt båda 
håll i enlighet med den ovan omtalade principen, att ett ornament 
aldrig bör fullt avslutas. På Bloksbjergharpunen är i stället det andra 
stygnet uppifrån felsytt eller snarare feltecknat — här finnes en 
böjd linje, som naturligtvis ej går att sy — och det fjärde är avvi
kande. Det tredje stygnet är däremot fullt normalt, men mönstret 
är ej symmetriskt. Om direkt kopia kan alltså ej vara tal. Mönstret 
har sannolikt fortlevat i sömnad under mellantiden. 

Betecknande nog har förstärkningsmagin här råkat träffa ett före
mål, som under egentlig Maglemosetid aldrig ornerades på detta sätt. 
Sannolikt på grund av att de platta ben- eller hornspetsarna med 
insatta flinteggar voro mycket ömtåligare, möjligen också för att 
de hade en annan användning, reserverades ristningarna för dem 
och fingo ej anbringas på vanliga harpuner och ljuster. Det finns 
från egentlig Maglemosetid ej en enda vanlig ben- eller hornspets 
med sömornament och endast ett ganska litet antal platta »fågelpilar» 
med flinteggar utan sådana. 

Som jag nyss nämnde, finns det på Blocksbjergspetsen ett eller 
kanske t. o. m. två fel av den art, som lätt uppkommer, om den som 
ritar av mönstret ej själv kan sy det. Det andra exemplet på samma 
sak förekom på två nätornerade yxor, där sömmar tecknats som räta 
linjer. Alla tre föremålen med felteckningar äro sannolikt sena i 
jämförelse med den stora massan Maglemoseornament. I övriga fall 
finna vi tydliga vittnesbörd om att ristningarna utförts av en per
son, som varit väl förtrogen med den sömnadsteknik, som ligger till 
grund för dem. Att ristningarna kunna återföras till sömmar bety
der nämligen sannolikt icke, att ristaren mödosamt kopierat stygn 
för stygn. Det exakta, tålmodiga kopierandet efter en given förlaga 
tillhör en helt annan mentalitet än den primitiva. Vad Maglemose-
ristaren utfört, är en bild av en söm, sådan som han tydligen visste, 
att den skulle göras. Därför har han också i en del fall avbildat den 
på baksidan löpande tråden. 

Detta förutsätter emellertid antingen, att män sytt skinnbrode
rierna, eller att de magiska ristningarna utförts av kvinnor. Vilket 
som är sannolikast vågar jag ej försöka avgöra. 

I ett par fall äro föremålen eller delar av dem alldeles för över
lastade med »lagade revor» för att ornamenten skulle kunna vara 
kopior av broderier, som verkligen utförts. Särskilt gäller detta ett 
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genomborrat hornstycke från Klein-Machnow, i Nordtyskland30 och 
den bekanta yxan från Höganäs, där vissa partier äro försedda med 
ytterst fina och täta barbed lines. Även om mönstret är förminskat 
i jämförelse med det ursprungliga broderiet, blir det för mycket. Här 
har alltså ristaren givit sin fantasi fria tyglar och föreställt sig, hur 
man skulle kunna sy, om man ville utföra något riktigt storslaget 
i förstärkningsväg — en sorts Maglemosekonstens barock. 

I det föregående har jag egentligen endast behandlat de ristade 
mönstren och sparat borrornamentiken och Vornementation poin-
tillée till sist. Dessa utgöra emellertid ytterligare bevis för att Magle
mosekonstens ursprung är en önskan att öka redskapens styrka och 
hållbarhet genom att på dem avbilda förstärkande sömmar. Det fram
går nämligen redan av vissa egenheter i själva sömnadstekniken, 
att Maglemosefolket sannolikt brukade sticka eller borra hål i för
väg, då de skulle sy. Beskaffenheten av deras nålar gör för övrigt 
ett sådant förfaringssätt absolut nödvändigt. 

Punktornamentik förekommer här och där under så gott som hela 
den mesolitiska tiden, men tycks aldrig egentligen ha slagit igenom. 
Vanligast är den i Svärdborg. Den förekommer ytterst sällan ensam, 
utan oftast tillsammans med ristningar, som t. o. m. kunna gå tvärs 
över punkt raderna. Tydligen har V ornementation pointillée av någon 
anledning ansetts mindervärdig. Dylik »dubbelornametik» blir van
ligare mot periodens slut, och jag kominer nedan att behandla de 
därmed försedda föremålen i ett sammanhang. 

I motsats till punktorneringen synes borrningen på somliga ställen, 
särskilt i slutet av den egentliga Maglemosetiden, helt undantränga 
ristningarna. En bidragande orsak härtill var säkerligen att dess 
mer komplicerade teknik kom den att synas överlägsen do andra me
toderna. 

Jämförelsen mellan de båda principiellt olika metoderna: att av
bilda sytråden och att avbilda de hål, genom vilka denna skulle dra
gas, låter oss skymta ett intressant problem, som emellertid för oss 
in på vida mer osäker mark än förut. Det gäller frågan om vad 
för sorts makter Maglemosefolket ville betvinga med sina magiska 
åtgärder. Bodde dessa i föremålen, eller funnos de överallt i om
givningen? Det rätta svaret på denna fråga är naturligtvis, att 
Maglemosefolket inte uttryckligen och medvetet trodde någotdera. 

M C 1 a r k 1. c. 59: 4. 



M A G I S K A O R N A M E N T 1 M B S O L I T I C O M l 213 

Deras ursprungliga uppfattning var säkerligen den, att de avbildade 
hopsyningarna utövade sin magiska verkan genom sin blotta exi
stens. Det intensiva sysslandet med dessa ornament och särskilt 
tvånget att välja mellan de två principiellt olika slagen av avbildning 
kunde emellertid ganska lätt föra fram till funderingar över de, åsyf
tade makternas plats. Do borrade hålen kunde ju lättare tänkas 
påverka föremålen själva eller de inom dem boende makterna, som 
tydligt kunde känna, hur hålen gjordes, medan de utanför varande 
kanske kunde se, att genom hålen aldrig drogs någon tråd, och där
för bättre påverkades av ett ristat mönster. Ville man alltså hindra 
en yxa eller harpun att gå sönder »av sig själv», borde man göra 
borrornament, men om man ville tvinga andra illasinnade makter att 
lämna den i fred, borde man göra en ristning. (Om ett franskt för
sök att avbilda både hål och tråd se nedan.) 

Borrornamentiken genomgår följande utveckling: Först göras en
dast de hål, som behövas för att sy en söm, sannolikt vanligen en 
sicksacklinje. Man gör alltså helt enkelt två rader med hål. Typiska 
exempel härpå äro en yxa från Svärdborg Mose37 och en nästan exakt 
likadan från Seine, funnen vid Sullybron i Paris,38 en »flåkniv» från 
de äldsta lagren i Järavallen vid Limhamn*9 samt slutligen ett horn-
fragment från Långö,40 som dock endast har enkla och dåliga hål-
rader. Det ligger emellertid mycket nära till hands att tycka, att detta 
icko är en tillräckligt tydlig avbildning av en söm. För den skull bör
jar man borra flera hål, än som egentligen behövas för att göra en 
söm, d. v. s. man börjar avbilda den mellan hålen löpande tråden i 
form av cn hålrad. Härmed släpper man dock på sätt och vis kontak
ten mod verkligheten, och det syns i en del fall tydligt, att ristaren 
haft svårt att hålla reda på om han var i färd med att avbilda hål 
eller trådar. 

Typiska exempel på detta slags borrornament finnas på de vackra 
nätornerade hornen från Kolding Fjord41 och Silkeborg (fig. 9). De 
längsgående sömmarna i nätmönstret representeras i de flesta fall av 
dubbla hålrader, som antingen beteckna sömmar som i fig. 4: 13 eller 

37 K. F r i i s - J o h a n s e n i Aarböger 1919 fig. 35. 
53 D'A c y i 1'Anthropologic 1893 fig. 6. 
39 R y d b e e k i Fornvännen 1929 fig. 58. 
40 B r o b 0 1 m i Aarböger 1928 fig. 15. 
41 S. M ti 11 c r i Aarböger 1896 fig. 11—16. 
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sicksacklinjer. På många ställen antydas också 
förbindelsetrådarna mellan de olika sömmarna som 
räta linjer. På ett av Koldingstyckena42 gå de 
dubbla hålraderna — sömmarna — tvärs över hor
net, och förbindelsetrådarna gå vinkelrätt mot dem, 
så att det bildas rektanglar i stället för sexhör-
ningar (jämför ovan om Skaråsyxan). En del av 
trådarna saknas, och en del äro ganska trassliga, 
så att mönstret är svårt att se. Somliga av söm
marna äro avbrutna på mitten, sannolikt i sam
band med den ovan omtalade vändningen, vilket 
ytterligare ökar förvirringen. Mönstret är dock 
vida tydligare på originalet än man kan förstå 
av avbildningarna, som föreställa den värsta bi
ten, emedan denna anses beteckna en rad kron
hjortar. 

Nätmönstren på ett par av hornen, dock ej det 
med sömmarna på tvären, kunna även representera 
en överspinning med bast eller dylikt. Särskilt gäl
ler detta det stora hornet från Silkeborg Sö, där de 
flesta av de parallella alternerande linjerna ha ut
formats som en sorts dubbla sicksacklinjer, som 
mycket väl kunna föreställa två om varandra snodda 
trådar. Detsamma gäller en rund skiva från trak
ten av Havel i norra Tyskland43 och hornstycket 

It från Pernau i Estland,44 av vilka det senare har 
nästan likadana sicksacklinjer som hornet från 
Silkeborg. På detta uppträda även för första gången 
små cirklar, omväxlande med sicksacklinjerna. De 
kunna beteckna knutar, möjligen också pärlor el. 

bjorthornTrårfsib W - 0 m m a n s å vill> k a n m a n naturligtvis kalla 
keborg Sö.(Kft.Sop- denna eleganta överspinning en knypplad spets av 

enklaste slag. Mönstret har väl sannolikt — i ana
logi med alla de övriga — egentligen utförts i ma
gisk avsikt, men det har tydligen komponerats av 

/ii 

/, 

uns Miiller.) Ca »/i 
Fig. 9. Bore-orna-
mented s tagshorn 

from Silkeborg Sö. (Af 
ter Sophus Muller). 

" C l a r k 1. c. fig. 57:2a. 
" C l a r k 1. c. fig. 57: 6. 
" C l a r k 1. c. fig. 57:9, E b e r t i Prichist. Zeitschr. 1913 s. 518, fig. 23b. 
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cn konstnär, och dess estetiska värde måste ha uppskat tats även av 

stenåldersfolket. 

Något estetiskt värde kan man däremot absolut inte tillskriva de 

enkla r istningar, som förekomma på en del föremål från övergångs

tiden till Ertebölle, huvudsakligen från Bloksbjerg, och som tydligen 

föreställa omlindningar. Deras magiska na tu r är därför högst sanno

lik och bestyrkes ytterl igare av den i en del fall förekommande dub-

bolornamentiken (se nedan) . I fråga om omlindningar finns dock 

även en tredje möjlighet, nämligen att l injerna ej alls äro menade som 

dekoration, u tan skola hålla verkliga omlindado t rådar på sin plats. 

Säkerligen äro linjerna nedtill på många harpuner utförda för den 

skull. Det finns en mycket omskriven yxa från Crouy vid Somme,45 

vars dekoration består av sju långa, r aka och ganska breda fåror 

tvärs över en spricka i hornet. Föremålet ha r ofta sammanstäl l ts med 

den »hopsydda» yxan från Svärdborg, men någon hopsyning före

ställer ornamentet så gott som säkert icke. Det kan vara en magisk 

omlindning, och det kan vara stöd för en verklig dylik. Picard, som 

först beskrivit och avbildat föremålet, tror sig ha sett spår av verk

liga snören på andra sidan, och i så fall ä r ju saken klar . I annat fall 

bör yxan närmast sammanstäl las med Bloksbjergkulturen. 

Tydliga omlindningsristningar finnas även på en av Isberg i 

Ymer 1931 beskriven och avbildad yxa från södra Skåne, som alltså 

med stor sannolikhet tillhör Ertebölletid. 

Utom på hornen från Kolding-Fjord finnas tydliga sömmar utförda 

i borrteknik på fem yxor från Somme-dalen, varav tre från Fontaine-

sur-Somme och två från Monticres.46 Bägge orterna ligga alldeles 

i närheten av Amiens. Yxorna äro av hjorthorn och funna i 

torv, de tre förstnämnda ti l lsammans med ben av vildsvin, varg, rå

djur, uroxe och bäver. I samma lager låg också en båt, »sannolikt 

en kanot». Fyndet gjordes redan på 1840-talet, och någon geologisk 

eller pollenanalytisk datering av de nu helt bortgrävda torvlagren 

kan ej göras . D'Acy, som beskrivit yxorna, anser dem, huvudsak

ligen på grund av ornamentiken, vara neolitiska, men Breuil ha r 

" P i c a r d i Mém. Soc. d'Émulation d'Abbevillo 1836—1837 s. 243 och 
tig. 1 a—b. Se även S a r a u w i Aarböger 1903 s. 236 not 1, F r i i s - J o 
h a n s e n i Aarböger 1919 s. 167 not 1 och C l a r k 1. c. s. 167. 

48 D 'Acy i 1'Anthropologic 1893 s. 385 ff. 
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flyttat dem till deras rätta plats.47 Någon tvekan om anknytningen 
till nordiskt mesoliticum finns icke. De förekommande motiven äro 
dels raka parallella rader av borrade punkter, dels ensidiga barbed 
lines, sicksacklinjer och »vargtänder» (fig. 4: 24). De förstnämnda 
föreställa lika ofta sömmar åt vänster som åt höger. De fem yxorna 
äro så lika, att de måste ha utförts antingen efter samma mönster 
eller, sannolikare, av samma person. 

Ett ofta omtalat benstycke från den bekanta grottan vid Remou
champs i Belgien48 har däremot med säkerhet intet som helst samband 
med Maglemosekonsten. Det har visserligen borrornamentik, men 
hålen stå i grupper, fem och fem, och dessa grupper äro alldeles tyd
ligt utförda var för sig, fastän de stå i rader. Något dylikt förekom
mer aldrig i Maglemoseornamentiken och är alldeles främmande för 
sömnadsteknik. 

En av de ovannämnda franska yxorna (dAcys nr 3) har en egen
het, som utomordentligt väl visar vad ristaren menat: på ett ställe har 
han försökt avbilda både hålen och tråden. Tydligen har han arbetat 
utan tecknad förebild och prövat sig fram till den bästa metoden att 
få fram en avbildning av en söm. Först har han gjort en rad hål och 
börjat förse dessa med små snedstreck, som skola föreställa stygn. 
Då detta blev ojämnt och fult, har han i stället gjort en serie varandra 
korsande streck, antagligen en dubbel kastsöm i stil med fig. 4 :8 
eller 12, ehuru utan de parallella linjerna. Snart har han funnit även 
detta olämpligt och återtagit borren, med vars hjälp han utfört dels 
enkla och dubbla hålrader, dels även avbildat tråden i typiska barbed 
lines. 

Utom denna franska yxa finnas från nordiskt mesoliticum sex 
föremål med ornamentik, utförd på mer än ett sätt. De båda äldsta 
äro från Svärdborg: ett långt genomborrat hornstycke (hacka eller 
yxskaft?) och ett spetsvapen av vildsvinsben.48 Det förstnämnda är 
prytt med 11 rader av tätt ställda punkter, som gå nästan tvärs över 
hornet. Det är svårt att avgöra, om de föreställa stygn eller hål för 
dessa. Antagligen just på grund av denna otydlighet har ornamentet 
ansetts odugligt och en grov barbed Une har dragits tvärs över det 
längs med hornet. Även det andra föremålet har punktornament, men 

47 Proc. Soc. Antiq. of Scotland 1921—1922 s. 281. 
48 C l a r k 1. c. fig. 57:7. 
49 B r o h o l m i Aarböger 1924 lig. 54 och 55. 
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här har man nöjt sig med att komplettera detta med ett, par ristade 
vinklar, utan att stryka över något. 

Ett skifferstycke från Sörkel vid Gudenaa50 har ristningar på ena 
sidan och fem borrhål på den andra. 

över huvud taget har det nog varit mycket vanligt att då och då för
bättra ett föremåls magiska utstyrsel genom att, tillägga nya motiv, 
särskilt om det började gå sönder. Längre fram i tiden, när omlind-
ningarna kommo i bruk, bli spåren av dessa förbättringar lättare att 
urskilja. 

På en yxa från Kolding Fjord,51 som från början varit prydd med 
en runt om gående sicksacklinje, är hela ena sidan överkorsad med 
fina streck, och detsamma är fallet med en yxa från Braband/'2 där 
ena sidan har ett vackert punktornament, överkorsat på samma sätt. 
På andra sidan ha båda yxorna stora, tvärstreckade romber, som stöta 
ihop (fig. 4: 26). Dylika förekomma icke på något annat mesolitiskt 
föremål utom på Höganäsyxan och hornudden från Horsens fjord 
(fig. 7). Som ovan nämnts, kunna dessa motiv vara lån från den 
samtidiga neolitiska konsten långt nere i söder. Att antaga det
samma för de streckade romberna från Kolding Fjord och Braband 
synes mig icke fullt lika berättigat, trots att det förra fyndet dateras 
till tiden strax före Litorina-maximet och det senare numera anses 
vara ännu mycket yngre. Streckningen k a n nämligen här vara en 
överkorsning av samma slag som på andra sidan. 

Det förhåller sig väl närmast så, att o m schackmönstret och de 
streckade trianglarna på Horsens-harpunen äro importerade söder
ifrån, vilket emellertid icke kan med säkerhet bevisas, och o m 
yxorna äro samtidiga med harpunen, så kunna de streckade 
romberna på yxorna stå i samband med de streckade trianglarna, 
som delvis gå ihop till romber, på harpunen. Äro däremot yxorna 
yngre än harpunen, så kunna deras romber vara införda oberoende 
av denna. (Äldre kunna de knappast vara.) 

Man får emellertid inte uppfatta saken så, att de streckade rom
berna på yxorna från Braband och Kolding skola e r s ä t t a , andra 
sidans ornament. De fina, korsande linjerna tvärs över detta få näm
ligen icke uppfattas som en överstrykning i vanlig mening. Det är ju 

50 Beskrivet och avbildat avTh. M a t h i a s s e n i Aarböger 1937, Pl. I: 2. 
51 B r o h o l m i Aarböger 1924 fig. 16—17. 
• T b o m s c n och J e s s e n i Aarböger 1906 fig. 5. 
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närmast en överenskommelse, att vi med en överstrykning beteckna 
en förintelse av det överstrukna. Hade ristaren avsett att förinta det 
förutvarande punktmönstret, resp. sicksacklinjen, skulle han säker
ligen i stället ha skrapat bort dem — eller åtminstone ha strukit över 
h e l a sicksacklinjen. Linjerna skola därför antagligen representera 
en omlindning liksom de flesta av övergångstidens ornament, och de 
ha sannolikt utförts av den anledningen, att omlindningar hade börjat 
anses effektivare än de gamla sömmarna. 

Ett sista exempel på dubbel ornamentik finna vi på en stor vacker 
hornspets från Bloksbjerg,53 på vilken Westerby urskilt två lager 
ristningar, båda föreställande omlindning. Sannolikt har den ena bör
jat bli utnött, då den andra gjordes. Till det äldre ornamentet hör 
också en dubbel sicksacklinje. 

Även omlindningarna kunde emellertid utvecklas, i det att trå
darna tänktes ordnade i X-formiga buntar. Två hornyxor med detta 
motiv äro kända, den ena från Fannerup,54 den andra från Eller
bek, söder om Kiel.55 

Med ristningar eller borrornament dekorerade föremål av ben eller 
horn finnas tillsammans med lerskärvor på följande sex fyndorter: 
Bloksbjerg, Braband Sö, Kolding Fjord och Långö i Danmark, Lim
hamn i Skåne och Vistegrottan på Jäderen i Norge. I Braband fun
nos krukskärvorna i ungefär samma lager som den ovannämnda 
yxan, likaså i Långö, där det enda dekorerade föremålet är ett horn
stycke med ganska oregelbundna borrhålsrader,56 och i Vistefyndet, 
som innehåller flera föremål med sömliknande ornament, dock av 
ganska avvikande typ och inlagda med harts.57 I Kolding Fjord kan 
saken ej med säkerhet avgöras. I Bloksbjerg, där lagerföljden är 
alldeles klar, funnos de med inristade omlindningar dekorerade före
målen i de äldsta lagren (E och D) och de första krukskärvorna i 
det däröver liggande lagret (C).58 Detsamma gäller Limhamn.59 

63 W e s t e r b y 1. c. s. 110—111 och fig. 35. 
54 M u l l e r , Stenalderens Kunst fig. 21. 
55 S c h w a n t e s , Vorgeschichte Schleswig-Holsteins (1934) fig. 131. 
86 B r o h o 1 m i Aarböger 1928 fig. 15. 
87 A. W. B r ö g g e r, Vistefundot, Stavanger Mus. Aarsheft. 1907 II Pl. I. 
88 W e s t e r b y 1. c. s. 99, 101, 110—112, 121—124. 
8* R y d b e c k , Stenåldorshavets nivåförändringar etc. Kungl. Human. 

Vetenskapssällsk. Arsbor. 1927—1928 sid. 8 not 2. 
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På äldre fyndorter än de ovan uppräknade finnas ju mycket flera 
föremål med ornament, men ingen enda lerskärva, på yngre mas
sor av krukskärvor men så gott som intet enda dekorerat före
mål. Visserligen befann sig Maglemosekonsten redan vid övergångs
tidens början i sin nedgångsperiod, men detta dess plötsliga upphö
rande är dock mycket förbryllande. På ett eller annat ställe kunde na
turligtvis ett ristat eller borrornerat föremål finnas kvar och hamna 
i samma lager som krukskärvorna — särskilt gäller detta Braband-
fyndet, som ju enligt de nyaste undersökningarna60 lär vara från 
gånggrifttid. Härav ändras emellertid icke det ofrånkomliga och 
förvånande faktum, att keramiken, ehuru själv utan ornament, till
synes undantränger ornamentiken på ben och horn. Sett från den 
vanliga synpunkten, att ornamenten äro prydnader, är detta all
deles orimligt. Varför pryddes inte också de första lerkärlen med 
samma mönster, sora man var van att utföra? Det hade väl varit 
mycket naturligt, att ristningarna och borrornamenten dels hade 
levat kvar på sitt ursprungliga material, så länge som detta användes, 
dels också räddat sig över till keramiken. I stället försvinna de helt 
plötsligt alldeles. 

Så länge man trodde, att det fanns en lucka mellan Maglemose-
och Erteböllekulturerna och att den senare uppbars av ett helt annat 
folk, existerade naturligtvis ej detta problem, men en del av de ovan 
uppräknade fyndorterna visa som bekant, att det inte finns någon 
lucka i utvecklingen. (Det kan ju ändå ha varit två olika folk, den 
arkeologiskt-antropologiska stridsfrågan vill jag visst inte försöka 
ta ställning till.) 

Antagandet, att hela Maglemosekonsten avsåg att tjäna magiska 
syften, löser emellertid hela problemet: den gamla förstärknings-
magin var alldeles oduglig på lerkärlen. De sprucko, föllo sönder 
eller smälte ner vid torkningen eller bränningen, och varken rist
ningar eller borrornament kunde förhindra detta. Det fordrades 
många och tålamodsprövande försök, innan man kom fram till den 
rätta sammansättningen på leran och det rätta förfaringssättet vid 
bränningen,61 och under tiden hann man grundligt erfara, att de ma
giska ornamenten inte gjorde den ringaste nytta. Kanske spred sig 
redan med den första keramiken underrättelsen om att den fäderne-

30 T r o e l s - S m i t h i Dansk Geol. Unders. IV, nr 16 (1937). 
61 E. Kle in , Stenåldersliv (1920) s. 79. 
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ärvda förstärkningsmagin icke alls kunde användas på det nya mate
rialet, kanske fingo de flesta nyblivna krukmakare upptäcka detta 
själva. 

Sannolikt hade tron på ornamentens magiska kraft redan förut 
börjat vackla. Splittringen mellan flera olika metoder: borrning och 
ristning, sömmar och omlindningar, medverkade till att traditionen 
började upplösas. Det ofta slarviga utförandet vittnar om samma sak. 

Det tydligt iakttagbara faktum, att sömornament och oinlindnings-
ristningar inte hade någon effekt på lerkärlen, kom därför icke blott 
att hindra deras överföring på dessa, utan gav dödsstöten åt hela 
konstarten. De gamla förstärkningsmönstren hade visat sig odug
liga — vilket en och annan kanske länge hade misstänkt, alltså över-
gåvos de fullständigt. Det lilla kråksparksmotivet på Bloksbjergs-
harpunen, funnen i det understa lager, som har krukskärvor, är en 
sista uppflammande rest av en gammal vidskepelse. Kanske vittna 
också sicksacklinjerna på on del ganska sena skitferspetsar om dy
lika rester, men detta är svårare att, avgöra, eftersom sicksacklinjerna 
t. ex. på Gullrumkainmen säkerligen ha ett helt annat ursprung. 

En säregen, mycket problematisk sidogrupp utgöres av ett slags 
amuletter eller smycken, d. v. s. platta, genomborrade stycken av 
bärnsten, skiffer eller ben, dekorerade med ristningar eller borr
ornament.62 Ristningarna bestå huvudsakligen av barbed lines, men 
även sicksacklinjer, »vargtänder» och motiv som fig. 4: 10 förekom
ma. Borrhålen äro i regel ordnade i enkla eller dubbla linjer eller 
alldeles oordnade. Sena motiv som nät, schackmönsler, streckade 
romber eller omlindningar saknas alldeles. 

Ända tills helt nyligen var ett benstycke från Udby i Arts Herred 
det enda daterade av dessa föremål, eftersom det var funnet i en 
gånggrift, men vid undersökningarna över Gudenåkulturen har Ma
thiassen funnit ett bärnstenssmycke med ett fint inristat mönster som 
fig. 4: 10 oeh ett skifferstycke med en barded Une på ena sidan och 
fem borrhål på den andra, som med säkerhet tillhöra denna kultur. 
Eftersom denna spänner över en mycket lång tidrymd, åtminstone 
från Maglemosetid till gånggrifttid, och bärnstenssmycket är funnet 
på okänt djup på en fyndort, som innehåller både äldre och yngre 
saker, så ger detta ändock ganska liten ledning för en noggrannare 

02 M ti 11 o r, Stenalderens Kunst tig. 36—39, 48—53, 56 och 240, M a-
th i a s s e n i Aarböger 1937 Pl. 111:1—2. 
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tidsbestämning. Däremot kan skifferstycket instängas mellan jäm
förelsevis snäva gränser. Det kommer från en fyndort med endast 
äldre saker — bl. a. saknas tvärpilar alldeles — men å andra sidan 
visar dess dubbelornamentik, att det måste vara från tiden efter 
Maglemosekonstens egentliga glansperiod. 

1 fråga om övriga amuletter måste en eventuell åldersbostämning 
uteslutande bygga på ornamenten. Ristningarna utmärkas emellertid 
av en egendomlig motsättning: motiven äro typiska sömmar, men 
utförandet är i regel ett annat än Maglemosetidens med grova, mörk-
färgade, djupt inskurna linjer. Dessutom äro å somliga exemplar 
barbed lines tydligt degenererade med långa, täta sidolinjer, som 
utgå vinkelrätt mot huvudlinjen (Mullers »frynseornamenter»). Så
dana finnas endast på amuletter.63 De lerkärl, som Muller i Sten-
alderens Kunst framdrog till jämförelse, ha inga egentligen motsva
rande motiv, utan endast långa, täta, parallella linjer, som täcka 
stora ytor. Amuletternas fransar anknyta däremot genom karakte
ristiska övergångsstadier till vanliga barbed lines. 

Motiven på amuletterna peka alltså närmast på ganska tidig Mag
lemosetid, ungefär Svärdborgstadiet, då barbed lines voro mycket 
vanliga och sicksacklinjer, »vargländer» och motiv som fig 4:10 
ganska allmänt användes, men nätet, schackmönstret, de streckade 
romberna, de mer invecklade borrhålsmönstren och omlindningarna 
ännu ej hade kommit i bruk. Deras utförande visar emellertid en 
verklig utveckling, parallell med den övriga Maglemosekonstens, 
men oberoende av denna, dess nya motiv, degeneration och under
gång, och sannolikt fortsättande ganska långt fram i tiden. Kanske 
beteckna de ornnmenterade skifferhängena64 slutstadiet i denna ut
veckling. 

Någon gång under Maglemosetid, snarast dess mellersta del 
(Svärdborg, västra Holmegårdboplatscn) skulle alltså den idén ha 
upprunnit, att de magiska sömnadsmönstren ej blott kunde förstärka 
det föremål, på vilket de inristades, utan även representerade styrka 
och motståndskraft i allmänhet och därför kunde förläna bäraren av 
ett särskilt för ändamålet framställt föremål med sömnadsornainent 
dessa egenskaper. Denna tankegång var emellertid för abstrakt för 

63 Det av B r ö n d s t e d (Danmarks Oldtid I fig. 117) avbildade horn
redskapet har nästan normala barbed lines, ehuru ovanligt många. 

" M o n t e l i u s , Minnen lig. 629—635, 
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att förstås av det stora flertalet, och därför blevo söninadsinotiven 
på amuletterna snart nog endast konventionella symboler, som an-
sågos ge lycka och framgång i allmänhet. De kopierades under år
tusenden från den ena amuletten till den andra med den hart när 
otroliga konservatism, som alltid kännetecknar detta slags föremål. 

Att ingen amulett funnits på någon av de stora boplatserna beror 
sannolikt på att en dylik i regel följer sin bärare i graven, och vi 
känna ju ännu intet om Maglemosetidens gravar. 

Den geografiska fördelningen av de föremål, som dekorerats med 
sömmar och omlindningar, är så intressant, att den torde förtjäna en 
utredning. Sammanlagt äro över 120 sådana föremål kända. Av 
dessa äro nära hälften prydda med de ursprungliga, fint inristade, 
oregelbundet placerade sömmarna. Till denna grupp höra så gott 
som alla föremål från de stora boplatserna på Själland. Däremot äro 
endast ett ringa fåtal sådana ursprungliga ornament funna utanför 
de danska öarna, bl. a. de två polska yxorna, som sannolikt tillhöra 
verkliga boplatser.65 Visteornamentens samband med sömnadsmagin 
är ganska osäker (se ovan), och hackan från Lännäs i Närke66 är 
kanske neolitisk, i det att den visar samma egendomliga motsättning 
som amuletterna: karakteristiska sömnadsmotiv, ristade med onor
malt grova linjer. Dessutom är den funnen på låg höjd över havet, 
men det kan ju bero på att den under Ancylustid tappats från en båt. 

Sammanställes denna fördelning av de enklaste ornamenten med 
det faktum, att Maglemosekulturens närmaste föregångare, Duven-
see, trots förekomsten av väl bevarade ben- och hornförekomst synes 
helt sakna ornamentik, så tvingas man ovillkorligen att anta, att den 
karakteristiska Maglemosekonsten uppkom just hos den folkstam, 
som hade sina boplatser vid de själländska insjöarna. 

Rust har emellertid helt nyligen i Stellmoor i närheten av Ahrens-
hurg funnit bl. a. Lyngbyhackor och benstycken från övre Dryastid, 
dekorerade ined enkla geometriska motiv: rader av parallella tvär
streck och sicksacklinjer.67 Han anser dem som föregångare till den 
mesolitiska ornamentiken. Sömmar äro de emellertid sannolikt icke, 
möjligen omlindningar. Ifrågavarande kultur är ju omkring 2 000 
år äldre än Maglemose, och om det finns något samband mellan dem, 

65 Eberts Reallex. 10 sid. 180. 
36 M o n t e l i u s , Minnen nr 344 a—b. 
67 A. R u s t i Of fa 1936 sid. 5. 
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komma säkerligen nya fynd förr eller senare att visa detta. Tills 
dess måste frågan slå oavgjord. 

Så småningom började man sammanställa de enkla sömnadsmotiven 
till väl komponerade mönster, särskilt på »nätstickor» och på har-
punor med flinteggar. De förekomma såväl i områdets centrum, bl. a. 
i Maglemose,68 som i dess periferi: Travenort i Holstein, Ferne-
verder i Brandenburg, Offerdal, Sollerön. 

Föremål med borrornament äro mycket sällsynta på de stora bo
platserna: av de till bortåt ett trettiotal uppgående föremålen äro 
endast två mycket enkla funna på Själland, och de flesta tillhöra om
rådets utkanter. Som ovan nämnts äro dessa med stor sannolikhet 
från en något senare period. Detsamma gäller nätmönstret och »kråk-
sparken», som spritt sig åt nordväst, de mycket grova sicksacklin-
jerna, som utom i Horsö och den yngsta stora boplatsen, Holmegård 
öst, även blivit funna i England, de starkt överbroderade mönstren 
från Höganäs och Berlin samt slutligen omlindningarna, som äro 
svårare att följa, men bl. a. äro funna i Schleswig,69 vid Stolp i 
Pommern70 och sannolikt även vid Somme. 

Samtidigt med dessa åt alla håll spridda, mindre ursprungliga ele
ment uppträda i eller nära områdets centrum främmande motiv: 
streckade trianglar och romber samt djurfigurer. Det ser alltså fak
tiskt ut, som om Maglemosefolket på de stora boplatsernas tid varit 
nästan helt isolerat men ungefär vid övergången från Ancylustid till 
Litorinatid kommit mera i beröring med sina grannar. Den vikti
gaste orsaken härtill torde ha varit de omfattande folkvandringar, 
som blevo en följd av de väldiga geografiska förändringarna, då mer 
än hälften av Maglemosefolkets område småningom dränktes i havet. 

38 Aarböger 1903 fig. 31. 
" O se w a l d i Nachrichtenblatt fUr Deutsche Vorgeschichte 12, fig. 11. 
70 Monatsbl. Gesellsch. Pomm. Gesch. 1895 sid. 187. 

S U M M A R Y 

E L S I E H U L T É N : Magic ornamentation in Mesoliihicum? 
The fact that the characteristic geometrical ornamentation of the Magle-

mosian culture was intended to exercise a magic, not an aesthetic, effect, 
emerges from the following circurastances: 1) In a couple of cases the 
ornamentation clearly consists of representations of mended cracks or rifts 
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and filled-up boles. 2) Many of tbo ornaments are almost invisible. 3) The 
same object is often decorated with a number ot different arbitrarily placed 
motits. 4) In a few cases the ornamentation has been carried out on material 
which is otberwisc unworked. 

Tbo clue to the riddle ol what magic intention lies bebind tbis ornamenta
tion is afforded — as Clark bas pointed out — by the axe reproduced bl 
fig. 2. The intention is that this ornamentation shall make the axe look as 
though it were sewn together. 

All the typical Maglemosian motifs are direct copies of seams. The proof 
of tbis is in fig. 4, where they have been traced back to seams. That the 
technique of sewing was the original is proved by the fact that on the 
reverse side the stitchcs are sborter tban, or at most as long as, those on tbo 
right side. The patterns are easy to sew without previous drawing. On skin 
they have been done mainly to strengihen it, for on skin a seam is always 
stronger than the material itself. To the Maglemosian people therefore it 
was equivalent to a strengtboning, and every reproduction of a seam bad, in 
their view, a strong magic etfect. By degrees they got the idea of repro-
ducing tbeso magic signs on amulets also, which gave their bearers strength 
and power of resistance. 

The simple seams in figs. 4: 1—12 are låter replaced by more complkated 
embroidery patterns, which often cover large areas. The chequered pattern 
and the nel are the most iraportant and the most usual. They are both 
splcndid strengtboners of tho underlying material, but tho chequered pattern 
also occurs in a degenerated form, with an inferior strongthening effect; and 
as regards the net, it can at times be seen that it has been copied from one 
carving to anothor without any knowledge of the real embroidery pattern. 

In addition to carvings — most frequently with very fine strokes 
— tbere also occur in Mesolitbicum bore ornamentation and rows of 
small holes not bored (1'ornementation pointillé). They may be considered 
to represent the holes which must be punched to render it possible to sew 
in thick skin. Most frequently, however, for the sake of clearness, not only 
the absolutely necessary holes are reproduced, but also the course of the 
wbolo thread. On a French axe there is possibly an attempt to reproduce 
both tbo boles and the threads. 

In tho wbolo ot Maglemosian art it is only the few figures of animals and 
a few batched rbo-mbs and trianglos which possibly are not magic seams. 
Several points speak in favour of these motits, which are foreign to this 
form of art, baving been imported from the contcmporary Neolithie art in 
the soufh-east. 

In the boro ornamentation there is at times a net-like pattern, which may 
represent an elegant over-spinning ot the wbole object with plaited threads. 
In that case it forms a transition to the simple ornamentation of the Erte
bölle period which — if it is connected with that of the Maglemose period — 
represents a binding intended to exercise a magic strongthening influence. 
In a few cases there are ornaments superimposed on each other, which 
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supports the assumption that there is an inner connection between seams 
and bindings. 

At about lhe same time as the manufacture of clay vessels was introduced, 
the whole of the Meso-lithic art died away. Tbo cause must have been 
that any attempt lo strengtben a clay vessel with magic seams or bindings 
was doomcd to failure. Barbed lines were used on amulets, however, — most 
frequently in debased form — for a long lime; at loast until the passage 
grave period, probably because it was copied quite mechanically with no 
thought of tho meaning of the symbols. 

Tho geographica! distribution of objects adorned with magic seams appears 
almost to indicate that they originated on Själland, and that for a compara-
lively long period the simple ornamentation was used there without being 
spread elsewhere — except in rare cases. Towards the time of the first Lito-
rina maximum — and possibly owing to national migratory movements caused 
by tbo rising of tho sea — tho above-mentioncd »imported> motifs appear 
in tbo centro of tho area, whilo at the same lime the more coniplicated 
noodlework patterns, which gradually arose from the simple seams, spread 
in all directions. 

15 — Fornvännen 1939. 


