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HÄLLBILDERNAS STIL & RUMSLIGA FÖRDELNING

Aspekter på hällbildernas stil
och rumsliga fördelning*

Inledning

Från 1990-talet har ett markant uppsving
skett när det gäller både inventerings-
aktiviteter och forskning rörande de
mellannorrländska hällbilderna. En rad
nya upptäckter har skett av främst häll-
målningar (bl a Bertilsson 1992; Rentzog
1993, 1997; Hovanta 1997; Viklund 1997,
1999; Lööv 1998; Olofsson 2000), men även
en del hällristningar har påträffats (Joseph-
son Hesse 1999; Larsson & Broström 1999;
Sandström 2000). Stor aktivitet har också
ägnats välkända platser som Nämforsen,
där flera nya bearbetningar och analyser
genomförts (Ramqvist 1990, 1992, 2002;
Loeffler 1992; Baudou 1993; Forsberg 1993;
Lindqvist 1994)  Ett flertal försök har gjorts
att tolka de nordfennoskandiska häll-

bilderna, de flesta präglade av ett religi-
öst-kosmologiskt perspektiv i ett post-
processuellt kölvatten (t ex Tilley 1991;
Forsberg 1992; Bolin 1999:139ff; Lindqvist
1999; Fandén 2001; Lindgren 2001). För-
hoppningsvis är inte kulmen på denna
forskning nådd på länge än.

Några problemområden

I norra Fennoskandien förekommer hu-
vudsakligen två traditioner rörande häll-
bilderna. Den första, som finns längs kus-
ten av det Norra Ishavet och områden nära
tundran, karaktäriseras av de stora narra-
tiva panelerna. Här berättas detaljerade
historier kopplade till områdets huvud-
tema, fiske och jakt. Scenerna på klipporna
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Ramqvist, Per H 2002. Aspekter på hällbildernas stil och rumsliga fördelning
(Aspects of the style and spatial distribution of rock-art). Hällbilder och hällbildernas
rum. Studier i Regional Arkeologi 2:87-101. Örnsköldsvik.

The paper deals with the distribution of rock-art, primarily in the taiga of central Fenno-
Scandinavia, and their differences in distribution, motif and style. The majority of the
rock-art can probably be dated to the Neolithic Period. There are regional differences in the
use of paintings and carvings respectively. In east Fenno-Scandinavia paintings domi-
nate, while the relative frequency of rock-painting sites markedly declines westwards. In
Swedish Central Norrland both carvings and paintings occur. The carved sites are normally
larger and more complex than the painted sites. Both types of site have much in common:
the majority of the motifs are the same; the method of outlining or scooping out (filling) the
elk images also seems to be identical The rock-carving site could be seen as a communal
religious site, i e for the whole tribe, while the rock-paintings are situated in the base camp
areas and therefore adjusted to the religious needs of smaller parts of the tribe.
.

*Grunden till denna uppsats är materialet som det var känt 1998. Det har under senare år framkommit flera nya lokaler, vilka dock
ej påverkar de analyser och resenomang som förs i uppsatsen.
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kan vara betydligt mer än bara jakt-
historier, de kan t ex innehålla alla svar på
befolkningens existentiella frågor. Det är
högst troligt att bildscenerna var allego-
riska och bar på flera betydelser.

På det hela taget uppvisar bilderna längs
ishavskusten ett bredare urval av figurer,
med främst de stora havs- och land-
däggdjuren, men också svanar, gäss och
andra mindre djur. Ett utmärkt exempel
på denna variationsrikedom är Bessow
Sledki vid älven Vygs utlopp i Vita Havet
(Sawwatejew 1984:127ff). Mångfalden av-
bildade djur är naturligtvis en direkt åter-
spegling av de bytesdjur som var grund-
valen för livet i dessa områden. Eftersom
alla forskare är ense om att hällkonsten är
ett religiöst uttryck är det uppenbart att re-
ligionens innehåll är direkt relaterat till re-
ligionsskaparnas ekonomiska bas. Det är
väl sällan så tydligt som när det gäller jakt-
och fångstsamhällena. Taigans fångst-
grupper skulle aldrig komma på idén att
avbilda en giraff, vilket däremot är van-
ligt på flera håll i Afrika.

Det är viktigt att försöka urskilja olika
stiltraditioner när det gäller hällbilder för
att förstå forntida regional och interregio-
nal kommunikation. Det är emellertid svårt
att få en överblick över hela den euroasia-
tiska taigan. Dels är området kolossalt stort
och därför inte särskilt väl inventerat och
dels är dokumentations- och publicerings-
takten låg. Därtill kommer att många vik-
tiga platser endast är publicerade på ryska.
Vi har således problem med att överblicka
det som är känt samt att veta hur mycket
vi egentligen vet. På ett högst preliminärt
sätt har jag tidigare försökt antyda regio-
nala stilar i den euroasiatiska taigan rö-
rande sättet att teckna taigans huvudmo-
tiv - älgen (Ramqvist 1990). Detta kräver
dock betydligt noggrannare studier, men
en analys skulle säkerligen ge viktiga bi-
drag till förståelsen av interaktionsmönster
på motsvarande stamnivå.

De ovan nämnda narrativa panelerna

ser inte ut att finnas i centrala och västra
taigan, åtminstone inte lika tydligt och en-
kelt tolkade som många av ishavspaneler-
na. I inlandets taiga ser kompositionerna
ut att innehålla betydligt färre enskilda fi-
gurer. Här verkar istället kompositionerna
att ha utsatts för en kraftig reduktionism.
När ishavspanelerna ser ut att berätta en
komplex historia och kanske ge förkla-
ringar av kosmologisk art, verkar taigans
bilder vara mer pars pro toto-kompositio-
ner, dvs man har valt ut några element som
representanter för en större och mer kom-
plex historia. En älg kanske representerar
en historia eller myt medan en älgko till-
sammans med älgkalv representerar en
helt annan myt eller del av religionen. Om
det är så att kompositioner och de enskilda
figurerna är representanter för en betyd-
ligt mer omfattande existentiell och kos-
mologiskt orienterad berättelse, hur svårt
får vi då inte att verkligen förstå innehål-
let i våra paneler?

Älgen var det dominerande villebrådet
i den centrala taigan i motsats till ishavs-
området där renen, de stora havsdägg-
djuren såsom val, valross och säl utgjorde
de primära villebråden. I den centrala tai-
gan var i såväl det verkliga livet som i reli-
gionen älgen satt i fokus. Älgens stora be-
tydelse som resurs har också bekräftats i
de arkeologiska undersökningarna där
benmaterialet från inlandsboplatserna vi-
sar att det överlägset vanligaste villebrå-
det varit just älgen (Ekman & Iregren 1984).

En annan intressant skillnad finner vi i
den västra delen av taigan, dvs i Finland,
norra Sverige och centrala Norge. Inom
detta område fördelar sig ristningar och
målningar olika. I Finland har fram till dags
dato inga säkra ristningar på fast berg hit-
tats, medan det däremot finns en rad
hällmålningslokaler (Kivikäs 1995, Tas-
kinen 2000). I Norrland uppträder både
ristningar och målningar, men med en do-
minans av hällmålningar. Även i Norge fö-
rekommer både ristningar och målningar,
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men där dominerar istället ristningarna.
Varför denna skillnad och varför saknas
ristningar i Finland? Det är sannolikt en
forskningslucka. I Finland saknas (förstås)
också de för övriga områden så typiska
älvmynningslokalerna. I Ryssland, norra
Sverige och Norge är dessa vanliga och
dessutom de största ristningslokalerna. Bra
exempel på sådana platser är de fantastiska
ristningarna vid Vyg-mynningen (Sawwa-
tejev 1984), Nämforsen vid Ångerman-
älvens samtida mynning (Hallström 1960)
och Alta i Nordnorge i anslutning till Alta-
älvens mynningsområde (Helskog 1988).
Varför saknas denna typ av lokaler i Fin-
land, t ex vid mynningarna av Kemiälven,
Kyroälven, Ouluälven eller Kumoälven?

Är den successiva ökningen av andelen
ristningar västerut respektive ökningar av
målningar österut, ett tecken på två skilda
regionala bildtraditioner, där ristandet inte
influerat det finska området, medan må-

landet accepterats långt västerut? Eller är
teknikerna att jämställa och är de istället
ett uttryck för skilda funktioner i samhäl-
lena?

Ett tredje fenomen som uppträder i den
västra taigan är att det på några lokaler i
Norge finns en kontinuerlig sekvens av
ristningsstilar från den äldsta Nordland-sti-
len via den yngre stenålderns och brons-
ålderns jakt- och fångstristningar till brons-
ålderns och den äldsta järnålderns jord-
bruksristningar. Dessa tre och i tid kanske
4000 år omspännande stilar, kan hittas på
samma lokal, överlagrande varandra, så-
som i Hammer i Trøndelag (Hagen
1990:105ff). I Norrland har vi endast svaga
indikationer på jordbruksristningar i Näm-
forsen (Ramqvist 1992) och de går inte alls
att jämföra med motsvarigheterna i Trøn-
delag. Men vem vet, 1998 hittades den lilla
lokalen i Laxforsen vid Öreälven (fig 3) på
en nivå som motsvarar bronsålder (Joseph-
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Fig 1. Mellannorrland
med landskapen Ånger-
manland, Medelpad,
Hälsingland, Härjedalen
och Jämtland.
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son Hesse 1999, Larsson & Broström 1999).
Figurerna där är få och omfattar 1 älg, 3-4
skepp och ett par fotsulor. Figurernas rela-
tiva fördelning avviker från de äldre
motsvarigheterna i Stornorrfors och Näm-
forsen och möjligen kan mer syd-
skandinaviska inslag inläsas i panelen vid
Laxforsen än vad som eljest är vanligt på
de norrländska lokalerna.

Hällbilder i
Mellannorrland

Nedan skall jag göra några analyser av det
mellannorrländska hällbildsmaterialet
som vi kände det 1998. Det finns många
likheter mellan målningar och ristningar,
men vi ska nu ta fasta på några skillnader.

Antalet

Antalet platser med ristningar är få men
de innehåller större och mer komplexa
paneler jämfört med lokaler med målade
figurer. I detta sammanhang räknar vi inte
med den äldsta typen av ristningar, den
så kallade Nordlandsgruppen som troligen
tillhör senmesolitikum och som oftast upp-
träder enstaka eller i mindre grupper (jfr
Hagen 1976). Traditionen är representerad
i ett par fall i Jämtland vid Landverk och
Gärde (fig 3). De återstående platserna med
framför allt Nämforsen, Stornorrfors och
Glösa är desto större. Och för att samman-
fatta kan sägas att platser med ristningar
är få och ofta innehållande många figurer
medan hällmålningarna ofta innehåller
färre figurer. Det ska dock framhållas att
det finns ristningsplatser med få figurer.

Vertikaliteten

Hällmålningarna uppträder endast på ver-
tikala eller inåtlutande hällar, medan rist-
ningar sällan eller aldrig finns på sådana

delar av hällarna. Därtill förekommer mål-
ningarna inte sällan på mycket spektakulä-
ra landskapavsnitt. I den mesolitiska nord-
landtraditionen uppträder dock ristningar
på ibland lodräta hällar och det finns i
Norge också exempel på neolitiska rist-
ningar i sådana lägen. Men majoriteten av
ristningarna är placerade på horisontella
eller svagt sluttande hällar. Det har ibland
föreslagits att målningar också skulle ha
funnits på andra än vertikala hällar och att
just dessa genom årtusenden av vittring
och erosion helt skulle ha förintats. Detta
kan mycket väl vara riktigt, men är ännu
så länge inte empiriskt påvisat. Indirekt
kan det dock stödjas av det förhållandet
att målningar finns på sluttande hällar
under överhäng, som t ex fallet är på ett
parti av Boforsklacken (Viklund 1997).

.

Skillnaden kust - inland

Hittills har inga målningar påträffats i det
direkta kustlandet, medan ristningar finns
i båda miljöerna. Den målning som ligger
närmast det samtida havet är den vid Åbo-
sjön i Ångermanland (nr 4 på fig 3), som
ligger ca 200 m ö h. Om den målats under
tidigmesolitikum har den varit kust-
bunden, men det är troligare att den är
neolitisk och då låg havet ungefär 60 me-
ter högre än idag, vilket gör att avståndet
till havet var ca 15 km. Resten av målning-
arna ligger inne i skogslandet varför mål-
ningarna, till skillnad mot ristningarna, ser
ut att vara ett utpräglat inlandsfenomen.

Förhållandet till vatten

Samtliga idag kända ristningar är och var
starkt beroende av vatten, antingen insjöar,
älvar eller Bottenhavet. Målningarna där-
emot tycks inte alls vara beroende av när-
heten till vatten. Av 19 kända målnings-
lokaler i Mellannorrland är 8 (42%) inte
knutna till vatten. Det mest kända exem-
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plet är Flatruet (nr 18 på fig 3) som ligger
högt upp i lågfjällsmiljö eller Boforsklacken
som ligger i ren skogsmiljö (nr 7 på fig 3).
Att som Bolin (1999:179) mena att målning-
arna ligger vid vatten är således ett miss-
förstånd. Däremot kan man säga att ingen
av de kända målningarna vid vatten lig-
ger vid forsande vatten, vilket däremot är
fallet med de flesta ristningar.

Bilderna i
Mellannorrland

Under perioden 1990-98 har inte mindre
än 9 av de totalt kända 19 hällmålninga-
rna påträffats. Flera av dem genom hem-
bygdsföreningarnas engagemang, inspire-
rade och ledda av arkeologen Bernt Ove
Viklund (1997, 1999). Aktiviteterna har var-
it störst längs mellersta Ångermanälven

och Vängelälven. Upptäckterna liknar en
del de finska där 38 av de totalt 61 kända
hällmålningslokalerna påträffades åren
1974-1981 (Kivikäs 1995:324). Även där var
upptäckterna mycket beroende av någon
enstaka entusiastisk arkeolog.

Om vi tittar närmare på de mellannorr-
ländska hällmålningarna går det att göra
intressanta observationer. Av de 1998 26
kända hällbildslokalerna är 19 målningar
och sju ristningar. Ristningarna är disku-
terade och publicerade i ett flertal arbeten
(jfr Hallström 1960, Malmer 1981, Ramqvist
et al 1985, Ramqvist 1990, Forsberg 1993,
Lindqvist 1994), men hällmålningarnas
figurinnehåll har inte tidigare behandlats.
Därför följer nedan en lista med de 1998
kända lokalerna samt en kort beskrivning
och den bästa referensen till lokalen (ob-
servera att numreringen nedan skiljer sig
från den på fig 3 i bokens Inledning).

Fig 2. Det mäktiga blocket i Storsjön i Anundsjö sn kallas Botilstenen och bär en av de under 1990-
talet nyupptäckta hällmålningarna (foto: förf).
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1. Korpberget, Lycksele socken, Lappland: 1
älg, flera linjer och fläckar. Målad på ver-
tikal häll direkt vid Umeälven. (Fandén
1996).

2. Storberget, Åsele socken, Lappland: 4 älgar,
1 nätfigur, 1 fragmentariskt djurfigur och
fragmentariska fläckar. På vertikal häll
utan vattenkontakt. (Melander 1980).

3. Trolltjärn, Anundsjö socken, Ångerman-
land: 3 älgar, fragmentariska fläckar. Ver-
tikal häll direkt vid Trolltjärn. (Bertilsson
1992).

4. Åbosjön, Sidensjö socken, Ångermanland:
1 älg och 1 oidentifierad figur. Figurerna
är målade på ett stort block som står upp
i Åbosjön. (Hallström 1960).

5. Botilstenen, Anundsjö socken, Ångerman-
land:  4 fragmenterade älgar, några oi-
dentifierade fragment. Figurerna är må-
lade på ett stort block som står upp i Stor-
sjön, dvs identiskt med Åbosjön (nr 4
ovan). (Viklund 1997).

6. Jansjö, Fjällsjö socken, Ångermanland: 2 äl-
gar och en vertikal linje. Figurerna må-
lade på ett stort upprättstående block i
skogsmiljö. Ingen vattenkontakt, men i
övrigt som Åbosjön och Botilstenen (nr 4
och 5). (Viklund 1997).

7. Boforsklacken, Fjällsjö socken, Ångerman-
land: minst 7 älgar, möjligen 2 männis-
kofigurer och 1 osäker björn, även breda
linjer och fläckar (troligen fragment av
figurer). Målade på vertikal häll och på
en 45°-lutande häll med ett tak i form av
klippöverhäng. Ingen vattenkontakt.
(Viklund 1997).

8. Brattforsberget, Fjällsjö socken, Ångerman-
land: 2 älgar på vertikal häll direkt vid
Vängelälven. (Jensen 1989, Fandén 1996)

9. Högberget I, Ramsele socken, Ångerman-
land: 3 säkra och 2 fragmenterade älgar
och 2 fragment av människofigurer med
triangulära kroppar. Belägen ett par
hundra meter från sjön Nässjön. Ingen
vattenkontakt. (Viklund 1997).

10. Högberget II, Ramsele socken, Ångerman-
land: 3 älgar placerade på en hylla högt
ovan marken och rätt svårtillgängliga.
Ingen vattenkontakt. (Viklund 1997,
1999).

11. Fångsjön, Ström socken, Jämtland: minst
35 älgar, 1 nätfigur, minst 1 människofi-
gur och flera fragment av linjer. Häll di-
rekt vid sjön Fångsjön. (Hallström 1960).

12. Bodsjön, Bodsjö socken, Jämtland: 4 älgar,
1 människofigur, 1 ”orm” sick-sack linje
med avslutande ring och fragmentariska

fläckar. Vertikal häll utan vattenkontakt.
(Rentzog 1993).

13. Brattberget, Föllinge socken, Jämtland: 2
älgar, 3 fåglar (troligen), 3 möjligen män-
niskofigurer, 2 grupper med linjer, frag-
mentariska fläckar. Häll direkt vid sjön
Skärvången. (Hallström 1960).

14. Hällberget, Föllinge socken, Jämtland: 8 äl-
gar, 7 människofigurer, 1 möjlig nätfigur,
fragment av 10-15 figurer av vilka några
är älgar. Häll direkt vid sjön Skärvången.
(Hallström 1960).

15. Hästskotjärn, Kall socken, Jämtland: 10 äl-
gar, 1-2 möjliga människofigurer, 1
”orm” sick-sack linje med avslutande
ring (jfr nr 12 Bodsjön). Häll direkt vid
sjön Hästskotjärn. (Hallström 1960).

16. Hamrebacken, Duved socken, Jämtland:
ingen information.

17. Grannberget, Hede socken, Härjedalen: 1
älg. Vertikal häll i lågfjällsmiljö, ingen
vattenkontakt. (Hallström 1960).

18. Flatruet, Tännäs socken, Härjedalen: 12 äl-
gar, 3 säkra och 2 fragment människofi-
gurer, 2 vildsvinsliknande djur, 1 ren, 1
björn, flera fragmentariska linjer och
fläckar. Vertikal häll i lågfjällsmiljö, ingen
vattenkontakt. (Hallström 1960).

19. Rogen, Tännäs socken, Härjedalen: 9 äl-
gar, fragment av 2 sannolika älgar. Ver-
tikal häll direkt vid sjön Rogen. (Lööv
1998).

De mellannorrländska hällmålningarna
sprider sig från Lycksele i NO till Rogen i
SV, vilket är en sträcka på ca 400 km. An-
talet platser omfattar sannolikt bara en li-
ten del av det ursprungliga antalet och de
upptäcktshistorier som nämndes rörande
Finland och Ångermanälven visar att mål-
medvetna inventeringar efter hällmålning-
ar verkligen ger resultat. En känd målning
i Hälsingland, som ej ingår i denna analys,
på den s k Skinnlippsstenen med en män-
niskofigur och en oidentifierad figur (Hov-
anta 1997, Rentzog 1997), visar, tillsam-
mans med förekomster i Värmland och Bo-
huslän, att hällmålningarnas totala sprid-
ningsområde är betydligt större än vad
som här avhandlas (se fig 3 i bokens Inled-
ning).

Hällmålningarnas figurativa innehåll är
följande:
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92 älgar
18 människofigurer
5 nätfigurer
2 ”ormar”
3 fåglar
1 björn
1 ren

Jämfört med hällristningarna är figur-
antalet litet och uppvisar inte särskilt va-
rierande figurtyper. Det är inte särskilt san-
nolikt att samtliga hällbilder i Mellan-
norrland tillhört samma grupper eller
stammar. Troligare är då att de tillhört
olika stammar och försöksvis kan vi un-
der den yngre stenåldern laborera med ett
tredelat komplex beroende på landskaps-
typ:

1) Älvstammar vilka befolkar de ne-
dre och mellersta delarna av de stora
fjällälvarna i Norrland. Det säsongs-
mässiga nyttjandet av älven och dess
biflöden sträcker sig från mynnings-
området upp till ett visst område där,
2) rena inlandsstammar har sina do-
mäner omfattande de övre delarna av

fjällälvarna och kring insjösystemen.
Under senneolitikum och bronsålder
börjar dessa stammar att exploatera
fjällområdet (Forsberg 1985).
3) De tredje området är den direkta
kusten och arkipelagen där stam-
marna verkar hela året om, kanske
med kortare besök i det närliggande
skogslandet.

Det tycks som om de största boplatserna
ligger på platser som vid Nämforsen och
Stornorrfors (fig 3), vilka båda ligger vid
sina respektive älvars mynningsområde,
dvs i gränszonen till kustlandet. Sådana
positioner i landskapet gynnar naturligt-
vis mötet och interaktionen mellan stam-
mar som lever i olika landskapsavsnitt.

För att ge kontext och struktur åt de hit-
tills kända hällbilderna och boplatserna är
Ångermanälven och dess biflöden ett bra
fall för vidare diskussioner. En naturlig
utgångspunkt är Nämforsen, vars häll-
bilder övertygande har daterats till neoli-
tikum och bronsålder av Baudou (1993).
Den intilliggande boplatsen, vilken är en

Fig 3. Alla de 1998 kända hällbildslokalerna i Mellannorrland (ej den i Hälsingland). Punkter med
nummer avser hällmålningar medan hällristningslokalerna är namngivna (Torrböle avser Laxfor-
sen-ristningen vid Öreälven).
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av de största i Norrland, har sannolikt an-
vänts kontinuerligt ända fram till mitten
av det första årtusendet e Kr (jfr Ramqvist
2001).

Enligt min hypotes kan stamterritoriet
runt Ångermanälvens nedre och mellersta
lopp tänkas gå från Nämforsen i SO till
kanske 100 km åt N och NV, dock inte
längre ner i kustlandet. Även om Nämfor-
sen-boplatsen under det tredje årtusendet
f Kr ligger i älvens mynningsområde har
den ingen egentlig kontakt med kust-
landets hjärta, eftersom havsviken vid den
tiden skar 60-70 km in i landet. Stammar i
kustlandet var sannolikt stationära i kus-
ten och var specialiserade på sälfångst och
fiske. Möjligen nyttjades det kustnära
skogslandet under en del av vintern. Den
mest kända neolitiska boplatsen i kusten
är Överveda (Baudou 1977:42ff). Men un-

der senare år har nya boplatser undersökts
i samband med Botniabanan. Bland annat
har två nya keramikbärande boplatser på-
träffats i Grundsunda sn (Lindqvist &
Eriksson 1998). Och på Bjästamon och vid
Kornsjövägen i Nätra sn pågår under 2002
Norrlands hittills största undersökning av
stenåldersboplatser ((Lindqvist & Eriksson
2001, Runeson et al 2001). Vi kan vänta oss
mycket nytt material till frågan om Mellan-
norrlands komplicerade förhållande till
kamkeramiken i norr och gropkeramiken
i söder. För övrigt påträffades på en av
boplatsen vid Kornsjövägen en fantastisk
älghuvudskulptur, ursprungligen från en
skifferdolk (presentation av fyndet samt fö-
rekomsten av älgmotiv i en kustbunden
mellanneolitisk ”sälmiljö” diskuteras av
Anna-Karin Lindqvist i föreliggande vo-
lym).

Fig 4. Diagram som visar det figurala innehållet på hällmålningsplatserna i Mellannorrland. Plat-
serna är ordnade efter antalet älgfigurer. Övriga staplar visar antalet antropomorfer, ren/björn/
fågel/orm samt nätfigurer. (Nr 16 Hamrebacken inte medtagen på grund av bristande informa-
tion).
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Jag ska nedan närmare analysera förhål-
landet mellan hällristningsplatsen i Näm-
forsen och de hällmålningsplatser som
finns i närområdet längs Ångermanälven
och dess biflöden.

Ångermanälven och dess
hällbilder

Längs Ångermanälvens dalgång och sido-
dalar var 1998 sju hällmålningslokaler
kända inte alltför långt ifrån Nämforsen.
De ligger samtliga N och NV om Nämfor-
sen och är troligen producerade av samma
stam som också huggit in bilderna i Näm-
forsen. Det kan därför vara intressant att
titta närmare på dem och var de är place-
rade i landskapet. Platserna ifråga omfat-
tar nr 5-11 på figur 3. Dessa representerar
37 % av de 1998 kända lokalerna med häll-
målningar och deras figurativa innehåll är
följande (endast de säkra figurerna är räk-

nade, på nästan samtliga platser finns otyd-
bara linjer och fläckar):

37 älgfigurer
3 antropomorfer
1 nätfigur

Siffrorna innebär att 40% av älgfigurerna,
17% av antropomorferna och 20% av nät-
figurerna är representerade på de sju lo-
kalerna närmast Nämforsen. Även om ta-
len är låga föreligger en tendens att älgarna
är mer dominerande på varje enskild lo-
kal här jämfört med lokalerna i Jämtland
och Härjedalen (fig 4-5).

Om vi tittar på de mellannorrländska
älgfigurerna som helhet finns 92 klart iden-
tifierade figurer. Av dessa uppträder 79 på
lokaler där någon form av dokumentation
har gjorts. En majoritet av dem, 69 älg-
figurer, är konturtecknade medan endast
10 (13%) är heltäckande framställda. Ett in-
tressant förhållande framgår av figur 6, där
det syns att alla älgfigurer i västra delen
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Fig 5. Kartan visar de olika lokalernas figurativa innehåll. Det kan bland annat noteras att det finns en
tendens till mer varierat figurinnehåll på lokalerna kring Glösa.
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av Mellannorrland är konturtecknade
medan älgarna runt Ångermanälven och
norrut uppvisar ett flertal lokaler med båda
framställningssätten representerade.
Motsvarigheterna till detta finner vi också
hos de ristade älgarna i Nämforsen, där
enligt Hallström (1960) 52% av älg-
figurerna är heltäckande, dvs djurets kropp
är helt uthuggen. Jag har tidigare studerat
relationen mellan konturtecknade och helt
uthuggna älgfigurer (Ramqvist 1990, 1992).
Det framkom då att sammansättningen på
de 16 definierade ytorna i Nämforsen va-
rierade avsevärt. Men om vi betraktar det
på ”stamnivå” och inkluderar målning-
arna, ser vi att älgfigurerna är tecknade på
samma vis oavsett om de ristats eller må-
lats. Ett annat exempel på en stamenhet-
lighet vad gäller bilderna kan vara Glösa-
ristningarna med de omgivande hällmål-
ningarna (nr 13-15 på fig 3). Samtliga älg-

figurer, ristade som målade, är i detta om-
råde konturtecknade. Är detta ett tecken på
att bilderna är gjorda av samma stam?

Skillnaden mellan konturtecknade och
helt uthuggna figurer har tidigare diskute-
rats och några forskare såsom Malmer
(1981:100f), Forsberg (1993) och Lindqvist
(1994:138) ser dem framför allt som krono-
logiska indikatorer, medan andra ser dem
som klanindikatorer (Tilley 1991) eller som
religionsfunktionella uttryck (Ramqvist
1990, 1992). Om man ser på framställnings-
sättet ur ett större perspektiv antyds dock
regionala traditioner. Lokalerna vid älven
Vygs mynning i N Karelen uppvisar en
dominans av helt uthuggna motiv. Flera
säkra dateringar (boplatser som överlagrar
ristningar) visar där att ristningarna pro-
ducerats så sent som under senneolitikum
och den äldsta bronsåldern och har  pro-
ducerats kontinuerligt från början av det
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att de västliga lokalerna endast har konturtecknade älgfigurer.
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fjärde årtusendet f Kr (Sawwatejev 1984:
201). Hällristningarna i Alta i Nord-Norge
höggs under perioden ca 4000-500 f Kr
(Helskog 1988:31ff) och där dominerar
konturtecknade figurer. Samma sak är fal-
let på den senneolitiska lokalen Stornorr-
fors i Västerbotten (Ramqvist et al 1985).
Dessa exempel antyder att sättet att teckna
älgarna inte har någon kronologisk bety-
delse, trots det faktum att Forsberg (1993)
nämner (men inte demonstrerar) flera fall
i Nämforsen där konturtecknade figurer
överlappar helt uthuggna.

Hällbilder och bosättning

Nämforsen har oftast diskuterats utan nå-
gon kontextuell syn, dvs platsen har inte
satts in i sitt kulturhistoriska sammanhang.
Denna brist gäller inte minst den ”kon-

textuella” arkeologen Tilley (1991). En av
de få som dock försökt se Nämforsen i för-
hållande till andra närliggande företeelser
är Evert Baudou (1992). Han ser boplatsen
i Nämforsen som en av flera i ett system
som innefattar boplatser såväl uppströms
som nedströms Nämforsen. Samlingsbo-
platserna bebos under speciellt rika årsti-
der, såsom sommaren i Nämforsen med
lekfulla laxar och den sena hösten på
kustboplatsen Överveda med sina anhop-
ningar av säl. Han räknar också med ett
mer eller mindre permanent vinterboende
vid Rå-Inget (jfr fig 7), några km uppströms
Nämforsen. Baudou inkluderar således
kusten och älvdalens nedre och mellersta
delar i samma (stam)territorium, något
som jag enligt ovan ställt mig skeptisk till.
Under alla förhållanden visar såväl mäng-
den boplatser som variationerna på boplat-
serna att vi har möjligheten att diskutera
flera möjliga bebyggelsemönster.

Betarsjön

?

?

Rå-inget
Faxälven

Nämforsen

5 Botilsstenen,
Storsjön

6 Jansjö

9-10 Högberget I-II,
Nässjön

7 Bofors-
klackarna8 Brattfors

11 Fångsjön

10 km

Fig 7. Kartan visar de hypotetiska reursområdena vars viktigaste ingredienser är hällmålningar
och basboplatser. Inom Ångermanälven och dess biflöden saknas hällmålningar på flera tänkbara
platser, såsom t ex vid Betarsjön.
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Oavsett boplatsernas funktioner och be-
nämningar är de möjliga att ordna utifrån
deras storlek och innehåll (vilket för Ånger-
manälven dock inte är gjort ännu). En när-
mare analys måste göras och det är troligt
att vi då kommer att finna något som Ing-
ela Bergman (1995:8ff) skisserar för områ-
det runt Hornavan i Lappland. Hennes
boplatskategorier är (med viss modifiering
från min sida):

Basboplats. Centrum för ett resursut-
nyttjandeområde som befolkas av en
grupp under en längre tid och över
flera av årets säsonger. Fyndmaterialet
är kvantitativt omfattande och har stor
variation.
Lägerplats. Bebodd av en grupp för en
kortare tid, t ex en säsong eller en del
av en säsong. Fyndmaterialet är min-
dre omfattande och varierat än på bas-
boplatserna. I lägerplatsernas närom-
råde finns ett antal exploaterings-
lokaler.
Exploateringslokal. Bebodd av en li-
ten grupp, t ex ett jaktlag, för kort tid,
kanske några dagar, för att exploatera
en särskild resurs. Liten variation i
fyndmaterialet.
Samlingsboplats. Den största av alla
boplatser där många grupper från
olika stammar samlas för en kortare
tid, kanske en säsong. Är belägen i
näringsmässigt rika miljöer företrä-
desvis sommaren och troligen i gräns-
zonen mellan olika stamterritorier.
Fyndmaterialet är omfattande och rikt
varierat.

Det tycks alltmer troligt att bebyggelsen
under neolitikum och bronsålder struktu-
rerats enligt denna modell. En relativt stor
variation av boplatstyper har undersökts,
från de små jaktstationerna till de stora
basboplatserna och samlingsboplatserna.
Det är helt uppenbart att Nämforsen-bop-
latsen varit en samlingsplats företrädesvis
nyttjad under sommarsäsongen. Under
hösten återvände grupperna till basboplat-
serna i sina respektive stamterritorier där
de kyliga årstiderna hösten, vintern och

våren tillbringades. Tittar vi på bosätt-
ningsmönstret N och NV om Nämforsen,
dvs Ångermanälvens stam, kan den tän-
kas ha varit spridd i olika baslägerområden
indikerade av hällmålningarna (fig 7). Jag
har runt varje målningslokal markerat ett
område ca 100 km2 stort som skulle kunna
motsvara det egentliga resursutnyttjande-
området för de grupper som bebor respek-
tive basboplats. En intressant iakttagelse
kan göras på kartan figur 7, nämligen att
hällmålningslokalerna ligger på platser där
större sjösystem är förbundna med äl-
varna. Den omedelbara frågan inställer sig:
borde det inte finnas hällmålningar även
vid de andra stora sjösystemen längs äl-
varna? På kartan är två sådana områden
markerade med frågetecken. Den ena av
dessa är idag ett vattenmagasin och var
möjligen inte något omfattande sjösystem
ursprungligen. Men den andra marke-
ringen ligger vid den orörda Betarsjön i
Junsele och med stor sannolikhet torde en
eller flera hällmålningslokaler gå att finna
vid denna sjö. Ytterligare frågor inställer
sig, borde inte fler målningar kunna fin-
nas i området kring Fångsjö-målningen,
vilken ligger vid det biotopiskt rika och
mycket stora sjösystemet Ströms Vattudal?

För att sammanfatta denna diskussion
kan följande hypotes i frågans form formu-
leras. Indikeras de olika gruppernas bas-
boplatser, lägerplatser och exploaterings-
lokaler, dvs deras resursutnyttjandeom-
råde under de kyliga säsongerna, av häll-
målningslokalerna?

Det är sedan länge känt att det längs
nästan alla sjö- och älvstränder i Mellan-
norrland uppträder boplatser av skilda
typer. Mindre analyser har gjorts avseende
relationen mellan boplatser och häll-
målningar (Fandén 1996). Mest typiskt för
analyserna är att de inte kan uppvisa nå-
got punktuellt samband mellan boplats och
hällmålning, men att målningarnas direkta
närområden ser ut att sakna boplatsläm-
ningar. En sådan slutsats är också påtalad
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angående hällmålningslokalerna i Värm-
land (Heimann 1999, Heimann & Löfven-
dahl 2000). Sådana tomma områden kan-
ske kan benämnas ”heliga rum”, vars me-
ning är att separera det religiösa rummet
från de rum där vardagliga aktiviteter be-
drevs. Kanske hittar vi något liknande när
det gäller hällristningarna, nämligen att
många av dem är placerade på öar kring-
rända av brusande forsar såsom i Nämfor-
sen, Stornorrfors och Zalavruga? Dock slås
man av den stora skillnaden då många av
hällristningarna faktiskt har intilliggande
boplatser. Det gäller inte bara de stora lo-
kalerna som vid Vyg-mynningen och
Nämforsen, utan också mindre platser så-
som Landverk och Håltbergsudden (Jen-
sen 1989).

Om det ligger något i hypotesen om de
8 basboplatsområdena skisserade på figur
7, betyder det att hällmålningarna är indi-
katorer att ta fasta på. Det betyder också
att hällmålningarna utgör heliga platser på
en lägre social organisationsnivå jämfört
med Nämforsen som utgör den heliga plat-
sen för flera sammanstrålande stammar el-
ler delar av stammar. Tolkat på det viset
kan hällristningarna i Nämforsen ses som
ett uttryck för hela samhällets världsbild
medan målningarna är mer orienterade
mot de enskilda gruppernas religiösa be-
hov. Deras uppenbara behov hänger sam-
man med livet och överlevnaden under de
kyliga säsongerna och därigenom blir
också bildvärlden mindre komplex och
varierad än motsvarigheterna på samlings-
boplatserna. Som en konsekvens följer att
hällmålningarna är tillverkade under de
kyliga säsongerna, något som forskare ti-
digare föreslagit (Taavitsainen 1978, Ram-
qvist 1992), men utifrån helt andra ut-
gångspunkter.

Jag har i denna uppsats försökt organi-
sera och diskutera empiriska data av skild
art och omfattning för att få nya idéer rö-
rande jakt- och fångstbefolkningens liv och
samhällsorganisation. Jag hoppas att fram-

ställningen också ska leda till nya fördju-
pade analyser av det mycket rika och va-
rierade, men ofta svårgripbara och diskreta
källmaterialet. Genom fördjupade studier
av relationen mellan hällbilder och bosätt-
ning kommer helt visst många nya sam-
band att uppmärksammas och tillika kom-
mer två sällan kommunicerande forsk-
ningsgrenar, bebyggelsearkeologi och häll-
bildsforskning, att rikligen befrukta varan-
dra.

Referenser

Baudou, Evert 1977. Den förhistoriska fångstkul-
turen i Västernorrland. Västernorrlands för-
historia, 1977:11-152. Härnösand.

Baudou, Evert 1992. Boplatsen vid Nämforsen.
Arkeologi i norr 3, 1990:71-82. Umeå.

Baudou, Evert 1993. Hällristningarna vid Näm-
forsen - datering och kulturmiljö.  Ekonomi
och näringsformer i nordisk bronsålder. Studia
archaeologica universitatis Umensis 3:247-
261. Arkeologiska institutionen, Umeå
universiet. Umeå.

Bergman, Ingela 1995. Från Döudden till Varg-
halsen. En studie av kontinuitet och föränd-
ring inom ett fångstsamhälle i Övre Norrlands
inland, 5200 f Kr - 400 e Kr. Studia
Archaeologica universitatis Umensis 7.
Arkeologiska institutionen, Umeå univer-
sitet. Umeå.

Bertilsson, Ulf 1992. En nyupptäckt hällmålning
vid Trolltjärn i Anundsjö. Arkeologi nola-
skogs. Fornlämningar, fynd och forskning i
norra Ångermanland. Skrifter från Örnsköld-
sviks Museum nr. 3:55-58- Örnsköldsvik.

Bolin, Hans 1999. Kulturlandskapets korsvägar.
Mellersta Norrland under de två sista årtu-
sendena f Kr. Stockholm studies in Archae-
ology 19. Stockholm.

Ekman, Jan & Iregren, Elisabeth 1984. Archaeo-
zoological investigations in Northern Sweden.
Early Norrland 8. Kungl Vitterhets His-
torie och Antikvitets Akademien. Stock-
holm.

Fandén, Anders 1996. Den norrländska häll-
målningstraditionen. Tolkning av funktion
och symbolisk betydelse. C-uppsats. Arkeo-
logiska institutionen, Stockholms univer-
sitet. Stockholm.

Fandén, Anders 2001. Hällmålningar. En ny



100

Per H Ramqvist

synvinkel på Norrlands förhistoria. For-
dom då alla djur kunde tala…Samisk tro i
förändring s 89-118  (red Virdi Kroik, Åsa).
Stockholm.

Forsberg, Lars 1985. Site Variability and Settle-
ment Patterns. An analysis of the hunter-
gatherer sett lement system in the Lule River
Valley, 1500 B.C.- B.C./A.D. Archaeology
and Environment 5. Dept of archaeology,
Umeå university. Umeå.

Forsberg, Lars 1992. De norrländska hällrist-
ningarnas social kontext - alternativa tolk-
ningar. Arkeologi i Norr 3, 1990:55-69.
Umeå.

Forsberg, Lars 1993. Ekonomi och näringsfor-
mer i nordisk bronsålder. En kronologisk
analys av ristningarna vid Nämforsen.
Ekonomi och näringsformer i nordisk bronsål-
der. Studia archaeologica universitatis
Umensis 3:195-246. Arkeologiska institu-
tionen, Umeå universiet. Umeå.

Hagen, Anders 1976. Bergkunst. Jegerfolkets hel-
leristninger og malinger i norsk steinalder.
Oslo.

Hagen, Anders 1990. Hellerisningar i Noreg. Det
norska Samlaget. Oslo.

Hallström, Gustaf 1960. Monumental art of
Northern Sweden from the Stone Age. II. Näm-
forsen and other localities. Kungl Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien.
Stockholm.

Heimann, Curry 1999. Places of rock art and
settlements. The use of rock art in the
transformation of a neolithic landscape.
Glyfer och arkeologiska rum - en vänbok till
Jarl Nordbladh (ed Gustafsson, Anders &
Karlsson, Håkan). Gotarc Series A vol
3:31-44. Göteborg.

Heimann, Curry & Löfvendahl, Runo 2000
(med bidrag av Bengt A Lundberg & Lars-
Erik Muhr). Hällmålningar i Värmland - ett
dokumentationsprojekt. Värmlands Mu-
seum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrel-
sen i Värmland, Arkeologiska institutio-
nen i Göteborg. Karlstad.

Helskog, Knut 1988. Helleristningene i Alta. Spor
etter ritualer og dagligliv i Finnmarks for-
historie. Alta.

Hovanta, Elise 1997. Hällmålningen vid Lets-
sjön i Ljusdal. Gammal Hälsingekultur. Hel-
singlands fornminnessällskap nr 3-4,
1997:93-103.

Jensen, Ronnie 1989. Hällbilder och fångstbo-
platser. Arkeologi i fjäll, skog och bygd 1. Sten-
ålder - tidig järnålder. Fornvårdaren 23:57-
82. Östersund.

Josephson Hesse, Kristina 1999. Laxforsen häll-

ristningar i brytningstid. CD-uppsats. Insti-
tutionen för arkeologi. Umeå universitet.

Kivikäs, Pekka 1995. Kalliomaalaukset, muin-
ainen kuva-arkisto. Jyväskylä.

Larsson, Thomas, B & Broström, Sven-Gunnar
1999. Nyupptäckta hällristningar vid Lax-
forsen, Nordmalings socken, Västerbott-
ens län – en kort notis. Fornvännen  1999/
3:187-190. Stockholm.

Lindgren, Britta 2001. Hällbilder. Kosmogoni
och Verklighet. Tidsspår. Hembygdsbok
för Ångermanland och Medelpad 2001-
2002:43-81. Härnösand.

Lindqvist, Anna-Karin & Eriksson, Lisette 1998.
Arkeologisk förundersökning Botniabanan.
delsträcka Svartby-Lill-Mosjön, norra Ång-
ermanland. Angaria 1. Umeå.

Lindqvist, Anna-Karin & Eriksson, Lisette
2001. Stenåldersboplatsen vid Kornsjövägen.
Raä 306, Nätra sn, norra Ångermanland. Ar-
keologisk förundersökning, Botniabanan.
Angaria 5. Umeå.

Lindqvist, Christian 1994. Fångstfolkets bilder.
En studie av de nordfennoskandiska kustan-
knutna jägarhällristningarna. Theses and
papers in archaeology N.S. A5. Stock-
holms universitet. Stockholm.

Lindqvist, Christian 1999. Nämforsenrist-
ningarna. En återspegling av jägarnas liv
och världsbild, Tidsspår. Ångermanlands
och Medelpads hembygdsförbunds års-
bok 1997-99:105-119. Härnösand.

Loeffler, David 1992. Bärbara hällristningar.
Nya figurer från forntiden. Ångermanland
Medelpad 1992-93:23-26. Medelpads och
Ångermanlands Hembygdsförbund.
Härnösand.

Lööv, Lars-Inge 1998. Nyupptäckt hällmål-
ning. Jämten 1999:109-111. Östersund.

Malmer, Mats P 1981. A chronological study of
North European rock art. Kungl Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien,
Stockholm.

Melander, Jan 1980. Dokumentation och under-
sökning av hällmålning raä nr 151, Sämsjö-
landet 1:1, Åsele sn, Västerbotten. Rapport
Västerbottens museum. Umeå.

Olofsson, Karl-Johan 2000. En nyupptäckt
hällmålning i Duved. Åre socken. Gammalt
och Nytt 16:49-51. Åre.

Ramqvist, Per H 1990. Fångstristningar och
deras användning vid tolkningen av sam-
tida kulturhistoriska sammanhang. Kallio-
taidetta-tutkimusta ja tulkinta. Hällristningar
- forskning och tolkning. Åbo Landskapsmu-
seum. Rapport 11:41-51. Finlands antro-
pologiska sällskaps publikationer 1. Åbo.



101

HÄLLBILDERNAS STIL & RUMSLIGA FÖRDELNING

Ramqvist, Per H 1992. Hällbilder som utgångs-
punkt vid tolkningar av jägarsamhället.
Arkeologi i norr 3, 1990:31-53. Umeå.

Ramqvist, Per H 2001. Utbytessystem under
det 1:a årtusendet e.Kr. Idéer utgående
från tre i mellannorrländska älvar. Forn-
vännen 2001/1:1-21.

Ramqvist, Per H 2002. Rock art and settle-
ment: issues of spatial order in the pre-
historic rock-art of Fenno-Scandinavia.
European landscapes of rock-art s 144-157
(eds Nash, George & Chippindale, Chris-
topher). Routledge. London and New
York.

Ramqvist, Per H & Forsberg, Lars & Backe,
Margareta 1985. ...and here was an elk
too... A preliminary report of new
petroglyphs at Stornorrfors, Ume River.
In Honorem Evert Baudou. Archaeology and
Environment 4:313-337. Umeå.

Rentzog, Sven 1993. Älg och ”orm” var må-
lade med rött på lodräta hällen. Populär
Arkeologi nr 2, 1993:4-6.

Rentzog, Sven 1997. Hälsinglands första hällmål-
ning är funnen! Medlemsblad för Ljusdals-
bygdens museums vänner nr 1, 1997:4-8.

Runeson, Henrik & Forsberg, Lennart & Lind-
holm, Pehr & Hammar, Dag 2001. Bjäs-
tamon - neolitiska lämningar med boplats-

vallar samt samiska härdar från historisk
tid. Skorpedsåsen - en norrländsk stenålders-
miljö i Botniabanans spår. Riksantikvarieäm-
betet, UV-Mitt Rapport 2001:15:10-39.
Stockholm.

Sawwatejew, Juri A 1984. Karelsche Felsbilder.
VET E. Semann Verl., Leipzig.

Taavitsainen, Jussi-Pekka 1978. Hällmålning-
arna - en ny syn på Finlands förhistoria.
Antropologi i Finland 4/1978:179-195.

Taskinen, Helena 2000. Hällkonsten i Finland
– forskningshistoria och dokumentation.
Ristad och Målad. Aspekter på nordisk häll-
konst (red Edgren, Torsten & Taskinen,
Helena). Föredrag presenterade vid ett
nordiskt seminarium om bergkonst i
Suomussalmi 8-11 september, 1998:20-32.
Vammala.

Tilley, Christopher 1991. Material culture and
text. The art of ambiguity. Routledge. Lon-
don New York.

Viklund, Bernt Ove 1997. Nyupptäckta häll-
målningar i Anundsjö, Fjällsjö och Ram-
sele i Ångermanland. Oknytt 3-4/1997:20-
33. Umeå.

Viklund, Bernt Ove 1999. Älgar målade i älg-
ens eget rike - nyupptäckta hällmålningar
i Ångermanland. Tidsspår 1999:49-57.
Härnösand.



102

Per H Ramqvist


	Aspekter på hällbildningarnas stil1
	Ramqvist 2002 Aspekter på hällbildernas stil.pdf
	Ramqvist 2002 Hällbildernas stil...
	titelblad mm
	åtta PHR1



