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1. Inledning
Forskarvärlden har under lång tid analyserat och tolkat arkeologi genom sin egen
samtids världsuppfattning, vilket har fått till följd att förhistorien och historien fått en
prägel av heteronormativitet och androcentrism – en prägel som inte nödvändigtvis
behöver vara sann (Goldhahn 2006:132f; Back Danielsson 2007:57). Det är ingenting
uppseendeväckande i att tolka in och värdera saker utefter vad man själv upplever som
normalt, men det är måhända inte alltid till yttersta gagn om man vill komma närmare
sanningen – i den mån det nu går att göra. Vi måste ifrågasätta tidigare forskning utifrån
att arkeologerna levde och verkade i ljuset av deras samhälleliga kontext, vilket innebär
att vad som uppfattades naturligt och rätt lika väl kan vara en projicering av forskarnas
egna förutfattade meningar.
Precis som Hannah Cobb (2005:634) anser att de mesolitiska jägare-samlarsamhällena
förtjänar att få en queer-makeover á la tv-serien Fab Five, anser undertecknad det vara
av yttersta vikt att fördjupa diskursen kring queer-inriktad arkeologi i allmänhet, varför
denna uppsats ämnar belysa ett specifikt fenomen från den nordiska bronsåldern ur ett
sådant perspektiv, nämligen hällristningar avbildandes samlagsscener.

5

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här kandidatuppsatsen är att belysa att de tidigare använda
könsindikatorer inte längre ska ses som funktionella eftersom det finns för många
frågetecken gällande deras validitet. De etablerade könsattributen kan – och därmed bör
– ifrågasättas i och med att det fortsatta begagnandet av dem riskerar få en snedvriden
bild av bronsålderssamhället i allmänhet och bronsåldersmänniskornas syn på sexualitet
i synnerhet. Detta syfte uppfylls medelst undersökandet av tio olika hällristningar och
applicerandet av olika könsmarkörer på dessa. Genom att använda dessa
könsindikatorer kan därefter en jämförelse göras gällande frekvensen mellan vad vi idag
skulle kalla heteronormativa och icke-heteronormativa samlagsscener, vilket således ger
en inblick i bronsåldersfolkets syn på sexualitet. Syftet är nedbrutet i tre
frågeställningar:
•

Hur ser relationen ut mellan vad vi idag kan kalla heteronormativa och ickeheteronormativa samlagsscener från bronsåldern gällande frekvens?

•

Hur ser bilden av det heteronormativa och icke-heteronormativa ut under
bronsåldern?

•

Vilka slutsatser kan dras?

1.2 Källmaterial
Materialet som avhandlas i denna uppsats är de hällristningar som finns dokumenterade
i databasen Svenskt Hällristningsforskningsarkiv, avgränsade utefter sökorden
människofigur – brudpar, samt all referenslitteratur genomgången under arbetets gång.
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1.3 Metod och avgränsning
En kvantitativ används för att göra en inventering av antalet samlagsscener bland
hällristningarna. Detta för att få en uppskattning om hur frekvent heteronormativa- och
icke-heteronormativa samlagsscener återges. En kvalitativ hermeneutisk används sedan
för att göra en analys av hur bilderna kan återge bronsålderssamhällets syn på ickeheteronormativt könsumgänge – detta sett utifrån den moderna definitionen, då
heteronormativitet som begrepp är en modern klassifikation.
Uppsatsens avgränsning är samlagsscener på berörda hällristningarna. Enskilda
fallosfigurer utanför samlagsscener kommer exempelvis exkluderas, då dessa inte
berörs av uppsatsens syfte.

1.4 Källkritik
Ett problem med hällristningar är att de är mycket svåra att datera. Vi kan inte med
säkerhet säga exakt när de gjordes eller i vilken ordning de ristades. Även om man kan
göra en övergripande kronologisk datering – likt den Johan Ling (2008:60) gjorde
gällande skeppsristningar i sin avhandling – går det inte att göra någon exakt datering
av bilderna i fråga. En ungefärlig uppskattning kan göras, på samma sätt som Ling
(2008:59ff) gjort – det vill säga använda sig av strandlinjeförskjutning och typologi –
men även om detta en övergripande kronologi, innebär det inte att vi med närmare
exakthet vet vid vilken tidpunkt de ristades. Och vi kan inte heller avgöra vad som
ristades först eller vad som lagts till i nära anslutning efterhand. I somliga fall finns
skeppsristningar intill samlagsscenerna och jämför man dessa med den kronologiska
tabell (se bilaga) som utarbetades av Flemming Kaul (Ling 2008:60), ser vi att dessa är
gjorda mellan 1700 och 1100 f.Kr. Det är med hjälp av denna tabell som åtta av tio
scener daterats till 1300-1400 f.Kr., medan den ena återstående bilden daterats till
mellan 1700-1400 f.Kr. och den andra förblivit odaterad. En jämförelse med andra
scener ger dock en indikation på att även den sistnämnda scenen kan vara ristad 13001400 f.Kr.
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Som exempel på den svårgenomförda dateringen kan nämnas att det råder oenighet
kring skålgroparnas uppkommande. Det massiva antalet skålgropar som återfunnits runt
om i Sverige anses kunna ha att göra med en lång tradition av skålgropsristande,
eventuellt med sin början i yngre stenåldern ända fram till järnåldern (Olausson
1998:119). Om så är fallet är det därtill svårt att veta hur skålgroparna ska tolkas i
relation till övriga hällristningar. Och på samma sätt uppstår alltså en problematik i
dateringen, nämligen att flera scener ligger placerade intill varandra, utan att vi med
säkerhet kan veta om de är samtida. Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att samma
häll blivit ristad under flera generationer. Frågan blir då ifall bilderna ska läsas in i
samma kontext eller om de ska skiljas från varandra.
När det kommer till osäkerheten kring kronologi är det därtill viktigt att ha i åtanke att
det sannolikt kan röra sig om fler än en ristare – både vad gäller sydskandinaviska hällar
i allmänhet, men också vad gäller en och samma häll. En ristare kan ha valt att avbilda
endera könet på ett specifikt vis medan en annan valt att framställa detsamma
annorledes. Alltså kan man tänka sig att det finns lika många bildliga definitioner av hur
en kvinna eller man ska se ut som det finns ristare. Däremot tycks det ha funnits en viss
konvention som generellt följts.
En till aspekt att belysa i sammanhanget källkritik är att detta är en litteraturstudie. Det
handlar alltså om nedskriven information om vad tidigare forskare kommit fram till.
Ibland är det därutöver även nedskriven information om nedskriven information;
somliga forskare har använt sig av tidigare forskningsresultat, vilka inte nödvändigtvis
är objektiva. Undertecknad tittar alltså i första hand på andras material, ett material där
författare analyserat material utifrån sin egen synvinkel; en synvinkel baserad på deras
respektive sociokulturella kontexter. Om materialet dessa tittat på redan är föranalyserat material, blir det ytterligare en nivå av sociokulturell påverkan som riskerar
färga de texter vilka ligger till grund för den här uppsatsen. Undertecknad riskerar
således att analysera utifrån en analys som är starkt färgad av förutfattade meningar och
måhända ibland rena gissningar. Detta är viktigt att komma ihåg.
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Ytterligare en källkritisk fråga är att man inte kan vara säker på att
bronsåldersmänniskorna såg bilder ur samma perspektiv som vi gör. Medan vi sedan
1400-talet beskådat och avbildat världen ur ett centralperspektiv, var det i samband med
hällristandet vanligt att man avbildade figurerna ur ett värdeperspektiv – det vill säga
gjorde viktigare och mäktigare företeelser större i relation till övriga figurer i scenen
(Burström 1989:12).
En mycket viktig aspekt att ta med i beräkning är undertecknad själv – författaren av
denna uppsats. Det finns en anledning till varför fokus för denna kandidatuppsats i
arkeologi ligger på LGBT- och queerstudier, nämligen undertecknads eget intresse i
dessa ämnen, samt den förutfattade meningen att ämnet behöver belysas ytterligare för
att därmed skapa en djupare förståelse. Detta i och med inställningen att heteronormen
är en social konstruktion som vi anammat i modern tid, inte någonting som alltid funnits
eller som är av naturen given. Risken för varje intresserad författare – men kanske
särskilt inom ett område som är föga utforskat som detta – är att man läser in för mycket
i materialet; att man – i det här specifika fallet – ser homosexuella avbildningar även där
det i själva verket kanske inte finns några. Det finns alltså en risk att man som författare
helt sonika övertolkar materialet till sin egen tes fördel. Detta måste tas i beaktande –
framförallt i kapitlen om analys och reflektion.
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1.5 Bakgrund och definitioner
Även om det kanske råder en allmän uppfattning om vad termer betyder, kan ett
förtydligande vara till hjälp för att begreppsförvirring inte ska uppstå. I detta kapitel
förklaras således de ämnesspecifika begrepp som förekommer i denna uppsats, samt en
kortare introduktion till dessa.
Denna kandidatuppsats riktar sig till alla som hyser ett intresse för arkeologi i allmänhet
och queer-inriktad arkeologi i synnerhet. Man kan således förvänta sig en viss typ av
förförståelse. Men för att inte riskera några tveksamheter kring vad undertecknad
menar, görs här en redogörelse för vad som åsyftas när specifika begrepp tas upp. Det är
viktigt att läsaren är väl införstådd med vad undertecknad lägger för värdering i de
termer som används för att undvika förvirring i så stor utsträckning det är möjligt. Ord
har olika betydelse för olika människor beroende på deras ursprung. Nedanstående
definitioner ska inte ses som någon sanning eller allmängiltighet utan enkom beskriva
vad som åsyftas i den här specifika uppsatsen när termerna används.
1.5.1 Normativitet
Med normativitet menas de allmänrådande åsikterna som handlar om vad man i en
specifik kontext anser vara rätt och fel; vad som är gott och ont – helt enkelt vad som
inom ett visst sammanhang värderas på ett särskilt vis (Badersten 2003:207).
I denna uppsats används begreppet heteronormativitet flitigt. Detta ord används enligt
definitionen att den heterosexuella livsstilen är socialt-, kulturellt- och historiskt
skapade konstruktioner, inte något som är av naturen givet (Ambjörnsson 2006:51).
Inom heternormativiteten ryms, förutom sex mellan personer av olika kön, även det som
ingår i den norm som uppstått kring det heterosexuella levnadssättet – det vill säga
monogami (Ambjörnsson 2006:61), samt att det fasta förhållandet förväntas resultera i
äktenskap och barn (Berg & Wickman 2010:82).
Det är viktigt att komma ihåg att normer kommer och går; de förändras inte bara med
tiden, utan även mellan olika sociala kontexter. Så även synen på hetero- och
homosexualitet. När heteronormativitet används som begrepp i den här uppsatsen ska
det ses utifrån vår sociala kontext i modern tid och ingenting annat, oavsett vilka normer
rörande sexualitet man haft – eller har – i andra kulturer eller under en annan epok.
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1.5.2 Homo-, hetero- och transsexualitet
Från början användes både homosexualitet och heterosexualitet som beskrivningar av
perversa handlingar. Båda blev myntade ungefär samtidigt – för drygt hundra år sedan.
Det ena betecknade den faktiska handlingen att idka samlag med någon av samma kön,
medan det andra betecknade den faktiska handlingen att idka samlag med någon av
motsatt kön – men med den uttryckliga önskan att inte avla barn (Ambjörnsson
2006:54). Båda typerna av sexuella handlingar har självfallet alltid funnits, men det var
först under 1800-talet som man namngav dessa. Enligt Michel Foucault (Ambjörnsson
2006:55) var det i och med begreppet homosexualitet som man definierade en
personlighet kring det som tidigare endast varit en sexuell handling. Medan
homosexualitet under större delen av 1900-talet behållit sin perverterade status, fick
istället heterosexualiteten en alltjämt sundare genklang. Denna benämning gick från att
handla om icke barnavlande sex, till att bli betraktat som den sexuella relationen mellan
två olika kön. Således idealiserades denna form av sexualitet alltmer och upphöjdes
slutligen till det sunda och eftersträvansvärda.
Även om begreppen homosexualitet och heterosexualitet alltså av språkhistoriska skäl i
själva verket inte är applicerbara på företeelser före 1800-talet, kommer de likväl
användas när materialet diskuteras i denna uppsats. Ordet homosexualitet kommer
användas som beskrivning på hällristningar där samkönade individer idkar någon form
av sexuell akt, medan heterosexualitet kommer användas där olikkönade individer gör
detsamma.
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Precis såsom homo- och heterosexualitet inte är historiskt applicerbara, är
transsexualitet också en språklig anakronism – men även denna anakronism kommer
likväl användas i uppsatsen. Vanligtvis betecknar detta så pass stor missnöjdhet kring
det biologiska kön man föds in i, att personen i fråga inte känner sig hemma i sin egen
kropp (Bodlund & Kullgren 1996:304). Det är troligtvis närmast omöjligt att utröna
huruvida bronsåldersmänniskan upplevde en dylik missnöjdhet eftersom något sådant
material näppeligen är bevarat bland det arkeologiska materialet, istället kommer
termen transsexualitet här användas i samband med den hällristningsmotivsrelaterade
könsambivalens som stundtals uppstår. Detta för att använda begrepp vi i vår kontext
kan förstå. Undertecknad är väl medveten om att termanvändandet i sig är problematiskt
eftersom det simplifierar en kultur där vi i själva verket inte vet hur många genus man
inkorporerat i samhället.
Med genus menas socialt betingade könsroller – alltså de specifika egenskaper som
tillskrivs någon av ett särskilt biologiskt kön (Udry 1994:561). I vår samhälleliga
kontext återfinner vi i regel två genus – kvinnligt och manligt – vilka generellt sett
appliceras på de biologiska könen kvinna, respektive man. Hur många genus ett
samhälle har skiljer sig dock åt – somliga folkslag har exempelvis flera olika genus
beroende på hur kvinnlig mannen är och hur manlig kvinnan är (Joyce 2008:60, 62).
Exempel från modern tid på möjligheter till ett tredje kön – och därtill även ett tredje
genus – är att man för detta skapade lagrum både i Nepal och Sydafrika under 2011
(Dagens Nyheter 2011).
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2. Teoretisk positionsbestämning
Uppsatsen behandlar de hällristningsmotiv vilka innehar samlagsscener. En inventering
av antalet hällristningars olika könstillhörigheter är gjorda utefter olika könsmarkörer,
könsmarkörer som i sin tur får konsekvens för figurernas kontextuellt betingade
sexuella läggning. Att göra en faktisk inventering av dessa och kategorisera dem utefter
tilltänkta kategorier räknas in Lesbian-, Gay, Bi, and Trans-studier, LGBT
(Ambjörnsson 2006:35), vilket görs för att kunna synliggöra bilderna i sig.
Inledningsvis används alltså LGBT-studiet som verktyg för att därefter övergå i en
queeranalys. Queer är till sin art ett normifrågasättande (Berg & Wickman 2010:12) och
närmast dekonstruktivistisk. Queeraspekten implementeras för att ge en ny bild av
tidigare undersökt material.
Då undertecknad ämnar få en bild av hur bronsålderssamhällets människor såg på
samlag mellan samkönade, ämnas en beteende-arkeologisk analys göras, vilken
konceptualiserar förhållandet mellan människor, platser och saker (LaMotta 2012:63).
Anledningen till varför beteende-arkeologi valts är för att denna inriktning ger tolkaren
friheten att skapa en egen förklaringsmodell av beteenden och sedan applicera denna
förklaringsmodell på det granskade materialet (LaMotta 2012:66). Beteende-arkeologin
i denna uppsats kan även benämnas som social arkeologi, eftersom denna inkorporerar
tanken på genus och sexualitet inom arkeologisk forskning (Meskell 2012:229).
Eftersom arkeologisk teori och queerteori är sprungna ur helt olika sammanhang –
arkeologi ur kulturhistoria (Hodder 2012:7) och queer ur amerikanska Lesbian, Gay, Bi
and Trans-studier (Berg & Wickman 2010:20) – kan den teoretiska
positionsbestämningen i denna uppsats även klassas som ett komplex-systemarkeologiskt perspektiv. Detta på grund av tvärvetenskapligheten (Kohler 2012:94) i sig
som uppbringas genom att kombinera queerperspektivet på tidigare arkeologiska fynd.
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Ett positivistiskt perspektiv används under inventeringen av hällristningarna, eftersom
det initialt är en kvantifiering som görs (Thurén 2007:17). Bilderna i fråga är därefter
uppdelade i kategorier baserade på könsmarkörer för att en hermeneutisk
tolkningsmodell ska kunna användas (Thurén 2007:94).
Ian Hodder (Renfrew 2012:130) menade att symbolerna som porträtteras har med
konceptet i sig att göra: Om samlagsbilder finns, representerar detta samlag. Man
avporträtterar inte något som inte existerar. Många andra arkeologer tolkar
samlagsbilderna som någon form av religiös utövning. I denna uppsats behandlas detta
dock inte mer än i förbigående, då fördjupning i ämnet skulle frångå syftet. Därtill anser
undertecknad det finns en eventuell risk i att övertolka, såsom exempelvis det Oscar
Almgren (1927:119) gjorde när han skulle beskriva den häll undertecknad valt att kalla
Scen V:
”Här förefaller det, som om konstnärens mening vore, att den med behornad
hjälm prydde brudgummen i bröllopsscenen skulle vara identisk med den
likadant utstyrde man, som triumferande höjer sin yxa över en fallen fiende, vars
huvud, om ristningen är riktigt avtecknad, synes ligga skilt från kroppen. […]
Soljungfruns och jordgudinnans befrielse ur vinterjättens våld genom
himmelsguden, vilken därpå förenar sig med henne”.
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3. Tidigare forskning
3.1 Bronsålder
Nordisk bronsålder är den tid som i Norden som följer på kopparstenåldern och är
uppdelad i två huvudperioder: äldre bronsålder, 1700-1100 f.Kr. (Burenhult 1999a:405)
och yngre bronsålder, 1100-500 f.Kr. (Burenhult 1999b:13). Denna indelning är i sig en
förenklad indelning baserad på Oscar Montelius och Sophus Müllers
sexperiodsindelning, baserad på de olika artefakter som återfunnits under denna period,
vilken i sin tur är en ytterligare elaborerad uppdelning av den första uppdelningen – en
trefaldig sådan, grundad i darwinism, skapad av Augustus Pitt-Rivers och John Evans
under artonhundratalets andra hälft (Renfrew & Bahn 2004:27; Klindt-Jensen 1975:88).
Typiskt för bronsåldern jämfört med yngre stenåldern – neolitikum – var att jordbruket
genomgick en förändringsfas, vilken fick sin kulmen under senare delen av järnåldern
(Lindström 2004:68). Många av husen under bronsåldern var av typen långhus, 10-20
meter långa, indelade i två avdelningar med människoboning i ena delen och
djurhushållning i den andra (Lindström 2004:69). Från omkring 2000 f.Kr. fram till 500
f.Kr. finner vi en expansionsfas, då människor började avverka skogen i området runt
Bohuslän för att ge plats åt nytt åkerlandskap (Ling 2008:5). Medan det metallhantverk
som uppstod på de brittiska öarna snarare var kopparrelaterat, började man i sydligaste
Skandinavien – genom rigorös handel med Baltikum och via mellansteg med Grekland
– utveckla ett mycket avancerat bronshantverk (Scarre 2005:421-422). I samband med
ovan nämnda expansionsfas finner vi mycket riktigt tidsenliga artefakter från den senare
delen av neolitikum och den tidigaste delen av bronsåldern; flintdolkar och allehanda
bronsföremål (Ling 2008:5). Andra vanliga artefakter från det bohuslänska
bronsåldersområdet är exempelvis halsringar, svärd, yxor och klädesnålar (Kindgren &
Lundin 1995).
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Vad som kännetecknar bronsåldern ur ett paneuropeiskt perspektiv är bildandet av de
första större byarna – oftast med fortifikationer – och hur ett hövdingadöme framträder
(Kristiansen & Larsson 2005:158). Medan övriga Europa var ett relativt oroligt område,
där kraftiga fortifikationsanläggningar krävdes runt byarna, tycks den sydskandinaviska
bronsåldern ha varit förhållandevis lugn – detta med tanke på att endast samlingsplatser
och ceremoniella platser här tycks ha fått nämnda fortifikationer (Burenhult 1999b:1820). Detta lugn ska alltså ses i en förhållandekontext till övriga Europa; vapenfynd
(Bergerbrant 2007:12) och krigiska hällristningsmotiv (Hays-Gilpin 2004:23) bör ändå
tyda på någon form av samhällelig aggression. Trots den eventuellt lugnare tillvaron i
Sydskandinavien under den här perioden tycks det ändå ha förekommit en
krigararistokrati, vilket påverkade vilka ideal, klädesrelaterade normer och ritualer som
växte fram – det är ur denna krigararistokrati vi finner grunden i användandet av stora
bronslurar och hästdragna vagnar (Kristiansen & Larsson 2005:225). Vi ser också på
vapenfynd från tiden att svärden tycks ha använts i våldsamheter, vilket understryker
teorin om att de hällristningar som visar krigsscener uppkommit på grund av en kult
kring våldsamma företeelser (Bertilsson 2004:18). Tidstypiskt för bronsåldern är också
de stora gravhögar som restes (Hygen & Bengtsson 1999:84), samt att ekonomin
omdefinierades från ett egalitärt stamsamhälle till en klassindelad hierarki med
redistributiv fördelning av varor och tjänster; fördelade av en elit (Hygen & Bengtsson
1999:81), nämligen nämnda hövdingar och aristokrater (Kristiansen & Larsson
2005:158, 225). I Sydskandinavien skapades ett intrikat ekonomiskt system med
nätverkande hövdingadömen – vart och ett med specialistkunskaper som distribuerades
inom nätverket (Earle 2002:29).
Varken koppar eller tenn – de båda beståndsdelarna som behövs för att gjuta brons –
utvanns i Norden, varpå dessa exotiska material måste ha importerats fån kontinenten
eller de brittiska öarna (Goldhahn 2007:61). Huvudanledningen till bronsets popularitet
kan säkerligen bero på att verktyg i detta material ibland var upp till dubbelt så effektiva
som sina föregångare gjorda i sten (Coles 1979:168), men man kan även tänka sig att de
hade en ren prestigefylld funktion; en källa till avund och således en maktsymbol
(Goldhahn 2007:61).
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Förutom jordbruk (Burenhult 1999b:49), var även sjöfart en viktig del av bronsåldern,
vilket otalet hällristningar relaterade till plöjning (Hygen & Bengtsson 1999:24) och
båtar (Burenhult 1999b:62) ger en inblick i. Hällristningarna som avhandlas i denna
uppsats ligger ursprungligen rent generellt antingen i närheten av större vattendrag eller
andra typer av våtområden – områden som på grund av modern tids utdikning idag
blivit bördig odlingsmark (Hygen & Bengtsson 1999:40). Således återfinner vi idag inte
hällristningarna i samma typ av landskap som när de skapades. Johan Ling (2008:10)
framför John Coles tes, att hällristningarnas placering vid vatten hade att göra med
synbarhet; man ville helt enkelt att så många som möjligt skulle kunna se bilderna i
fråga.

3.2 Hällristningar
Hällristningar är den bronsålderslämning det finns flest av, men detta beror snarare på
bevarandemässiga omständigheter snarare än att hällristningarna i själva verket var så
många i relation till övriga artefakter (Nordbladh 2004:67). Av naturliga skäl bevaras
sten bättre än trä, keramik och metall och därför ser vi idag denna snedfördelning av
bronsåldersrelaterade lämningar (Ibid).
Nordisk bronsålder var ett så kallat oralt-auralt samhälle – vilket innebär att skriftspråk
från den tiden saknas och det som finns kvar av ett potentiellt protoskriftspråk är de
hällristningar man lämnade efter sig (Fredell 2003:73). En hällristning definieras som
bild inhuggen i granit, vilken daterats till bronsåldern och således utesluts andra
steninhuggna motiv som den vetenskapliga kanon inte accepterat som
bronsåldersmässiga – däribland runristningar, segelskepp, kompassrosor, initialer, årtal,
samt övriga bilder vars motiv inte anses vara typiska för bronsåldern (Nordbladh
2004:64f).
Forskare tvistar om anledningen till varför hällristningarna över huvud taget gjordes –
teorier som rör allt från enkelt klotter, via händelsenedteckning, till religiösa orsaker har
använts som förklaringsmodeller för dessa avbildningar (Hultkrantz 1989:43).
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Huruvida hällristningarna initialt varit ifyllda med någon slags färg har diskuterats fram
och tillbaka, men det finns exempel på framförallt djurfigurer som endast avbildats med
vissa delar, vilket antyder att man ursprungligen kan ha målat resten av djurets kropp
för att sammankoppla de olika inhuggna delarna (Fahlander 2012:103). Om man valde
att fylla i hällbilderna med färg är det inte otänkbart att vanligt förekommande
färgpigment som upphittats i andra sammanhang – rödockra, sot och kol – kan ha
använts (Wahlgren 2004:156). Vid sidan av dessa artificiellt tillfogade färger bör i så
fall kanske även det nyhuggna, ljusa, underlaget ha haft en särskild innebörd; färgerna
röd, vit och svart formandes en färgtriad med inneboende betydelser – betydelser Katty
Wahlgren (2004:158) tolkat som exempelvis blod, sperma – liv – och död. Denna
betydelse av färger är dock problematisk. Som John Cage (1993) skriver förändras
dessa beroende på vilket samhälle och vilken tidsepok vi lever i. Således är denna
färgbetydelseförklaring bara en av många tänkbara.
Hällbildernas betydelse har troligtvis diskuterats ända sedan de återfanns, men en
populär tolkning är att de har varit föremål för olika rituella sammanhang (Bertilsson
2004:18). Men som Joakim Goldhahn (2004:127f) påtalar kan man inte friställa en bild
från sitt sammanhang, istället bör man med hjälp av antropologiska studier analysera
fram kontexten i vilken bilderna ska ses. I många fall i Norrland har hällristningar
placerats i närheten av vattenvägar och då inte sällan i närheten av forsar, vars ljud i
kombination med bilderna och den övriga naturen kan ha bidragit till att skapa ett
ljudlandskap i relation med det naturliga landskapet och de inhuggna bilderna
(Goldhahn 2002:33). Även om forsarna är frånvarande i Bohuslän indikerar placeringen
vid vatten ändå att bilderna inte enkom var bilder utan måhända skulle ses i ett större
sammanhang, såväl audiovisuellt som kosmologiskt. Kanske kan kombinationen av ljud
och bild ha varit en del av någon form av förhistorisk liminalrit (Goldhahn 2002:38).
Liminalriter är de sammanhang där en person genomgår en ritual för att uppgå i ett nytt
stadium – oftast diverse mandomsprov (Turner 1987:3), men även dagens giftermål kan
ses som en sådan liminalrit (Ellwood & Alles 2007:391). Tanken på den geografiska
omgivningen som en del i en liminalrit blir extra intressant om man därtill börjar
analysera samlagsscener ur en rituell synvinkel – och då särskilt jämför dessa med de
sexuella liminala riter som återfunnits i modernare tid bland somliga folkgrupper,
exempelvis de i Melanesien (Herdt 1984).
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När det gäller nordligare hällristningar har det antagits att placeringen av
hällristningarna vid vattendrag kan vara direkt relaterade till bronsåldersmänniskornas
uppfattning om en tredelad världsbild, där himlen representerade den övre världen,
vattnet den undre världen och land som mellantinget mellan dessa två (Nimura
2012:119). Eventuellt kan denna tredelade världsuppfattning, tillsammans med
hällristningarna, ha använts i schamanistiska ritualer under transtillstånd, där schamanen
upplevt sig – i extas – flyta mellan nämnda tre världar; en företeelse som etnografer
beskrivit från såväl nordamerikansk- som sibirisk ursprungsbefolkning (Viste
2004:36f). Här kan troligtvis solen också ha haft en viktig del i mytologin
hällristningarna kan ha varit en del av (Bolin 2000:171), vilket understryks av att hästen
– ett djur som tros ha valts ut för dess kombination av nytta och svårtämjbara vildhet –
tycks ha innehaft soldyrkansrelaterade förtecken (Kaul 2004:105). Därtill ses ofta
avbildade hästar dra stridsvagnar, stridsvagnar med så kallade hjulkors som hjul – även
detta en symbol för solen (Kaul 2004:106). Kustlinjen som en meningsbärande faktor i
samband med ristandet av hällbilderna återfinner vi alltså även i samband med
hällristningarna i Bohuslän (Nimura 2012:122), där hällristningarna avhandlade i den
här uppsatsen också befinner sig. Hällristningsområdet sträcker sig genom dagens
Bohuslän och uppåt in i dagens Østvold i Norge och sammantaget finns här i området
cirka 75 000 bilder – de flesta, omkring 10 000, föreställande skepp (Nimura 2012:122).
Eftersom indicierna pekar på att hällristningarna inte enbart ska ses som bilder, utan
därutöver ha en religiös funktion (Sjöstrand 2012:171) bör således den höga andelen
skepp indikera skeppens höga religiösa statusvärde. Värt att notera är att det
företrädelsevis är skeppsbilderna som ligger nära den dåtida strandlinjen, medan
människofigurer rent generellt befinner sig längre uppåt landet (Nimura 2012:122).
Flemming Kaul (2004:91) menar att den som härskade över sjöfarten också var den som
hade den reella makten, varpå skeppet förutom den eventuellt religiösa betydelsen även
torde ha inneburit makt; en symbol som säkerligen då också blev viktig som religiöst
solanknuten symbol – skeppets avbildning som sådan har därför bland annat tolkats som
solens ledsagare över himlavalvet.
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Själva handlingen att framställa hällbilderna har uppmärksammats av bland annat Kate
Syvertsen (2003:114) som menade att scenerna inte bara var en berättelse om
skapelseberättelsen utan kanske till och med var en del av densamma. Själva ristarens
roll i ristandet kan ha varit ett kosmiskt förbund, en del i både skapandet av världen,
såväl som upprätthållandet av den. Ett indicium på validiteten i Syvertsens påstående är
att man funnit somliga hällbilder inkapslade i anslutning till gravplatser (Goldhahn
2007:260). Dessa hällbilder, till skillnad från hällbilder vid vattendrag, verkar aldrig ha
haft till uppgift att synas för levande personer, vilket återigen är en indikation på att
hällristaren var en person som inom sin religiösa kontext kan ha stått i nära relation med
andevärlden (Goldhahn 2007:261). Bilderna ska alltså inte ses enkom som bilder, utan
som symboler med diverse samhälleligt religiösa funktioner (Sjöstrand 2012:171) och
hällristandet var därmed inte bara en aktivitet som reflekterade människornas
trosföreställningar, utan snarare skapade och återskapade människornas mytologi
(Goldhahn 2007:260). Eventuellt kan bilderna ha framkommit under ett transliknande
tillstånd hos den som skapade dem, precis på samma sätt som antas ha varit fallet i
samband med grottmålningar daterade till stenåldern i sydligare delar av Europa
(Sjöstrand 2012:172). Måhända ska själva motiven i sig ses som sekundära, att
huvudaspekten av hällristningarna var själva ristandet, samt att rista djupare i redan
inhuggna bilder sågs som att man tog del av samma upplevelse som ursprungsristaren
genomgått (Fahlander 2012:100). Anledningen till varför hällristarna genom åren valt
att placera sina motiv i nära anslutning till varandra tros därtill vara en önskan att
relatera till tidigare människors verk – allt från att de inkorporerade någon enskild figur
till att ta över hela hällen med nya och större bilder (Sjöstrand 2011:123).
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Hällristningarna har alltså i somliga fall ansetts blivit återhuggna i samband med
återkommande ritualer eller enkom för att modernisera dem vid ett senare tillfälle
(Nilsson 2012:90). Ett tänkbart användningsområde för hällen skulle kunna ha varit att
människor under vissa perioder återhögg bilderna, eller att man med olika färger målade
i gamla bilder samtidigt som nya adderades – allt utefter vilken typ av ritual man
ämnade utföra (Wahlgren 2004:155). Det tycks även som man i somliga fall huggit i
samma – eller delvis samma spår – för att skynda på ristningsprocessen (Fahlgren
2012:102) – men det finns många exempel på när så inte är fallet. När det gäller den
småländska ristningen Lilla Ryafällan i Ör är många av bilderna knappt skönjbara för
blotta ögat, vilket tyder på grund inknackning (Goldhahn 2007:268). Delar av dessa
bilder är därtill brandskadade, vilket tillsammans med intilliggande krossad kvartsit och
gravar tolkats som en del av en kremeringsceremoni (Goldhahn 2007:269). Andra
exempel på samma kombination av hällristningar, brandskador och intilliggande
gravkomplex återfinns även i småländska Hjortekrog och Släbro, nära Nyköping
(Goldhahn 2007:265).
Hällristningar som avbildar samlag med djur har varit uppe för tolkningar som kungliga
initiationsritualer, vilket delvis är baserat på romerska nedteckningar från nuvarande
Irland, där den blivande kungen i samband med sin kröning skulle betäcka en märr som
sedan slaktades – en tradition som anses ha pågått även i norden, långt upp i järnåldern
(Østigård 2007:47).
Forskarna står inte eniga i frågan om kultiska orsaker till bilderna. Under större delen av
1900-talet hade man en mer funktionalistisk inriktning i de analyser som gjordes: Djur
höggs in för att få god jaktlycka och solar höggs in för att få bra väder (Goldhahn
2004:126). På senare tid har forskarna istället gått åt andra hållet och många menar nu
att alla bilder lika väl kan vara symboliska metaforer; att det är hällbildernas kontext i
relation till varandra som ger en vidare och mer korrekt bild av hur de ska tolkas
(Goldhahn 2004:127). Detta förhållningssätt har fått validitet bland annat genom att
studera australiensiska aboriginer, vilka kan använda sig av samma målningar både i
profana och sakrala sammanhang – ett sammanhang som är helt beroende av vilka
sånger som sjungs eller vilka riter som hålls i samband med aktiviteterna kring det man
avbildat (Goldhahn 2004:131).
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Genom historien har avbildningar av människor haft könsmarkeringar annorlunda än de
man vanligtvis skulle uppfatta som typiskt för endera könet. Exempel på detta är att
man under medeltiden avporträtterade Jungfru Maria med dold – eller helt frånvarande
– byst och inte heller män avbildades med synliga könsattribut som penis (Back
Danielsson 2007:46). Den medeltida avbildningens ideal av hur en människa skulle
avbildas var en könlös människa. Under sextonhundratalet började konstnärer idealisera
väl markerade vader som något typiskt manligt, för att århundradet därpå mer övergå till
att fokusera på en välfriserad peruk (Back Danielsson 2007:46). Inte heller här finner vi
alltså något fokus på de faktiska könsorganen som markör för könstillhörighet. När
motiven på gotländska bildstenar från järnåldern skulle könsbestämmas valde EvaMarie Göransson (1999:35) att fokusera på närvaron- eller frånvaron av skägg som en
indikator för manligt, respektive kvinnligt. Problemet med denna könsdistinktion är
bland annat att dessa bilder kanske snarare ska ses inom en särskild kontext snarare än
som faktiska könsindikatorer; att sammanhanget skapar könet (Back Danielsson
2007:47).
Ett exempel på när ”skägg” kan fallera som manlig könsindikator är att Longobarderna i
Italien fick sitt namn på grund av sitt långa skägg – men detta skägg var i själva verket
inte något skägg i vanlig mening, utan långhåriga kvinnor som på grund av rådande
konventioner drog sitt hår ner över ansiktet för att bilda ett skägg av hår (Hedeager
1997:43f). Att se avbildningar av skäggiga figurer från denna kultur och därefter kalla
dem män skulle således vara en felaktig tolkning. Långt hår, något som har använts som
könsindikator för kvinnligt kön (Malmer 1989:22), kan också ha en tendens att fallera
inom somliga kontexter: Både merovingerna (Gansum 2003:198) och vissa förkristna
nordbor (Gansum 2003:200) anses ha haft ett ideal rörande långt hår bland män. Vad
gäller hår menade nittonhundratalsarkeologen Hanna Rydh (Back Danielsson 2007:47)
att långt hår i sig kan ha varit ett tecken på makt och att klippandet av hår eventuellt haft
rituell innebörd. Således kan det finnas problematik i att se långt hår som indikator för
kvinnligt kön när vi tittar på hällristningar idag.
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3.3 Samlagsscener
Samlagsscenerna som återfinns på hällarna har av forskare länge tolkats som
heterosexuella samlag eller bröllopsscener (Schmidt & Voss 2000:16) och även som
kosmiska bröllop, hämtat ur bronsålderns kosmologiska gudasagor (Johansen 2005:42).
Att det skulle röra sig om någonting helt annat än dylik interaktion mellan två individer
har däremot inte framkommit under undertecknads arbete med denna uppsats. En
hypotes som förts är att samlagsscenerna som avbildats föreställer hur den manliga
guden och den kvinnliga gudinnans samlag symboliserar deras nära kontakt med
varandra, ett motiv man även återfinner bland de minoiska- och hettitiska kulturerna
(Kristiansen 2008:344). En indikation på att ovan beskrivna avbildningar eventuellt
skulle kunna vara av mytologisk karaktär är att somliga figurer vilka tolkats som
kvinnliga har fått en cirkelformad markering med ett lodrätt streck igenom sig; en
hettitisk glyf för gudomlighet (Kristiansen 2002:342). Dock återfinns denna glyf inte
bland samlagen utan endast vid ett fåtal kvinnor i Sydskandinavien, samt i anslutning
till en avbildning av vad som tolkats vara en solskiva (Kristiansen 2008:343). Trots
bristen på eventuell gudomlighetsmarkör specifikt under samlagen har forskare under
lång tid alltså ansett dessa scener kunna föreställa denna typ av kosmologiskt bröllop
(Johansen 2005:42). Johan Ling (2008:169) menar, till skillnad från tidigare teorier, att
man måste sluta förutsätta heterosexualiteten, så att även scener som inte underbygger
den heterosexuella normen tas med i beräkningen. De scener han pekar på är sådana där
samkönade par – eller par med otydlig könsindikator – kan ses idka samlag. Detta
perspektiv understryks om man även tar med i beräkningen att de figurer som tidigare
tolkats som kvinnor lika väl skulle kunna vara icke-maskulina – icke-krigande – män
(Hays-Gilpin 2004:23). Joakim Goldhahn och Ingrid Fuglestvedts (2012:247) teori är
att samtliga samlagsscener är samkönade initiationsriter mellan män och pojkar. Som en
kuriositet kan nämnas att historiska källor från 1800-talet beskriver hur folk under
denna samtid trodde på samlagsscenernas magiska kraft och fortfarande nyttjade
hällarna till sexuella riter mellan pojkar och flickor för att få bra skörd (Johansen
2005:34), men detta kan lika gärna vara en etnografs fördomar och föreställningar om
den samtida lantbefolkningen snarare än ett faktum.
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3.4 Genusforskning inom arkeologi
Enligt genusinriktade arkeologer har arkeologi länge tyngts av det faktum att forskarna
befunnit sig under oket av sin egen diskurs (Joyce 2008:18). Detta har resulterat i att
våra anfäder, från australopethiciner och framåt, placerats in i samma
kärnfamiljskontexter som forskarna själva oftast sprang ur. Arkeologer som inriktat sig
på genusforskning menar att den ovan nämnda föreställningen om kärnfamilj är en falsk
sådan, att den är skapad ur sin samtid; den verklighet våra anfäder levde i skapade
således deras föreställningsvärld (Joyce 2008:19). Tidigare bild av forntida
civilisationernas leverne är alltså skapat ur en västvärldskontext – en västvärldskontext
varifrån man sedan tittar på forntiden (Voss 2000:185). Att syna forntiden genom
nutidens glasögon och därefter anta att analysen är en objektiv sanning vore enligt
genusforskarna felaktigt. Att frågan om genus som av naturen given binär fråga anses
inte längre vara självklar, utan måste ifrågasättas (Joyce 2008:25). Det är här queerteori
kommer in.
Trots att genus- och queerforskning ofta är inne på samma ämnesområden – och har så
mycket gemensamt med varandra – brukar dessa två var för sig ändå inte kombineras
med varandra. Detta kan bero på skillnaderna i härkomst: Medan genusforskning i
första hand formats av akademiker, har queerforskningen grundats i politisk aktivism
(Voss 2000:183).
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3.5 Queerbegreppet
Queerrörelsen härstammar alltså från senare tids LGBT-aktivism (Ambjörnsson,
2006:26) och ordet queer betyder ursprungligen knäpp, pervers eller avvikande på
engelska, vilket blev en pejorativ term för homosexuella i 1900-talets England och USA
(Ambjörnsson 2006:14). Queerbegreppet som sådant ska idag dock inte relateras enbart
till homosexuella, utan snarare ses som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa i
allmänhet och heteronormen i synnerhet (Berg & Wickman 2010:32). Som nämndes i
kapitel 1.5.1 är queerteorins grundinställning att det heterosexuella som norm inte är
något av naturen givet, utan snararare är en kulturellt-, socialt och historiskt skapad
konstruktion (Ambjörnsson, 2006:51). Denna norm inbegriper, förutom ett
heterosexuellt levnadssätt, även monogami och barnavlande (Ambjörnsson 2006:61).
Queerteori riktar sig således till alla – oavsett sexuell läggning – som känner sig
marginaliserade i samhället (Dowson 2000:163). Anledningen till varför man valt att
fokusera på normen snarare än sexualiteten, är för att forskarna vill särskåda det system
som premierar ett visst sätt att organisera livet snarare än att särskåda vad enskilda
människor har för sig i sängkammaren (Ambjörnsson 2006:52).

3.6 Queerbegreppet inom arkeologi
Thomas Dowson (2000:163) skriver att även den mest liberale forskaren kan bli fylld av
skräck inför queerperspektivet inom arkeologi, eftersom detta ifrågasätter allt så i
grunden. När vi erkänner att vi beskådar det gamla utifrån vår tids synsätt, måste vi
ifrågasätta oss själva och det är inte alltid så enkelt.
Att studera forntiden och endast se två genus kan vara fel eftersom detta förutsätter att
vi alltid haft en dikotom bild av hur människan är skapad – vilket vi under inga
omständigheter kan vara helt säkra på (Joyce 2008:51). Det finns exempelvis
gravgåvorelaterade indicier på att det inom den nordamerikanska Chumash-stammen
bör ha funnits kvinno-män, det vill säga män som i den samhälleliga kontexten av någon
anledning utfört typiskt kvinnliga göromål (Joyce 2008:60).
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Huruvida dessa skall betraktas som homosexuella eller transsexuella är förstås svårt att
veta, särskilt som den uppdelningen i sig skulle kunna betraktas som västerländskt
heteronormativt (Ambjörnsson 2006:114). Även när det gäller en annan
nordamerikansk indianstam, Peigan-stammen, finns det historiska källor som beskriver
manhjärtade kvinnor. Dessa kännetecknas av att vara av kvinnligt kön, men i övrigt ha
egenskaper som vanligen tillskrivs manliga Peigan-indianer: Självsäkerhet, ambition,
samt en förmåga att bygga konstruktioner (Joyce 2008:62). Vad denna icke-binära
genusdifferentiering beror på är svårt att veta, men måhända finner vi en anledning
inom biologin. Biologer menar nämligen att så mycket som ett barn per 1500 föds med
könsdelar som inte kan klassas som typiskt manliga eller kvinnliga (Joyce 2008:43) och
detta kan eventuellt spela in i ovan nämnda genusuppdelningar. Hur det än är med den
saken – om dessa exempel finns, har vi ingen anledning att förutsätta att vår binära
genusuppdelning är något genom historien allestädes närvarande (Joyce 2008:9). De
arkeologer som forskar inom detta ämne klassas av somliga som genusforskande
arkeologer, men bör snarare klassificeras som queerforskare eftersom forskningen har
att göra med brytandet av normer – i detta fall könsnormer (Voss 2000:183). Det
innebär att eftersom alla normer härstammar ur heteronormen, skulle man således kunna
hävda att queerarkeologi egentligen i grunden ifrågasätter samtliga normer vi har
(Dowson 2000:164).
En anledning till varför queerarkeologisk forskning har hamnat i bakvattnet till
genusforskning inom arkeologi eventuellt kan ha att göra med att en queerifiering av
ämnet skulle kunna sudda ut hela könsdiskursen fullkomligt, vilket många tycks vara
motvilliga till att göra (Voss 2000:184).
Queerinriktad arkeologi är inte enbart intressant som en specifik inriktning på redan
etablerad kunskapsbank. Då många av våra förutfattade meningar om vad som är rätt
och fel i relations- och familjesammanhang är grundat i bilden av heteronormen som en
evig konstant, skulle queerarkeologi kunna användas som ett verktyg att slå hål på
denna myt och således stoppa homofobi och annan negativ särbehandling i dagens
samhälle (Dowson 2000:164).
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De senaste åren har den arkeologiska genuskartan ritats om i samband med att forskare
intresserat sig för att ha nya perspektiv när de analyserar kulturlandskap och
människomotiv, samt även börjat ifrågasätta synen på manlighet under bronsåldern
(Goldhahn 2006:110). Hela dikotomin manligt och kvinnligt är måhända en modern
uppdelning och egentligen inte applicerbart på förhistorien (Strassburg 2000:39) och
egentligen bör vi kanske se bortom det biologiska könets inverkan på det sociala könet
eftersom bilden av det biologiska könet i sig är en del av vår sociokulturella diskurs
(Strassburg 2000:41). Genusforskning inom arkeologi har varit av intresse i Norden
sedan 1970-talet, en forskning som sedan dess också problematiserat androcentrismen
inom arkeologisk forskning dessförinnan (Goldhahn 2006:132f). Forskarna har alltså i
snart fyrtio år sett problematiken med ett mansdominerat fält med utgångspunkt ur det
manliga.
I sin artikel Boats Are For Boys skriver Jesse Ranslay (2005:622) att arkeologin är
androcentrisk – det vill säga, utgår från mannen som norm – och utöver att
forskarvärlden haft en androcentrisk världsbild, har den därtill begagnat en
heterocentrisk dito (Back Danielsson 2007:57), alltså en världsbild baserad på
heteronormativitet som det naturliga tillståndet; ett omedvetet beslut vilket i sin tur har
fått konsekvenser för hur förhistorien och historien tolkats. När arkeologer exempelvis
betraktat förhistorisk sjöfart har denna sfär blivit förknippad med en typiskt manlig
sådan och de eventuella kvinnor man fann bevis för, som också var sjöfarare, ansågs
som anomalier till det normalt kvinnliga. Ranslay (2005:622) beskriver hur de kända
kvinnliga pirater som härjade under 1600- och 1700-talen i regel maskuliniserades i och
med att de plötsligt ägnade sig åt typiskt manliga förehavanden, samt hur de
underförstått var tänkta att uppfattas som sexuella avvikare (Ranslay 2005:623). Detta
menar författaren är en missuppfattning baserad på den androcentriska världsbilden från
vilken forskarna ser, det vill säga att de delar upp saker mellan könen: Att vara utomhus
är manligt, att vara inomhus är kvinnligt; att vara fysiskt aktiv är manligt, att vara social
är kvinnligt; det otämjda är manligt, det civiliserade är kvinnligt.
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I tidigare arkeologisk-antropologisk forskning har det utgåtts från de fysiskt
kvantifierbara bevisen, såsom kön och ålder. Den nya forskningen har däremot öppnat
upp för en långt mer ideografisk inriktning, där man tillåts tolka långt mer än vad
exempelvis osteologiska analyser är begränsade till. Detta innebär att uppskattningar om
enskilda individer kan göras utifrån långt mer än det som är mätbart (Joyce 2005:149).
Genom exempelvis gravgåvor och kroppens utsmyckning kan tolkningar göras som ger
en extra dimension till de osteologiska analyserna – dock säger de ofta mer om
personens status än om dennes könstillhörighet (Joyce 2005:143).
Hannah Cobb (2005:633) menar att det inte är fruktbart att medvetet leta efter
homosexualitet under förhistorien eftersom sökandet i sig riskerar att leda till nya
normeringar, något som queerteori alltså ämnar undvika. Hon menar att detta inte är
syftet med queerteori inom arkeologi. Men där håller undertecknad inte med. Då
arkeologer under all tidigare forskning befunnit sig inom ett heteronormativt paradigm
bör kanske precis det Cobb påstår att man ska låta bli ändå genomföras. Vi bör öppna
upp för ett queerinriktat paradigm där det även inbegrips att medvetet leta efter
anomalierna från den tidigare gängse uppsatta normen. Annars riskerar något viktigt att
missas. Men för att vi ska kunna öppna upp för det queerinriktade paradigmet inom
arkeologi – queerkeologi, om man så vill – måste man, i undertecknads mening, först
särskåda bilder och företeelser utifrån ett LGBT-perspektiv. Något som inte existerar
kan inte dissekeras och existensproblematik uppstår ifall man direkt utgår från
queerteori på grund av dess dekonstruktivism. Om problemet är ett alltför
heteronormativt synsätt, bör motsatsen till detta synsätt synliggöras så att de normer vi
tidigare analyserat bilder och företeelse med därefter kan dekonstrueras.

28

Somliga forskare menar att ritualer i sig inte kan vara queer, att de istället till sin natur
är konservativa och normerande, vilket således negerar all möjlighet till att vara queer,
men exempelvis Strassburg (2000:35) menar att så inte nödvändigtvis är fallet. Enligt
denne forskare är ritualer under ständig förändring och således ändras också normerna
kring dem. Således kan man, enligt Strassburg, alltså hävda att somliga ritualer inte
nödvändigtvis diskvalificeras från att vara queer. Värt att ta upp är att somliga ritualer
de facto kan vara queer, det vill säga att de står utanför de vanliga normerna. Exempel
på detta är den grekiska Dionysios-kulten i antikens Grekland, där det inom just denna
specifika kontext var kutym för översteprästinnan att idka sexuellt umgänge med ormar
(Beetz 2008:204).

3.7 Rituell homosexualitet och rituellt tidelag
I traditionella samhällen återfinner vi idag vad vi skulle kunna kalla rituell
homosexualitet, både mellan vuxna män och mellan vuxna män och unga pojkar (Herdt
1993). Denna form av sexualitet skulle även kunna ha med dominansrelaterade
företeelser att göra i och med att avbildningen, förutom i samlagssammanhang, även
porträtteras i stridsscener och plöjningsscener (Burenhult 2012:107).
Rituell homosexualitet, i form av passageriter, förekommer exempelvis inom olika
afrikanska kulturer, där den manliga kraften överförs från den vuxne till barnet via
samlag (Carlsson 2000:211) eller via oralsex som i fallet med somliga melanesiska dito
(Bonnemère 1997:25). Inom en del naturfolk kommer dock förekomsten av
homosexualitet oftast som en följd av kvinnobrist; pojkarna får helt sonika agera
substitut för kvinnor och dessa väljs ut för att de anses mest omanliga (Carlsson
2000:50). Tittar vi på de polyteistiska asiatiska högkulturernas syn på homosexualitet,
tycks den relativt höga frekvensen av denna form av sexualakt även här ha mer att göra
med den naturliga kvinnobrist som uppstod i mansdominerade yrkesmiljöer – bland
krigare, munkar och skådespelare – snarare än att företeelsen hade rituell innebörd
(Carlsson 2000:98), medan somliga aboriginstammar i Australien hade en långt mer
rituell syn på fenomenet (Herdt 1984:3).
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Somliga kulturers positiva syn på homosexualitet tycks i somliga fall ha uppkommit på
grund av en negativ syn på den kvinnliga sexualiteten, såsom exempelvis bland
kimuam-papuanerna i Indonesien. Detta eftersom kvinnans sexualitet ansågs farlig
samtidigt som männen fortfarande ville ha sex (Serpenti 1984:292).
I det antika Greklands sociala struktur ansågs det fullt normalt, för att inte säga
fördelaktigt, att vuxna män någon gång idkade könsligt umgänge med unga pojkar – så
kallad pederasti. Precis som i fallet med de naturfolk som fram till modern tid haft dylik
form av sex sågs denna företeelse som ett sätt att föra manlighet in i de unga gossarna;
att fortsätta vara homosexuell med andra vuxna sågs däremot ned på så till den grad att
akten i sig diskvalificerade deltagarna från sitt medborgarskap (Carlsson 2000:124).
Trots att ovan beskrivna är samkönade sexualakter från olika tider och
samhällsstrukturer, ska dessa exempel inte ses som någon heteronorm – eller någon
homonorm för den delen. Detta eftersom ordet i sig alltså anspelar på vad vi idag anser
vara norm gällande vår sexualitet och allt som följer med synen på densamma. Dessa
specifika kulturer har haft sina egna normer och värderingar. Som tidigare nämnts är
heteronormen i den här uppsatsens sammanhang allt det som följer med vår monogamt
heterosexuella kultur. Normer av olika slag har självfallet funnits under alla tider och i
alla samhällsstrukturer, men dessa har inte varit desamma som den vi idag har och ska
därför inte heller benämnas så.
Vad gäller rituellt tidelag tycks det inte vara vanligt förekommande idag, men bland
annat i antikens Grekland och Rom utfördes diverse religiösa riter genom att män
kopulerade med djur – bland annat med getter, ormar, hundar och fåglar (Beetz
2008:204). Även i Egypten finns indicier på att både rituella- och icke-rituella
sexualakter med djur ska ha genomförts. Bland annat ska Kleopatra ha nyttjat en låda
med bin för att stimulera sitt könsorgan och därtill anses dyrkandet av Apis-tjuren ha
haft sexuella undertoner (Beetz 2008:205). Även i det gamla Indien finns nedteckningar
gjorda som beskriver hur hingstar, i fertilitetssyfte, avlivades för att hustrun till mannen
som utförde slakten därefter skulle idka samlag med det döda djuret (Ibid).
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4. Materialpresentation
Undertecknad valde att begränsa sitt material till de hällbilder som fanns tillgängliga på
databasen Svenskt Hällristningsforskningsarkiv och det huvudsakliga sökordet som där
valdes ut var människofigur – brudpar, eftersom det är vad samlagsbilder kallas i denna
databas. Därtill har de bilder som publicerats i olika publikationer som behandlar
materialet varit en del av urvalsprocessen. Resultatet blev 48 träffar i databasen, men
detta visade sig snart i själva verket endast bestå av nio olika hällar, dokumenterade
med olika tekniker. Värt att notera är den nionde scenen, sitt sökord till trots, är en
tidelagsscen. Samlag, oavsett art, har således blivit dokumenterat som brudpar, vilket i
sig är intressant. Detta är dock den enda dokumenterade scenen av sitt slag i det material
som genomgåtts. Samtliga publikationer i referenslistan har studerats för att leta efter
hällristningar av samlagskaraktär, men bland dessa återfanns endast en bild – Scen X –
som inte redan hittats i databasen. Denna bild är hämtad från Johan Lings (2008)
avhandling Elevated Rock Art. Viktigt att notera är att samtliga hällristningar i området
Bohuslän-Østvold uppgår till 75 000 (Nimura 2012:122) och då är de 15
samlagsmotiven avhandlade i denna uppsats knappast representativt för
hällristningsmotiv i stort.
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Samtliga bilder ligger belägna i området runt Tanumshede i Bohuslän:

Karta visandes hällristningsområden i Sverige, Norge och Danmark. Märk hur stråket av
hällristningar går längsmed den bohuslänska kusten, upp i norska Østvold.
Efter Nimura (2012:122).

Mats Malmer (1989:22) för tesen att människofigurer med plymliknande utskott bakpå
huvudet ska tolkas som kvinnor – och att plymen då ska tolkas som hår – men han
antyder även att falliska figurer med samma sorts hårsvall förekommer. Detta gör att
man inte med bestämdhet kan säga att en enda gestalt verkligen är kvinnlig. I
analysdelen kommer fyra olika analyser göras utefter olika könsmarkörer. Detta för att
påvisa hur resultatet skiljer sig åt beroende på vilken analysmodell som väljs.
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Svärd har diskuterats som en manlig könsmarkering av bland andra Göran Burenhult,
där han slår fast att falliska figurer med svärd är män (1999b:130). Huruvida svärd
verkligen ska ses som ett manligt attribut är måhända lite tveksamt, men i kombination
med en tydlig fallos ter det sig ändå vara en tänkbar möjlighet. Värt att notera är dock
att källor som specifikt avhandlar bronsåldessvärd aldrig talar om svärdet som ett
manligt vapen (Kristiansen 2002). Trots det, när svärd har hittats i gravar från
bronsåldern har osteologiska analyser visat att svärd framförallt återfinns i manliga
gravar, liksom även andra vapenföremål såsom yxor och spjut (Bergerbrant 2007:12).
Något som också har diskuterats är de så kallade skålgroparna, placerade mellan de
avbildade figurernas ben, som en ytterligare markering för det kvinnliga könet (Hygen
& Bengtsson 1999:77). Företeelsen att markera det kvinnliga könsorganet medelst en
grop återfinner vi bland annat i den indiska yoni-lingam-kulten, liksom på
sydeuropeiska bronsåldershällristningar, samt inom den fornegyptiska religionen där
skålgropen mer specifikt tolkats som moderkakan (Burenhult 2012:109). En intressant
avvikelse till detta är när en fallisk figur får en skålgrop placerad intill sig, såsom i fallet
med falliska tjurar som därutöver fått en skålgrop inhuggen under svansen, vilket tolkats
som en tvekönad avbildning (Hygen & Bengtsson 1999:79). Tjuren i detta sammanhang
får alltså både manliga och kvinnliga attribut. Skålgroparna har under årens lopp tolkats
på alla möjliga mer eller mindre troliga vis – allt från markeringen för sexuell erövring
till stjärnkartor (1998:116). De har även varit föremål för moderna tiders skrock och då
använts av kloka gummor genom att dessa smörjde fett i håligheterna, i hopp om att
kunna bota allsköns åkommor (Ibid).
Ett attribut som brukar förknippas med det manliga könet är hällbilder med kraftigt
förstorade vadmuskler (Burenhult 1999b:130), varpå det blir extra intressant i ett
sammanhang där vi kan börja tala om tvekönade avbildningar: I somliga av
avbildningarna kan nämligen en figur både ha de kvinnliga könsmarkeringarna långt hår
och skålgrop, men samtidigt ha det manliga attributet med överdimensionerade vader.
Detta skulle således också kunna tolkas som en tvekönad avbildning.
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Som nämndes i kapitel 1.4 – källkritik – är det svårt att göra en exakt datering av
hällbilderna, men undertecknad har valt att använda Flemming Kauls (Ling 2008:60)
kronologiska indelning i den mån det är möjligt och denna följer också med varje
inkluderad bild. Schemat återges i sin helhet som bilaga till denna uppsats.
Dateringsmetoden fick sitt ursprung i att typologiskt jämföra avbildningar av skepp på
bronsföremål med dem man fann på hällar (Ibid).
Något som är vanligt förekommande bland andra hällristningar är att scenerna är
avbildade i så kallat värdeperspektiv, där de viktigare och mäktigare figurerna avbildas
större än mindre viktiga och mäktiga (Burström 1989:12). När vi idag tittar på
hällristningarna kan det bli felaktigheter eftersom vi sedan renässansens 1400-tal tittat
på bilder från ett centralperspektiv (Ibid). Dock anser undertecknad risken för nämnda
problematik vara minimal i denna uppsats materialval eftersom samtliga samlagsscener
utom en avbildats lika stora i förhållande tillvarandra.
Eftersom undertecknad valt att endast titta på samlagsscener exkluderas övriga motiv i
själva analysen. Däremot beskrivs övriga scener för att lättare positionera bilderna, samt
för att öppna upp för framtida forskning om samlagsscenernas relation till
omkringliggande motiv.
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Scen I, Tanum 1:1

Till höger om en fallisk figur med höjd yxa ser vi ett par involverat i samlag. Vi ser här
hur de båda figurernas munnar möts i vad som kan betraktas som en kyss och hur en
fallos går från den ena figuren till den andra. En skålgrop är belägen snett ovanför den
vänstra figuren, men denna skålgrop skulle lika väl kunna tillhöra den yxbärande
fallosfiguren, då placeringen i relation till de båda scenerna inte är uppenbar. En till
skålgrop är placerad i höjd med foten på figuren med yxa – rakt i linje med den tidigare
nämnda skålgropen - vilket skulle kunna tyda på att dessa båda hör ihop och således inte
är direkt relaterade till samlagsscenen. Snett ned till höger om den vänstra figuren, en
figur som bär svärd, återfinner vi ännu en skålgrop. De båda figurerna i samlagsscenen
har båda förstorade vadmuskler, dock är accentueringen på den plymförsedda figuren
något mindre än på den svärdsbärande dito. Värt att notera är att paret inte bara är
sammankopplade genom fallos och mun, utan även genom vad som skulle kunna tolkas
som armar, samt ett streck mellan vaderna. Genom att jämföra denna scen med scener i
uppsatsen innehållandes skepp, har undertecknad med hjälp av Fleming Kauls schema
(Ling 2008:60) daterat denna bild till cirka 1400 f.Kr.
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Scen II, Tanum 89:1

Under en skeppsavbildning finner vi en samlagsscen mellan två figurer: Den ena med
plym, den andra med stor kropp – måhända en sköld – och ett svärd som sticker ut
baktill. Bredvid samlagsscenen finner vi vad som tycks vara ett litet djur. Under
samlagsscenen finns, precis som ovanför, ännu en båt. En skålgrop återfinns till vänster
om samlagsscenen och ännu en skålgrop återfinns strax nedanför den undre båten, i
höjd med aktern. Med hjälp av Flemming Kauls schema (Ling 2008:60) daterar
undertecknad denna scen till cirka 1400-1700 f.Kr.
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Scen III, Tanum 160:1

En samlagsscen mellan en svärdsbärande figur och en avbildning som skulle kunna vara
en fågelfigur. Bredvid paret, till höger, står en figur med höjd yxa och under denne
återfinner vi något slags fyrfotadjur. Undertecknad har försökt använda sig av
Flemming Kauls schema (Ling 2008:60) för datering, men har inte lyckats eftersom
figurernas utformning är så markant annorlunda jämfört med övriga daterade scener.
Den figur som uppfattas bli penetrerad påminner något om de penetrerade figurer som
återfinns i Scen IV, varpå även scenen här ovan eventuellt kan vara från samma
tidsperiod – cirka 1300-1400 f.Kr.
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Scen IV, Tanum 273:1

Två samlagsscener intill varandra: Den övre visar hur en svärdsbärande figur med både
fallos och scrotum penetrerar en figur som tycks ha blivit avbildad både med bröst och
med ett hålrum i skrevet. Snett ned till höger finner vi den andra samlagsscenen – även
här finns en svärdsbärande figur med väl synlig fallos och tillika scrotum som
penetrerar en figur med hålrum i skrevet. Denna figur saknar dock bröst och har istället
blivit avbildad med en viss tillstymmelse till mage. Båda figurerna med hålrummet i
skrevhöjd är i övrigt närmast helt ifyllda, liksom den nedre penetrerande figuren; den
övre penetrerande figuren är däremot bara ifylld till nedre hälft. Snett till vänster om
den övre bilden finns ett skepp och rakt vänsterut från den svärdsbärande figuren ser vi
två skålgropar och två människofigurer som så när som på ett streck i midjehöjd är fullt
ifyllda. Den bortersta figuren är avbildad med både svärd och pilbåge. Till vänster om
den undre samlagsscenen återfinner vi två skeppsavbildningar med en skålgrop
tillhörande vart och ett av dessa skepp; placerat i vad som tycks vara akterom dem.
Samtliga figurer involverade i samlag har accentuerade vadmuskler. Med hjälp av
Flemming Kauls schema (Ling 2008:60) daterar undertecknad denna scen till cirka
1300-1400 f.Kr.
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Scen V, Tanum 302:1

En halvt förstörd scen med en hornbeprydd och svärdsbärande figur, hållandes en yxa,
som står till höger om vad som ser ut att vara en liggande, svärdsbärande figur och vad
som eventuellt kan vara ett skepp däröver. Tyvärr är hällen skadad, så exakt vad som
ligger rakt ovanför den liggande figuren är inte helt fastställt. Till vänster om den
liggande figuren återfinner vi en fallisk figur med svärd. Snett upp till vänster om den
falliska figuren finner vi en samlagsscen mellan en hornbeprydd, svärdsbärande figur
och en figur med huvudplym. Med hjälp av Flemming Kauls schema (Ling 2008:60)
daterar undertecknad denna scen till cirka 1300-1400 f.Kr.
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Scen VI, Tanum 346:1

En samlagsscen mellan en svärdsbärande figur och en figur med plym på huvudet. En
skålgrop är placerad nära pannan på den svärdsbärande figuren och därtill är ännu en
skålgrop placerad på svärdets doppsko. Till höger om samlagsscenen finns en fallisk
figur; ovanför den finns en liten skålgrop och ännu en fallisk figur. En skeppsfigur
ligger placerad över samlagsscenen och en skeppsfigur finns över den övre falliska
figuren. Tre större skålgropar är placerade i hällens högra kant, därtill återfinner vi även
två mindre skålgropar i nederkant tillsammans med ett behornat fyrfotadjur – eventuellt
en bock av något slag. Sexton små skålgropar i ett mycket tydligt mönster är placerade
strax under någon form av linjebaserad figur av oklar innebörd, ovanför nämnda
fyrfotadjur och till vänster om ännu ett fyrfotadjur. En linje och en ring är också
närvarande i scenen. Med hjälp av Flemming Kauls schema (Ling 2008:60) daterar
undertecknad denna scen till cirka 1400 f.Kr.
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Scen VII, Tanum 346:1

Två falliska figurer är inristade i scenens övre del, båda är så kallade adoranter – det vill
säga, de står med båda händerna över huvudet. Den vänstra adorantfiguren, med
markerade vader och svärd, tycks ligga med ansiktet ned mot den högra adorantens
fallos. Båda adoranterna har väldigt markerade näspartier, vilket skulle kunna tyda på
att de ska tolkas som fågelfigurer. Två skålgropar är placerade under den liggande
adoranten, som i sin tur har en skeppsfigur inunder sig; en skeppsfigur med skålgrop i
fören. Under skeppet återfinner vi ytterligare tre människofigurer: Till vänster en fallisk
figur med accentuerade vader och till höger en samlagsscen mellan en svärdsbärande
figur med scrotum väl synligt och en huvudplymsbärande figur med två mindre
skålgropar placerade i början av plymen. Även den figur som är placerad längst till
höger har markerade vader, om än inte lika markerade som figuren med scrotum. Tre
skålgropar och vad som tycks vara ett litet skepp återfinns i nederkant av hällbilden.
Alla de tre undre människofigurerna är även de porträtterade med markerade
ansiktspartier på så vis att man skulle kunna tolka dem som fågelfigurer. Båda figurerna
i samlagsscenen har accentuerade vader, men den svärdsbärande figuren har något
större sådana än figuren med plym. Med hjälp av Flemming Kauls schema (Ling
2008:60) daterar undertecknad denna scen till cirka 1400 f.Kr.
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Scen VIII, Tanum 422:1

Hällristningen delvis förstörd. Vad som dock framstår är två samlagsscener, en fallisk
figur och vad som skulle kunna vara resterna av ännu en människofigur. I den övre
samlagsscenen går endast den högra människofiguren att uttyda – vilken är porträtterad
med ett svärd. Den nedre samlagsscenen är däremot tydligare och består av två
svärdsbärande figurer, där den högra innehar huvudplym och den vänstra saknar
densamma, men istället har accentuerade vader. Till vänster om denna samlagsscen
återfinner vi en fallisk figur med svärd och accentuerade vader. Med hjälp av Flemming
Kauls schema (Ling 2008:60) daterar undertecknad denna scen till cirka 1300 f.Kr.
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Scen IX, Tanum 160:1

En figur står bakom ett djur i vad som liknar en tidelagsscen - en fallisk figur idkar
samlag med ett hornbeprytt fyrfotadjur. På grund av hällens skick är det svårt att avgöra
huruvida den falliska figuren har förstorade vader eller ej. Undertecknad väljer av
otydlighetsskäl inte således inte att närmare beskriva figuren; den betecknas hädanefter
som att den har potentiellt accentuerade vader. Precis som i fallet med Scen III är denna
bild svår att datera med hjälp av Flemming Kauls schema (Ling 2008:60), varpå
undertecknad låter denna fråga förbli obesvarad.
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Scen X: Kville 182:1

Ling (2008:169).
Hällristningens motiv är upplagt som en från vänster till höger uppåtgående båge.
Längst till vänster ser vi ett skepp med två skålgropar tätt intill varandra, placerade i
aktern. Ovanför denna finns en otydbar L-formad figur. Snett upp till höger om skeppet
finns en otydbar H-formad figur. Till höger om skeppsfiguren är en samlagsscen mellan
en svärdsbärande figur och en figur utan svärd. Båda saknar huvudplym. Mellan dem är
en skålgrop placerad. Båda figurerna har markerade vader, men den svärdsbärande har
något mer markerade sådana än figuren utan svärd. Till höger om samlagsscenen finns
en fallisk figur med både svärd och spjut. Även denna figur har kraftigt markerade
vader, samt en skålgrop – placerad mellan vaderna och svärdet. Till höger om den
spjutbärande figuren finns ännu en fallisk figur med accentuerade vader. Denna figur
har ett mycket speciellt huvud, som närmast kan beskrivas som en hammare. Till höger
om denna figur återfinns en otydbar figur och strax till höger om denna finns nästa scen:
Även denna är erotisk till sin art, men till skillnad från andra dylika scener är den
avbildade fallosen inte riktad mot underlivet på båda figurerna. Istället ser det ut som att
den vänstra figuren i scenen – avbildad med huvudplym och något markerade vader –
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har tagit tag i den högra figurens fallos: Fallosen går i en båge från den högra figurens
skrev i upp till den vänstra figurens torso. Den svärdbärande figuren till höger har därtill
kraftigt markerade vader. Över denna scen återfinner vi ännu en otydbar ristning – tre
länkade ringar – varpå vi ovan denna finner ännu en samlagsscen. Den vänstra figuren
är här avbildad med svärd och markerade vader, medan den högra figuren har en kort
huvudplym. Värt att notera är att doppskon på svärdet här har en ovanlig form; den är
formad som en båge. Precis till höger om den plymförsedda figuren finner vi en stor
fallisk figur med svärd, kraftigt markerade vader och med ett rakt icke ifyllt streck
placerat i skrevhöjd. Från hakan på figurens huvud ned till den plymförsedda figurens
axelparti går ett rakt streck. Sex stycken skeppsbilder går i en lätt båge; från vänster och
upp över huvudena på de tre figurerna. Längst upp i högerkanten finner vi först en
skålgrop och ovanför den en till samlagsscen. Denna samlagsscen porträtterar en stor
fallisk figur med svärd och vågrät urgröpning i skrevhöjd som idkar samlag med en
mindre fallisk figur bakifrån. Den vänstra figuren har kraftigt markerade vader och är
markant större än den högra figuren i scenen. Med hjälp av Flemming Kauls schema
(Ling 2008:60) daterar undertecknad denna scen till cirka 1300 f.Kr.
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5. Analys
Som nämndes inledningsvis i materialpresentationen finns det tre teorier om
könsmarkering: Dels anses att skrevplacerade skålgropar visar på att figuren som ristats
är av kvinnligt kön (Hygen & Bengtsson 1999:77), dels finns teorier om att en
huvudplym på figuren indikerar långt hår och således påvisar kvinnligt kön (Malmer
1989:22). En annan teori är att överdimensionerade vader antyder manligt kön, liksom
förekomsten av svärd (Burenhult 1999b:130). Av den orsaken görs i detta avsnitt fyra
olika delanalyser baserade på dessa könsindikatorer – samt även en delanalys för scener
där könsmarkörer är anomalier eller helt saknas – för att slutligen göra en
sammanfattning av dessa. Notera att varje enskilt analysavsnitt ska läsas för sig självt,
som om varje könsmarkörsbegrepp står helt på egen hand. Detta för att visa på de olika
resultat som framkommer beroende på vilken könsmarkör man väljer att använda. Varje
analys hårddrar således könsindikatorerna till sin extrem för att i det sammanfattande
kapitlet skapa en syntes av dem.
Undertecknad har i frågan om bildtolkningar anammat Åsa Fredells (2003:63) metod att
utveckla tydliga kategorier – i nämnda författares fall kallar hon sin metod för en
medicinsk sådan. Undertecknad har på samma sätt noterat människor och djur, sett till
sin relativa storlek till varandra, liksom närheten mellan motiven. Precis som Fredell
(Ibid) har bilden ”avlästs” från höger till vänster och klart angivits i bildbeskrivningen
till varje scen. Som dateringsmodell har Flemming Kauls schema (Ling 2008:60)
använts. Detta schema daterar visserligen mer specifikt skeppsfigurer, men eftersom
dessa återfinns på flera av hällarna tillsammans med människofigurer – människofigurer
vars utformning även återkommer bland skeppslösa scener – har undertecknad likväl
kunnat begagna denna schematiska mall för en ungefärlig datering även vad gäller de
skeppslösa scenerna.
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Precis som när Ylva Sjöstrand (20011:25) valde att titta på samhällsförändringarna i
Norrland under bronsålder, används här särskilda nyckelsymboler. Men medan
Sjöstrand tolkar älgens betydelse genom nyckelsymbolsbegreppet, används här
samlagsscenerna som nämnda nyckelsymbol. Dessa bilder lägger grunden för hur
undertecknad tolkat bronsålderssamhället syn på samkönade sexualakter, precis som
Sjöstrand använder älgen som en markör för tidigare nämnda samhällsförändringar
(Ibid). Transformationsbegreppet Fredell (2003:65) har endast använts som en notering
i fall där figurers huvud har efterliknat något annat än ett människohuvud, ett indicium
på hur människan har haft en tendens att förändra och anpassa sina motiv efter
omgivningen. Ett exempel på detta är när en figur ser ut att kunna ha avbildats som en
fågelfigur.

5.1 Analysmodell baserad på skålgrop som kvinnlig
könsmarkör
Skålgrop placerad mellan benen på en figur har ansetts kunna indikera kvinnlig
könstillhörighet (Hygen & Bengtsson 1999:77). Samtliga samlagsscener avhandlade i
denna uppsats saknar skålgrop. Ifall skålgrop är den könsmarkör som användes under
nordisk bronsålder, innebär det således att samtliga samlagsscener som tas upp i den här
uppsatsen är avbildningar av samkönade samlag mellan män. I sådana fall var
samkönade samlag – åtminstone i avbildat sammanhang – normen. Kanske avbildade
man helt enkelt inte det vi idag skulle kalla för heterosexuella samlag över huvud taget.
Varför man valt att göra så är förstås svårt att svara på, men det skulle å ena sidan kunna
bero på att det heterosexuella samlaget var det allmänt förekommande och att det då
endast var det homosexuella samlaget som var värt att notera – eller så berodde det
måhända på att man endast avbildade samlag som utfördes av rituella skäl och då
kanske det homosexuella samlaget var just ett sådant.
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Varför man endast avbildade samkönade samlag skulle nämligen kunna ha att göra med
religiösa riter baserade på samma sorts samkönade sexuella utövningar som exempelvis
återfunnits i Melanesien (Carlsson 2000:211; Bonnemère 1997:25; Herdt 1984); det
heterosexuella samlaget sågs endast som ett samlag, medan det homosexuella samlaget
sågs som något rituellt – på samma vis som i fallet med ovan nämnda Melanesien – och
av den orsaken värd att notera på dessa hällar. Om vi tittar på vad homosexuella rituella
samlag används till så är det huvudsakligen som liminalriter (Carlsson 2000:211;
Bonnemère 1997:25; Herdt 1984).
Om skålgropen – eller snarare bristen på skålgrop – ska användas som könsmarkör
innebär det alltså att samtliga samlag som ansågs värda att notera var homosexuella
dito, vilket då indikerar en helt annorlunda inställning till samkönad sexualitet under
bronsåldern än vad vi senare kom att få: Det vi idag skulle kalla för homosexualitet var
någonting som inte bara var värt att notera, det var någonting som ansågs viktigt i
samhället. Om den sedan var av rituella- eller profana anledningar är däremot svårt att
avgöra.
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5.2 Analysmodell baserad på långt hår som kvinnlig
könsmarkör
En annan könsmässig indikator som används för att markera kvinnlighet är ett
plymliknande utskott som då tolkats som långt hår (Malmer 1989:22). Ifall man väljer
att tolka figurer med huvudplym som långt hår uppsatt i hästsvans, porträtterar flertalet
av hällristningsbilderna samlag mellan en man och en kvinna. Här blir andra
könsmakeringar överflödiga eftersom vi redan har den tydliga könsmarkeringen av
långt hår. Om dessa individer är kvinnor, blir således majoriteten av de hällristningar
där samlag porträtteras heterosexuella samlag; samlag mellan en man och en kvinna.
Man kan utefter denna tolkningsmodell se att normen i bronsålderssamhället var det
heterosexuella samlaget och att homosexualitet endast fanns i undantagsfall. Däremot
kan vi inte bortse från det faktum att den homosexuella porträtteringen belystes – och
detta dessutom i samma sammanhang som det heterosexuella. Som synes på bilden
undertecknad valt att kalla Scen X ser vi nämligen hur den homosexuella scenen
omgärdas av heterosexuella samlagsscener; de likställs således med varandra eftersom
de framställs på ungefär samma vis på samma häll.
Varför man valt att porträttera de heterosexuella samlagsscenerna är lika oklart som
varför man valt att porträttera de homosexuella dito. Den huvudsakliga anledningen
torde dock vara att man endast porträtterade företeelser som faktiskt ägde rum. Det finns
ingen anledning att avbilda något som inte existerade. Vad för slags analys man kan
göra av bilderna i sig beror på vilken inriktning tolkaren väljer, men eventuellt kan alla
samlagsscener – heterosexuella som homosexuella – ha någon form av rituell innebörd.
Precis som i fallet med de ovan beskrivna homosexuella liminalriterna, skulle man
kunna tänka sig att även de heterosexuella samlagen porträtterade var en form av
liminalriter – eller bara någon form av kultyttring i största allmänhet.
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Kanske fanns det olika betydelser inom den religiösa kosmologin för vilken typ av
samlag man genomförde; måhända betydde det heterosexuella samlaget en sak medan
det homosexuella samlaget betydde någonting annat.
Oavsett vilket kan vi alltså inte se att man har försökt förminska det homosexuella
samlaget på något vis, det enda vi kan se är att det inte alls är lika frekvent
förekommande på hällarna som här undersökts.
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5.3 Analysmodell baserad på överdimensionerade vader som
manlig könsmarkör
Förstorade vader har diskuterats vara en manlig könsmarkör (Burenhult 1999b:130).
Bland de tio samlagsscener som presenterats finns det sammanlagt 29 människofigurer
som har någon form av uppenbar sexuell interaktion. Av dessa har 14 – eventuellt 15 –
tydligt accentuerade vader.
I scen I har båda figurerna förstorade vader, vilket tyder på att båda är av manligt kön.
Detta innebär således att denna bild föreställer vad vi idag skulle kalla för ett
homosexuellt samlag. Paret i scen II saknar båda förstorade vadmuskler, vilket då
betyder att båda är av kvinnligt kön och således blir även denna scen en homosexuell
sådan. Scen III innehåller också två individer där båda saknar markerade vader; således
är även denna samlagsscen en homosexuell dito.
Scen IV innehåller två par individer, alla med accentuerade vader, och därmed klassas
även dessa samlagsbilder som homosexuella män. Scen V kan här räknas som en
heterosexuell scen, eftersom endast den ena av de två parterna har markerade
vadmuskler. Scen VI innehåller två individer som båda saknar markerade vader, varpå
dessa därmed kan ses som ett kvinnligt homosexuellt par.
Scen VII föreställer två individer i samlag, där det råder vissa tveksamheter kring ifall
båda, eller bara ena, har accentuerade vader. Eftersom den ena figuren har väldigt
mycket större vader än den andra så är det en öppen fråga. Här kan man alltså säga att
denna scen antingen är en homosexuell- eller heterosexuell dito, men undertecknad
anser personligen att storleksdivergensen är så pass stor att denna samlagsscen kan
klassas som heterosexuell.
Scen VIII föreställer två samlagsbilder där endera figur i varje par har markerade vader,
varpå dessa porträtteringar således räknas som heterosexuella. Scen IX avbildar en figur
– där vadernas eventuella accentuering är svår att utröna – som idkar samlag med ett
djur. Förutsatt att könet på djuret i fråga var viktigt – vilket det varken finns belägg för
eller mot – skulle det faktum att detta är en tidelagsscen kunna göra frågan om homoeller heterosexualitet egal.
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Scen X är den mest figurtäta scenen. Här återfinner vi åtta stycken figurer som har
någon form av sexuellt samröre med varandra. Av dessa åtta har fyra stycken
accentuerade vadmuskler – en figur i varje par. Det intressanta med denna bild är att tre
av dem är avbildade med den form av huvudplym – eller hårsvall – som används som
kvinnlig könsmarkering i analysmodell 5.2, medan en av dessa figurer dels är avbildad
betydligt mindre än alla andra och dels är avbildad med en tydlig fallos. Detta skulle
mycket väl kunna betyda att den mindre falliska figuren utan markerade vader är en
pojke; kombinationen av diminutiv storlek och avsaknad av könsmarkören accentuerade
vader är båda indikationer på detta. Vi finner här således en homosexuell scen, vilken på
grund av storleksskillnaden dem emellan antyder en väsentlig åldersskillnad och scenen
kan således tolkas som en samlagsscen mellan vuxen man och pojke.
Sammanfattningsvis kan sägas att ifall accentuerade vader används som manlig
könsmarkör är scen I, IV och VI porträttering av manlig homosexualitet eftersom
samtliga inblandade innehar detta, medan scen II, III och VI är porträtteringar av
kvinnlig homosexualitet på grund av den avsaknad av förstorade vader som återfinns
bland dessa tre. Scen V, VII och VIII är avbildningar av heterosexuella samlag eftersom
ena figuren i varje enskilt fall har accentuerade vader medan den andra saknar detta.
Scen IX står för sig själv, eftersom detta är urvalets enda tidelagsscen. Eftersom
vadernas accentuering inte är helt klarlagd kan figuren inte könsbestämmas till man
eller kvinna. Den som tycks penetrera har visserligen fallos, men eftersom detta i sig
inte berättar någonting om det faktiska könet på den avbildade så kan detta inte tas
hänsyn till. Scen X är den enda scen där både heterosexualitet och trolig homosexuell
pedofili avbildas. Varje par består här av en figur med stora vader och en med små, men
här finns två avvikelser från alla andra sexuella scener: Den ena där en kvinna eventuellt
onanerar åt en man och den andra där en man har sex bakifrån med en pojke. Här ska
inflikas att det finns en möjlighet att just den bild vilken tolkats som pedofil i själva
verket är avbildad i det värdeperspektiv (Burström 1989:12) som bland annat nämndes i
kapitel 1.4 – källkritik. Dock håller undertecknad detta, som tidigare nämndes, som
osannolikt med tanke på att samtliga andra figurer är avbildade lika stora i förhållande
till varandra och att denna plötsliga perspektivförändring skulle bli en plötslig anomali i
själva avbildningstekniken. Det är vidare endast den här scenen – förutom
tidelagsscenen – där samlagsställningen utförs bakifrån.
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Vi ser alltså här två manligt homosexuella-, tre kvinnligt homosexuella-, sex
heterosexuella-, en tidelags- och en pedofil scen på ett manligt homosexuellt tema.
Även om pedofili är en avvikelse från homosexualiteten i övrigt kan detta ändå räknas
in bland dessa då det samkönade samlaget likväl är vad som avbildas. Och således är
uppdelningen hälften homosexuellt- och hälften heterosexuellt vad gäller avbildningen
av samlagsscener, med den enskilda tidelagsscenen som en specifik avvikelse från
denna uppdelning. Sett till undertecknads begränsade material var det med andra ord
lika vanligt med samkönade samlag som icke samkönade samlag under bronsåldern.
Man har åtminstone ägnat lika mycket tid och energi att rista dessa båda företeelser.
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5.4 Analysmodell baserad på svärd och fallos som manliga
könsmarkörer
Markörerna fallos och svärd anses också vara relaterade till det manliga (Burenhult
1999b:130). Att svärd faktiskt ansågs manligt understryks av att de svärd som
återfunnits i samband med bronsåldersgravar närmast uteslutande legat i mansgravar
(Bergerbrant 2007:12). Samtliga figurer avbildade med svärd saknar den huvudplym
vilken användes tidigare. I samtliga fall där samlagsscenen är avbildad mellan två
människofigurer är ena figuren alltid avbildad med svärd, men aldrig båda två. I
samtliga fall där samlagsscen avbildas mellan människofigurer har samtliga penetrerade
parter huvudplym, förutom i ett fall. I detta enskilda exempel innehar istället den andra
parten en tydlig fallos riktad från den svärdsbärande figuren. Om vi enkom använder
oss av svärd som en könsmarkör för män återfinner vi således en manlig figur i samtliga
samlagsscener mellan människofigurer. Svärd återfinns däremot inte i samlagsscenen
mellan människa och djur, vilket är intressant med tanke på att det likväl går en tydlig
fallos från figuren till djurets bakre parti. Detta innebär att samtliga samlagsscener
mellan människor är heterosexuella, medan tidelagsscenen inte föreställer en man trots
fallosavbildning.
Kombinationen av svärdsavsaknad med fallos är även något som bör belysas. Samtliga
vapenbärande figurer är falliska, alltså borde således alla falliska figurer också vara
manliga. Men i scen X återfinner vi två avsteg till att se falliskheten som manlig
könsmarkör. För det första har vi avbildningen föreställande en fallisk man med svärd
som idkar samlag med en annan fallisk figur utan svärd i en bakifrån-position. För det
andra har vi en ensamstående fallisk figur utan svärd som står mellan den falliska
krigaren vid sidan och en av samlagsscenerna. Istället för svärd bär denna figur någon
konstig hammarliknande huvudbonad, en huvudbonad som inte återfinns på någon
annan häll avhandlad i den här uppsatsen. Vi finner även i scen IX ett avsteg. Detta är
tidelagsscenen med en fallisk man som bakifrån idkar samlag med ett kreatur. Som
nämndes i en tidigare analysmodell skulle den lilla falliska figuren utan svärd kunna
vara en pojke; eventuellt var ett barn av manligt kön inte att betecknas som man förrän
denne uppnått en viss ålder och således har denne inte fått den manliga könsmarkören
svärd.
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Något som är värt att uppmärksamma i sammanhanget är att av samtliga penetrerade
parter bland samlagsscenerna är det endast pojken som blivit avbildad med egen fallos.
Detta skulle kunna vara indikation på att det trots allt är kvinnor som i samtliga övriga
fall är mottagarpart, men samtidigt skulle det likaväl kunna vara frågan om särskiljning
av motiv: Den pedofila scenen föreställer en liminalrit där pojken är på väg att bli man,
medan övriga sceners penetrerade parter i stunden är oåterkalleligt avmaskuliniserade –
vilket lika väl kan vara av sociokulturella- som åldersrelaterade orsaker. Studier i såväl
Amazonas som i Melanesien visar att somliga ursprungsbefolkningar har fluktuerande
genus beroende på vilken ålder de har (Fisher 2001:115).
En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara en liminalrit där pojken håller på att bli
man, medan de övriga figurerna av någon anledning var helt avmaskuliniserade. Detta
må vara av faktiskt biologiska orsaker, men kan lika väl röra sig om sociala
konstruktioner eller åldersrelaterade orsaker. Fenomenet med genusfrånvaro bland äldre
finner vi exempelvis i samband med en gotländsk neolitisk gravplats, där en
korrespondensanalys visar tydlig genusrelaterad särskiljning vad gäller gravgåvor, fram
till dess individerna når en tillräckligt hög ålder – när individerna blir gamla finner vi
nämligen inte längre denna genusrelaterade distinktion (Wallin 2010:73). Således kan vi
inte förutsätta att de övriga, icke-falliska, figurerna är av kvinnligt biologiskt kön.
När det gäller falliska figurer av det mer ovanliga slaget har vi även tidelagsscenen. Här
ser vi alltså hur ett fyrfotadjur av något slag blir penetrerat bakifrån av en fallisk figur,
men figuren saknar fortfarande svärd. Detta skulle innebära att den givande parten i
samlaget – alltså människofiguren – inte är av manligt kön över huvud taget, utan en
kvinna som av någon orsak accentuerats genom att rista henne falliskt. Eller så skulle
det kunna innebära att den givande parten de facto är av manligt kön, men att denne
trots detta valts att avbildas utan manligt attribut – som om personen i fråga är av
manligt biologiskt kön, men inte av manligt socialt kön.
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Då blir det plötsligt prat om ett tredje genus – icke-maskulin man – vilket eventuellt kan
ha haft samma status som den lilla falliska figuren i den potentiellt pedofila scenen.
Varför man i så fall valt att avmaskulinisera denna figur är oklart. Kanske var tidelag
även under bronsåldern – precis som nu – något förkastligt, men då blir plötsligt frågan
varför man valt porträttera händelsen. Även här skulle dock avmaskuliniseringen kunna
förklaras på samma sätt som i stycket ovan, att frånvaron av övriga manliga epitet
exempelvis kan ha med ålder att göra.
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5.5 Analysmodell baserad på avsaknad av- eller otydlig
könsmarkör
Detta kapitel är mer ett uppmärksammande av anomalier än en särställd analysmodell,
då ingen publikation hittats där nedanstående eventuella könsmarkörer listas.
Undertecknad har därför valt att uppmärksamma anomalierna mer som en kuriositet,
samt påvisa att det finns fler eventuella könsmarkörer att inventera framöver.
En av hällarnas porträtteringar står ut vad gäller frånvaro av kvinnlig könsmarkör. Scen
IV föreställer två samlagsscener. Båda två föreställer en figur med fallos och markerad
scrotum som penetrerar en figur med annorlunda typ av eventuell könsmarkering. Båda
penetrerade figurer saknar nämligen huvudplym, men samtidigt innehar de andra
attribut som skulle kunna indikera kvinnlig könstillhörighet. I båda fallen har de
avbildade figurerna ett hålrum i skrevhöjd, vilket skulle kunna vara ett sätt att avbilda
vaginan. Detta skulle i så fall tyda på att båda bilderna i fråga föreställer heterosexuella
samlagsscener. Något som dock är lite uppseendeväckande är att de potentiella
kvinnorna i övrigt avbildas olika: Den ena tycks ha ett väl tilltaget bröstomfång, medan
den andra endas blivit avbildad med stor mage. Eftersom ingen annan av figurerna på
denna häll är avbildad med exempelvis huvudplym som kvinnlig könsindikator, kan
man kanske ändå drista sig till att dessa figurer är kvinnor. Anledningen till varför man
valt att porträttera den ena kvinnan med bröst och den andra med mage är däremot höljt
i dunkel; eventuellt kan man tänka sig att den ena är en kvinna som ska bli gravid
medan den andra redan är gravid. I det senare fallet blir då frågan varför man valt att
porträttera en samlagsscen med denna kvinna – uppenbarligen ämnar inte samlaget att
resultera i någon graviditet och således tycks fruktbarhetskult vara en långsökt
förklaringsmodell just i detta specifika fall.
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6. Reflektion
Man avbildar ingenting som inte existerar i ens begreppsvärld; det måste förutsättas ha
varit lika sant under bronsåldern som det är idag. Förutsatt att ristaren inte stod i kontakt
med någon form av förändrat medvetande, måste man förutsätta att det som höggs in i
hällarna också var något som fanns i närheten på något vis. Det som avbildades var
således sådant som existerade i ristarens begreppsvärld, dennes omvärld. Hade ingen
relation till båtar funnits, hade dessa motiv inte ristats; hade man inte haft någon form
av relation till jakt, hade jaktmotiv saknats. Det är mycket tänkbart att bilderna därtill
ska läsas in i en rituell kontext. Samlag under bronsåldern var så klart närvarande,
annars hade folk dött ut, men tydligt är att samlag ansetts så pass viktigt i
samhällskontexten att man valt ägna tid och möda att rista dessa scener. Frågan blir då
vilket slags sexliv människor hade under bronsåldern, vilket vi endast kan få en glimt av
genom att beskåda de bilder som efterlämnats.
Uppsatsens syfte – att inventera hällristningarna för att utröna frekvensen av
samlagsscener och därmed belysa olika möjligheter till könsidentifikation – utfördes i
analyskapitlet. Som ovan beskrivits i detalj ser det ut att finnas fyra olika typer av
huvudsakliga, generella, könsmarkörer. Den eller de könsmarkörer man väljer att
använda sig av kommer också få konsekvenser för hur många hetero- respektive
homosexuella sexscener man ser. Om skålgrop används som könsmarkör för kvinnor
innebär det att samtliga nedtecknade samlagsscener är manligt homosexuella. Om
huvudplym ses som långt hår och då används som en kvinnlig könsmarkör, innebär det
att majoriteten av samlagsscenerna är heterosexuella. Om förstorade vader används som
manlig könsmarkör, har man porträtterat lika många heterosexuella som homosexuella
samlag. Om svärd och fallos används som manlig könsmarkör innebär det att samtliga
samlagsscener utom en mellan människofigurer är heterosexuella – den som står ut från
övrigt materialet blir då den homosexuella pedofilscenen. Den ensamma tidelagsscenen
står ytterligare för sig självt. Ytterligare en anomali är Scen IV, som tycks ha ett helt
eget sätt att särskilja könen från varandra.
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Med tanke på att svärd endast hittats i manliga bronsåldersgravar (Kristiansen 2002),
verkar det rimligt att anta att figurer avbildade med svärd också är män. Det säger dock
bara att endera parten är av manligt biologiskt kön, inte vad den andra parten har för
biologiskt- eller socialt kön. Som tidigare nämnts har det av somliga ansetts att figurer i
avsaknad av svärd kan ha varit porträtteringen av icke-manliga, icke-krigiska, män
snarare än kvinnor (Hays-Gilpin 2004:23). Vad det även indikerar är att kvinnlig
homosexualitet inte varit föremål för avbildning bland de hällar undertecknad tittat på –
förutsatt att man inte slaviskt använder sig av accentuerade vader som könsindikator.
Skrevplacerad skålgrop anser undertecknad vara det minst tillförlitliga könsattributet av
dem alla – dels för att det inte förekommer över huvud taget bland de avhandlade
hällarna, men också för att det istället förekommer i så många andra sammanhang än
som den könsindikator vissa forskare hävdar den inneha. Det enda tänkbara sättet att
godkänna skålgropar som kvinnliga könsmarkörer vore ifall man ansåg hela hällarna
som sådana var kvinnliga, med tanke på den magnitud av dessa som förekommer
(Malmer 1989:25). Även om detta naturligtvis är en möjlighet sett till att jorden skulle
kunna setts som kvinnlig, finner undertecknad det likväl inte vara en acceptabel
förklaringsmodell. I så fall skulle man nämligen kunna hävda att samtliga avbildningar
som någonsin gjorts är av kvinnokön, eftersom skålgropar återfinns i så stor omfattning.
Återigen, en möjlighet men inte en särskilt trolig sådan.
Det största problemet med analyserandet av bilderna är heteronormativitetens
dogmatiskt dikotoma uppdelning av manligt och kvinnligt. Måste vi se bilderna ur ett
antingen-eller-perspektiv där de avbildade människofigurerna är av endera kön, eller
kan vi gå bortom detta? Undertecknade lutar åt att figurerna avbildade med svärd är av
manligt biologiskt kön, men det biologiska könet på deras respektive partners är mer
öppet för diskussion. Om huvudplym är ett tecken på kvinnlighet och accentuerade
vader är ett tecken på manlighet, skulle partnerna till svärdsfigurerna mycket väl kunna
vara av biologiskt manligt kön, men avmaskuliniserade vid tillfället då hällristningarna
gjordes. Som tidigare nämnts finns det tydliga undantag till långt hår som kvinnlig
könsindikator (Gansum 2003:198ff) och även om det säkerligen kan finnas undantag till
accentuerade vader som manlig dito, har detta inte framkommit under arbetet med
denna uppsats. Med det dock inte sagt att möjligheten inte finns.
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Vi har två exempel på hur mansliknande figurer står i avsaknad av det manliga attributet
svärd, nämligen i tidelagsscenen och i scenen som ser ut att vara en pedofilscen. Man
skulle kunna tänka sig att pojkar inte räknades som män förrän ett särskilt tillfälle i
deras liv. Man skulle kunna tänka sig att barn placerades in i ett eget genus, avhängt
deras biologiska kön, men samtidigt finns det exempel på motsatsen, bland annat i den
aztekiska kulturen. Gravläggningar visar att man där placerade in barnen i könsroller
redan från spädbarnsåldern genom att lägga vapen i pojkgravarna och sländor i
flickgravarna (Joyce 2007:80). Denna tidiga könsdistinktion kan vara en anledning till
varför pojken inte avbildades med förstorade vader. Man kan också tänka sig att män
som idkade samlag med djur inte heller räknades som män – åtminstone inte vid
samlagets fullbordan. Men återigen – vadernas accentuering i detta fall är inte klarlagd;
bilden är för illa medfaren för att det ska gå att uttyda. Man kan därtill också tänka sig
att endera parten av de båda männen i det homosexuella samlaget i just det
sammanhanget inte sågs som män i vanlig bemärkelse, varför de blev avbildades både
med den kvinnliga huvudplymen och de manligt förstorade vaderna. Kanske skulle man
med våra ord sätta någon form av transsexuell betydelse vid dessa eventuella fall
eftersom männen plötsligt bryter könsnormen och – om än blott för ett ögonblick – blir
kvinnor.
Hur undertecknad än väljer att räkna, så finns det tydliga tecken på att homosexualitet
förekommit. Det är sannolikt att homosexualitet – eller pederasti – varit en del av den
sociala kontexten, något som inte ansetts som tabubelagt. Sedan ska kanske inte
förhastade slutsatser dras av enstaka exempel. Med tanke på att man valt att rista in
bilderna på hällar finns det dock fog att anta att man antagligen inte såg ned på
företeelsen, såsom man senare valt att göra i modern tid. Därpå följer då den naturliga
frågan varför man dokumenterade; en fråga som lika väl appliceras på de heterosexuella
samlagsscenerna.
Som nämndes i kapitlet om teoretisk positionsbestämning så vill undertecknad inte dra
förhastade slutsatser, vilket lätt kan uppstå inom postprocessuell arkeologi. Det är heller
inte syftet med denna uppsats att förklara varför de homosexuella handlingarna ansågs
viktiga i bronsålderskontexten. Däremot kan kanske svaret på gåtan om anledningen
besvaras om man tittar på de melanesiska ursprungsbefolkningarnas inställning till
homosexualitet och pedofili (Carlsson 2000:211; Bonnemère 1997:25; Herdt 1984).
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Med tanke på tidigare forskning om hällristningarnas betydelse är det fullt sannolikt att
hällbilderna har haft en rituell betydelse – måhända olika betydelse vid olika tillfällen
och i samband med olika färger som ifyllnad för att ytterligare accentuera det avbildade
(Wahlgren 2004:158). Kanske var tidelagsscenen en avbildning av en initations- eller
kröningsrit (Østigård 2007:47), kanske var det en del av en fertilitetskult (Beetz
2008:205).
Avbildningen av pedofilt homosexuella scener skulle kunna vara en del av en liminalrit,
en liminalrit där vilken pojken bli man genom att ha samlag med en vuxen man. Rent
homosexuella scener skulle också kunna vara en del av en kultur med repressiv syn på
kvinnans sexualitet – att kvinnor förväntades vara avhållsamma medan männen
fortfarande ansåg sig behöva sex och att somliga av männen av rent praktiska skäl då
tvingades ikläda sig den kvinnliga rollen i dessa samlag. Detta är bara två
förklaringsmodeller, vilka man alltså hittat stöd för i ursprungsbefolkning i modern tid
(Carlsson 2000:211; Bonnemère 1997:25; Herdt 1984). Undertecknad håller det för
sannolikt att inte bara pedofilscenen är den enda homosexuella scenen, utan lutar alltså
åt att samtliga bilder mellan svärdsbärande figur och figur med huvudplym samt
accentuerade vader kan vara, vad vi idag skulle klassa, som någon form av samlag
mellan en socialt könsbestämd man och en socialt bestämd icke-man; alltså en till
biologiskt kön sett man, men en person som inte sågs som man i resten av samhället.
En anledning till detta är att den huvudplym som tillskrivits kvinnlig könsindikator
(Malmer 1989:22) i flera andra fall (Gansum 2003:198; Ibid:200) visat sig lika väl
kunna vara ett allmänt ideal snarare än något typiskt kvinnligt, samtidigt som
accentuerade vader – både av arkeologer (Burenhult 1999b:130) och konstvetare (Back
Danielsson 2007:46) – setts som ett manligt skönhetsideal.
Att använda sig av heterosexualitet och homosexualitet som begrepp är i sig
missvisande eftersom dessa är moderna konstruktioner från 1800-talets mitt
(Ambjörnsson 2006:54). Med största sannolikhet hade bronsåldersmänniskorna inte alls
samma inställning till sex eller sexualitet som vi har idag – oavsett om det gällde sex
med olikkönade eller samkönade. Det enda vi kan se är att man ansåg båda formerna
vara tillräckligt viktiga i samhällskontexten att de valdes noteras för eftervärlden –
detta, vad det verkar, helt utan fördömanden.
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Och det ger förhoppningsvis svaret på huruvida heteronormativiteten som vi ser den
idag verkligen är något av naturen given. Dessutom kan folk idag förhoppningsvis få
upp ögonen – dels för att homosexualitet i sig inte är något onaturligt eller konstigt, men
att själva uppdelningen av sexualitet i sig är långt ifrån funktionell.
Det finns ingenting som stöder tesen att det endast fanns två sociala kön under
bronsåldern, såsom det bortsett från några enstaka fall gör idag. Faktum är att det inte
tycks finnas någon homogen och generell markör för de olika könstillhörigheterna –
kanske för att det inte fanns något behov. Bronsåldersmänniskorna kan precis som
exempelvis somliga nutida amerikanska indianstammar haft en helt annan – och kanske
mer mångsidig – genusuppdelning, mer än enkom de två genus vi är vana vid (Udry
1994:561). Vad som är manligt och kvinnligt är i högsta grad kontextuellt och att ha två
motsatser på det viset är inte heller nödvändigtvis rätt. Bara för att vi har två biologiska
kön innebär det inte att vi måste ha två genus. Och för att göra en fullständig
queeranalys måste både könsnormer liksom de sexuella normerna brytas ned; detta för
att inse att alla individer är olika – olikheter som går långt utöver vad indelningen i kön
och sexualitet kan göra rättvisa. Detta gäller såväl idag som det gjorde då.
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7. Konklusion
Syftet med denna kandidatuppsats var att jämföra frekvensen mellan vad vi idag skulle
kalla heteronormativa och icke-heteronormativa samlagsscener för att få en inblick i
bronsåldersfolkets syn på sexualitet. Det första problem vi då stöter på är att
normativiteten som sådan är något högst kontextuellt som i själva verket inte är
applicerbart på forntida samhällen. Inte heller termerna heterosexualitet eller
homosexualitet är egentligen applicerbara av samma orsak. Vad vi däremot kan se är att
det finns åtminstone en bild som visar samkönat samlag mellan en man och vad man
kan ana är en pojke.
Undertecknad menar att vi även finner indikationer på att de figurer som ansetts som
kvinnliga i själva verket kanske inte ska ses som kvinnliga, utan istället ses som män.
Socialt sett avmaskuliniserade, visserligen, men till biologin sett fortfarande män. Om
så är fallet, blir vi tvungna att problematisera vår egen dikotomi gällande könsroller och
erkänna att vad vi ser som av naturen givet inte nödvändigtvis är fallet. Med våra ord
skulle vi kanske till och med kunna prata om en skala av transsexualitet, med manligt i
ena änden av spektrumet och kvinnligt i den andra. Dessa figurer med huvudplym och
förstorade vader skulle alltså kunna ses som en mittpunkt på denna transsexuella skala.
Samkönade, liksom olikkönade, samlag har alltså förekommit under bronsåldern och
dessa har haft så pass högt kapital att de ansetts viktiga nog att nedtecknas på hällar.
Även andra former av sexualitet har ansetts så pass viktiga att de nedtecknats, såsom
den scen vi idag skulle kalla tidelag. Eftersom människor under bronsåldern tagit sig tid
att rista in dessa motiv bör de därför inte ha varit företeelser som förminskats eller
ansetts vara tabubelagda.
Även om man ser ovan nämnda bilder med huvudplymer som kvinnliga sådana,
kvarstår likväl andra scener som går utanför dagens heteronorm – tydligast bland dessa
är pedofilscenen och tidelagsscenen. Således finns indikatorer på att bronsåldersfolket
hade en helt annan syn på både samkönade samlag i stort, liksom de hade på samlag
med djur och med barn.
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Det ska här understrykas att antalet hällar avhandlade i den här uppsatsen är få och
samtliga är från samma geografiska område i Sverige – trakterna runt Tanumshede. Det
ska därtill inflikas att undertecknads datering gör gällande att materialet, med något
undantag, berör tidsperioden 1300-1400 f.Kr. Det säger därmed ingenting om vad
bronsåldersfolket i stort ansåg om företeelserna i fråga, utan snarare vad
bronsåldersfolket runt Tanumshede vid denna period ansåg om detta. Stråket med
hällristningar fortsätter dock in i nuvarande Norge (Nordbladh 1999:140) och således
bör dessa typer av samlagsscener återfinnas där. För vidare forskning skulle det krävas
en fullständig inventering av samtliga hällar i hela Sverige och Norge som på något vis
har sexuella scener inristade i sig, samt genomföra en grundlig datering av dem.
Ytterligare en forskningsaspekt vore att belysa samlagsscenerna i relation till
intilliggande motiv för att eventuellt kunna utröna något mönster och vad detta i så fall
kan ha inneburit.
Orsaken till varför man ristade in samlagen i hällarna består obesvarat. Det var heller
inte syftet med uppsatsen. Men undertecknad anser det fullt möjligt att bilderna har haft
rituella betydelser, då dylika företeelser – som tidigare nämnts – ägt rum i senare tid.
Det är naturligtvis även möjligt att samlagen som avbildats har haft fullkomligt profan
betydelse, men mer sannolikt är att så inte är fallet. Som tidigare nämnts i den här
uppsatsen finns det många nedteckningar om rituellt samlag av olika slag, därför hålls
det som troligt att även människorna under bronsåldern kan ha utvecklat dylika riter –
både olikkönade, samkönade och över artgränserna. Det blir så klart spekulativt, men
det verkar sannolikt att avbildningarna kan handla om så väl liminalriter där barn blir
vuxna, till diverse fruktbarhetsriter. Att då påstå att endast samlag mellan kvinna och
man skulle vara en fruktbarhetsrit enkom för att detta är det enda sätt som faktiskt kan
generera verklig avkomma är arbiträr och en bild formad av vår heteronormativa syn på
sex. Som tidigare nämndes har exempelvis döda hingstar använts för att ge kvinnor
fruktbarhet (Beetz 2008:205) och då borde inte steget vara långt till att även inbegripa
möjligheten till att göra djur fruktsamma genom samlag. Det behöver därmed inte
finnas någon logisk koppling mellan själva samlaget i sig och vad man rent rituellt
ämnar få som resultat.
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Eftersom det tycks ha tagit ansenlig tid i anspråk att hacka in bilderna i hällarna, bör
bilderna ha haft mer meningsbärande egenskaper än endast beskrivningar av samtiden.
Således bör den tes om simpelt klotter som framfördes i uppsatsens början inte tas på
för stort allvar. Det är måhända ofördelaktigt att lita för mycket på andra forskares
tolkningar, men det bör inte förbises att många har läst in religiösa förtecken i bilderna
– även om de flesta av dessa forskare har tittat på bilderna ur heteronormativa glasögon.
Med detta i åtanke är det mer sannolikt att bilderna är av rituell-, snarare än profan
karaktär.
Kanske kan samlagen som avbildats vara kosmiska bröllop, precis som beskrivits
tidigare, men då inte nödvändigtvis mellan män och kvinnor – de kan lika väl ha varit
mellan män och avmaskuliniserade män. Frågan vad som ska betecknas som
avmaskuliniserade män är något som i sig skulle kunna ta en hel avhandling i anspråk,
men eftersom uppsatsens slutsats är att de figurer som avbildats utan svärd kan vara av
manligt biologiskt kön, skulle dessa kunna vara icke-krigiska män (Hays-Gilpin
2004:23) och således avmaskuliniserade. Alltså att krigandet i sig är maskulint och att
frånvaron av detsamma blir det icke-maskulina. Detta sätter alltså inte något
likhetstecken mellan omanlig och kvinnlig, utan ser det hela mer som en skala mellan de
båda biologiska könen. En anledning till varför de eventuella männen mist sin krigiska
maskulinisering skulle kunna vara på grund av ålder – att ålderdom eller ungdom gör
männen oförmögna att slåss och att de därmed förlorar sin maskulina könsmarkör,
svärdet. En indikation på detta är, som också tidigare nämnts, att somliga kulturer tycks
gravlägga sina äldre med få – om ens några – genusbaserade gravgåvor (Wallin
2010:73).
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Den pedofilscen som hittats skulle mycket väl kunna vara tecken på en liminalrit där
pojke genom samlag med en vuxen man också blir man, precis som också ägt rum i
andra delar av världen. På samma sätt är det troligt att det kan ha funnits en rituell
betydelse bakom tidelag – kanske var det en befruktningsritual, måhända hämtade man
kraft från djuret som betäcktes, eventuellt var det någon form av offer till gudarna.
Dokumenterade omständigheter då rituella samlag med djur ska ha förekommit i
exempelvis antikens Grekland och Rom, liksom i Egypten och Indien (Beetz 2008:204f)
styrker denna tes.
Sexualiteten var oavsett eventuell sakral- eller profan orsak en viktig del i de forntida
människornas liv – så till den grad att den fått en plats mellan andra viktiga och
meningsbärande element, såsom skepp, krigare, jägare och plöjningsscener.
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8. Sammanfattning
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hällristningar från bronsåldern för att
jämföra frekvensen mellan vad vi idag skulle kalla heteronormativa och ickeheteronormativa samlagsscener för att få en inblick i bronsåldersfolkets syn på
sexualitet. En litteraturstudie, samt bildinventering har utförts och sammantaget har tio
hällar hittats där samlag genomförts. Under bildinventeringen har undertecknad utgått
från ett LGBT-perspektiv för att synliggöra de olika scenerna baserade på diverse
könsmarkörer. Det finns flera olika kända könsmarkörer på hällristningar, både för män
och för kvinnor. Dessa har var och en genomgåtts, vilket har resulterat i ett varierat
utfall beroende på vilken könsmarkering som valts.
Resultatet visar att av samtliga scener är en pedofilt homosexuell- och en
tidelagsrelaterad scen. Undertecknad har dock valt att även ta med i beräkningarna det
faktum att accentuerade vader är ett tecken på manligt biologiskt kön, samt att
huvudplymer – eller hårsvall, som det också tolkats som – är en kvinnlig könsindikator.
När dessa könsindikatorer kombineras, vilket oftast sker, öppnar det upp för
möjligheten att man under bronsåldern hade en mer flytande skala av genus och att
många av de figurer som tidigare tolkats som kvinnor snarare ska ses som någon diffus
transsexualitet. Om så är fallet, bör folk under bronsåldern haft en helt andra normer
kring sexualitet än vad vi har idag.
Genom att begagna ett queer-perspektiv tvingas vi då ifrågasätta vår egen uppdelning av
såväl kvinnligt-manligt som etiketterna kring vår sexualitet. Sannolikt hade folk inte
samma uppdelning under bronsåldern som man har idag; dessa människors värld
behöver inte alls ha varit lika dikotom som vår och därför finns det anledning att
ifrågasätta tidigare forskning som hävdat detta.
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Varför man avbildat samlagsscenerna är inte klarlagt, men det är inte svårt att tänka sig
dessa ha haft en form av rituell betydelse då de ristades. Måhända har bilderna tagit upp
bronsåldersmänniskornas gudakosmologi, kanske har de använts i samband med
fruktbarhetsriter, kanske har de varit del i någon form av liminalriter. Särskilt den
pedofila scenen indikerar möjligheten till det sistnämnda eftersom rituell pedofili
genom historien praktiserats på flertalet platser, liksom det gjorts tidigare genom
historien. Att kalla denna företeelse pedofili vore dock ett lika stort fel som att använda
termerna hetero-, homo- och transsexualitet på bronsålderssamhället. Och att då gå in
för att försöka skapa nya beteckningar på deras förehavanden vore precis lika felaktigt.
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