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Abstract

The rock paintings of the hunter-gatherers in the province of Norrland, and their
localisation.
The aim of this thesis is to find a couple of distinguishing features for the localisation of the rock
paintings of the hunter-gatherers in Norrland. This will be done through studies of Swedish and
international literature, about ancient rock-art and the belief systems of the hunter-gatherers. I will
make comparisons with other groups of hunter-gatherers and try to find analogies. My belief is that
there must be a large number of undetected rock paintings in Norrland. They are hard to find
because of overgrowth by lichen and damages due to weathering. Theretoo I feel that there hasn´t
been enough of structured surveys. I hope that my resulting short list of practical clues of where to
find them will help:
•
•
•
•
•
•
•
•

seek for them in the boreal forest area from 200 meters above the sea level to the present
alpine tree line zone
in close vicinity to neolithic winter dwellings
in close vicinity to pitfall traps
on vertical rock walls of cliffs or boulders
in close vicinity to standing water/ alternatively in a hillside in the forest
the rock faces to the south
on imposing natural formations
try to find them in cloudy, humid weather
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1. Inledning

Våren 2015 fann en 13-årig flicka en hällmålning i Arjeplogsfjällen under en paus i pimpelfisket
(Sundkvist, 2015). Hällmålningen är den nordligaste funna i Sverige och enbart den andra som har hittats i Norrbotten. Det totala antalet funna hällmålningslokaler i Norrland idag är 45 stycken (Stiftelsen Nämforsen, 2016). Den här slumpmässiga händelsen visar att det bör finnas ett stort antal ännu ej
upptäckta målningar. Det förhållandet indikeras också av att det under de senaste årtiondena påträffats ett antal lokaler med hällmålningar i Sverige, Norge och Finland. Spridda lokala insatser med
en mer strukturerad inventering av möjliga lokaler har bidragit till resultatet. Trots detta har vi stora
områden där få eller inga hällmålningar upptäckts. Hällmålningarna är svårfunna på grund av att de
ofta är överväxta av lavar samt att de med tiden utsatts för erosion och annan förstörelse. Antalet
studier och intresset avseende hällmålningar tolkar jag som lågt.
Tabell 1: Sökningar gjorda i Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor ©Åke Flygare

sökord
”rock art”
”rock art” + sweden
”rock painting”
”rock painting” + sweden
”rock art” + sweden + norrland
”rock painting” + sweden +
norrland

Totalt antal träffar
9163
1432
4490
964
64

Träffar från 2000-01-01
7103
1110
2702
626
41

48

29

Vi ser enligt tabell 1 att forskningen avseende hällkonst ökat kraftigt de senaste decennierna. Men
hällkonsten i Norrland har inte rönt något större intresse. Antalet artiklar eller böcker om hällmålningarna i Norrland är inte ens 2 stycken per år sedan år 2000.
Den allra nordligaste delen av Sverige är ännu fyndtom. Min tanke är att detta beror på att det ej
gjorts strukturerade inventeringar i dessa områden. Genom en litteraturstudie vill jag försöka få
fram ett antal särskiljande drag för jakt- och fångstkulturens hällmålningslokaler. Vilka likheter
finns i deras placering både i Norrland och över ett större område. Vad kan det finnas för faktorer
som styrt placeringen av hällbilderna? Hur såg de samhällen ut som producerade hällmålningarna?
Vilka faktorer i deras levnadsbetingelser och tankevärld kan ha påverkat valet av lokal för hällmålningarna? Genom etnoarkeologiska jämförelser med jakt- och fångstkulturer i andra delar av världen kan analysen underlättas. Tanken är att all denna information skall ge ett antal gemensamma
drag i hällmålningarnas lokalisation. Förhoppningsvis skall resultatet underlätta det praktiska arbetet vid kommande inventeringar av idag fyndtomma lokaler.
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2. Problemformulering, avgränsning och metod.

2.1. Problemformulering
Forskningen avseende hällbilderna har breddats betydligt de senaste åren. Informationsmängden
och därmed även kunskapen har ökat. Tyvärr har intresset för Norrlands hällmålningar varit lågt.
Hällmålningarna är svåra att upptäcka i terrängen och vi har fortfarande stora områden i Norrland
där inga hällmålningar är funna. Utifrån den kunskap som finns idag vill jag försöka få fram ett
antal särskiljande drag för lokalisationen av jakt- och fångstkulturens hällmålningar. Min
förhoppning är att resultatet skall kunna underlätta det praktiska arbetet vid kommande
inventeringar av idag fyndtomma lokaler.
Följande frågeställningar skall bidra till att uppnå syftet:
•

Hur såg det aktuella landskapet ut vid tiden för hällmålningarna?

•

I vilket landskap finner vi hällmålningarna?

•

I vilken fornlämningskontext finner vi hällmålningarna?

•

Vilka var motiven som målades och hur kan dessa ha styrt placeringen?

2.2 Avgränsning:
•

Norrland är Sveriges nordligaste landsdel.

•

Med hällmålning menas de målningar på klippväggar som är utförda i rödockra. Rödockran består av
hematit eller järnoxid bundet med något bindemedel, som kunde vara blod, urin, ägg eller liknande.
Färgen är vanligen röd men kan även skifta mot orange och gult (Lahelma 2008, 18).

•

I Norden uppdelas hällkonsten ofta i den som är producerad inom jakt- och fångstkulturer, samt den
som producerats inom jordbrukskulturer (Andersson 2002, 9). I detta arbete fokuserar jag på jakt- och
fångstkulturens hällmålningar.

•

Landskapet indelas i makro- och mikrolandskap. Mikrolandskapet är i detta fall själva hällen med
målningarna och den direkt framförvarande platsen. Makrolandskapet är den betydligt vidare
omgivande miljön med olika typer av natur, färdvägar, boplatser och andra fyndkategorier.
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2.3 Metod
Uppsatsen är en empirisk litteraturstudie vilken bygger på skandinavisk och engelskspråkig litteratur
avseende hällmålningar inom jakt- och fångstkulturer. Etnografiska och etnoarkeologiska jämförelser
görs universellt med andra liknande kulturer. Jakt- och fångstkulturernas tankevärld studeras även för
att se vilken inverkan denna kan ha haft på hällmålningarnas lokalisation. Utifrån materialet försöker
jag finna analogier, det vill säga likheter, i hällmålningarnas placering. Norge, Sverige, Finland och
nordvästra Ryssland brukar benämnas Fennoskandien, och här har kulturerna många likartade drag.
Jämförelserna kommer göras främst inom detta område.
Materialet studeras både kvantitativt och kvalitativt. Det kvalitativa består i att jag försöker finna
likheter i hällmålningarnas lokalisation. Därefter görs en kvantitativ analys av denna likhet för att se
hur stor del av hällmålningarna som uppfyller dessa kriterier. Analysen blir således även induktiv, där
jag söker det allmänna för hällmålningarnas lokalisation utifrån de enskilda hällmålningslokalerna.
Genom detta förfarande bör jag få fram ett antal särskiljande drag avseende lokalisationen.
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3. Forskningshistorik

3.1 Sverige
Gustaf Hallström var pionjär inom den arkeologiska forskningen kring hällbilder i Skandinavien
och Ryssland från början av 1900-talet till 1960-talet och kom ut med några viktiga översiktsverk.
Han besökte och beskrev hällbilder i hela området och var den som först visade på de många
gemensamma dragen hos dessa (Gjerde 2010, 32). Verket om de svenska hällbilderna, Monumental art
of Northern Sweden from the Stone Age (Hallström 1960) kom ut först efter årtionden av
dokumentation.
På 1990-talet ökade de kända svenska hällmålningarna kraftigt i antal, framförallt via ett
samarbete mellan arkeologer och allmänheten i södra Norrland (Klang, Lindgren och Ramqvist 2002, 2).
De flesta svenska hällmålningarna finns i ett bälte över södra delen av Norrland i det så kallade
barrskogsbältet mellan fjäll och kust. Orsaken till denna placering har av vissa tolkats som en
spridning från Tröndelag i Norge där vi har gott om hällbilder (Forsberg 2000, 58). I Sverige har
majoriteten av hällbilderna daterats till perioden 4000 -1800 BC (Forsberg 2000. 77). Först 1975 fann
man den första sydsvenska hällmålningen i Tumlehed i Göteborg (Malmer 1989, 13).
Åsa Lundberg har i sin avhandling Vinterbyar (Lundberg 1997) beskrivit de neolitiska samhällen
som fanns i det på hällmålningar så rika området i södra Norrlands inland. Hon visar även på den
vikt som älgen hade för de förhistoriska jägarna. Dessa norrländska hällbilder presenteras närmare i
Studier i regional arkeologi. Hällbilder och hällbildernas rum (Klang, Lindgren och Ramqvist 2002).
Hällbilderna och deras kontext är en av huvudpunkterna och då mer precist förhållandet till
närliggande boplatser. Sverige har cirka 50 stycken hällmålningslokaler.

3.2 Finland
Finland skiljer sig från övriga länder i studien genom att de inte har några kända hällristningar. Det
första dokumenterade fyndet av en hällmålning i Finland är från år 1911. Nästa fynd av hällmålning
kom först år 1963 (Taskinen 2000, 20). Därefter kom det igång ett mer systematiskt letande av
arkeologer och amatörer. De finska hällmålningarna är vanligen belägna på höga och branta
klippväggar som stupar ner i sjöar. Ofta uppvisar klipporna människoliknande, antropomorfa, drag
(Taskinen 2000, 22). Vid inventeringarna utgick man från sådana branta klippväggar vilka hade
befunnit sig vid de centrala sjöarnas strandlinje för några tusen år sedan. Konceptet visade sig
fungera och antalet nyupptäckta hällmålningar ökade kraftigt, så att Finland nu har cirka 125
dokumenterade hällmålningar (Lahelma 2008, 9).
Människofigurer är dominerande motiv hos de finska hällmålningarna, därefter kommer älgar
och båtar (Taskinen 2000, 23). Forskningen initialt handlade mest om att dokumentera målningarna
och utveckla tekniker för detta moment (Taskinen 2000, 24). Lahelma väljer också att kritisera den
tidiga dokumentationen som ovetenskaplig med avsaknad av grundläggande mätdata och
information (Lahelma 2008, 14). Utgrävningar och dykundersökningar har utförts vid ett antal
hällmålningar de senaste årtiondena. Vissa platser har varit fyndtomma medan andra har innehållit
pilspetsar, keramik samt bärnstenshängen. De finska hällmålningarna har fått en uppskattad datering
till cirka 5000 f.Kr – 1000 f.Kr. Vid dateringen har man använt sig av strandförskjutningskurvor, de
olika föremålsfynden i närmiljön, samt motivjämförelser med skandinaviska och ryska hällbilder
(Taskinen 2000, 31). Majoriteten av de funna hällmålningarna finns i södra Finlands inland kring de
stora sjöarna. Pekka Kivikäs är en amatörforskare som lagt ned ett stort arbete på att finna samt
dokumentera hällmålningar i Finland. Han har utgett flera böcker med dokumentation kring dessas
lokalisation samt motivval, bland annat Rocks, landscapes and rock paintings (Kivikäs 2005).
Lahelma gör en kritisk analys av finsk hällbildsforskning i A touch of red. Archaeological and
ethnographic approaches to interpreting Finnish rock paintings (Lahelma 2008). Med hjälp av
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resultat från arkeologiska utgrävningar, etnografi och landskapsanalys ser han tecken på kosmologi
och shamanism i hällbilderna. Finland har cirka 125 hällmålningslokaler.

3.3 Norge
I Norge fick vi den första beskrivningen av en hällmålning i slutet på 1800-talet. I början på 1900talet var det Gustaf Hallström som reste runt i Norge och dokumenterade hällmålningar och hällristningar. Han publicerade 1938 verket Monumental art of Nothern Europe from the Stone Age
(Hallström 1938) där han gick igenom de norska hällbildslokalerna. Många av hällmålningarna var i
dåligt skick och det var nödvändigt med dokumentation innan materialet blev omöjligt att tolka.
Från 60-talet har grunden i detta arbete legat i fotografering och här har utvecklingen gått från att
fotografera figurerna till att fotografera hela hällarna (Sognnes 2000, 46). Norge har även ett antal
hällmålningar vilka är placerade inne i grottor. För närvarande är 12 stycken lokaler kända från
området mellan Trondheim i söder och Narvik i norr (Norsted 2013, 5). Den norska hällkonsten har
fått en uppdaterad beskrivning i The rock art of Norway (Lodoen och Mandt 2010) där nya forskningsrön tas upp samt att jämförelser görs med hällkonst internationellt. Norge har cirka tjugo hällmålningslokaler.

3.4 Ryssland
I den europeiska delen av Ryssland har man hittills enbart funnit 2 lokaler med hällmålningar på
den så kallade Fiskarhalvön nära gränsen till Norge (Shumkin 1990, 53). De ryska hällmålningarna har
samma motivval som i övriga Fennoskandien. Dessutom finns från Ryssland ett rikt etno-historiskt
och etnoarkeologiskt material med kulturer vilka bibehållit sina traditioner långt in i nutid.

3.5 1900-talet
Redan tidigt på 1900-talet fick vi en uppdelning av hällbilderna i jägarbilder och jordbruksbilder
utifrån motivval, samt att de skiljer sig åt i placering i landskapet. Jordbruksbilderna var i södra
Skandinavien och jägarbilderna i norra Skandinavien samt Finland och Kolahalvön (Simonsen 2000,
33). Älgen som motiv hittas över hela området med jägarmålningar, vilket överensstämmer med
barrskogsbältets utbredning vid tiden för deras produktion. I Nordnorge har vi bilder på ren och i
södra delen av Norge och Sverige har vi bilder av hjort (Simonsen 2000, 38).
Hällmålningarnas placering i Fennoskandien skiljer sig något. De finska hällmålningarna finns
ofta på hällar i direkt anslutning till sjöar. De svenska hällmålningarna finns, blandat mellan platser
med någorlunda närhet till stillastående vatten, eller i mer avsides belägna platser utan närhet till
vatten. De norska hällmålningarna finns vanligen nära havet eller i grottor. Dominerande motiv i
Finland är människofigurer och därefter älgar. I Sverige dominerar älgar och därefter
människofigurer. I Norge domineras både grottmålningar och övriga hällmålningar av
människoliknande figurer.
I början på 1900-talet så tog man hjälp av landhöjningsberäkningar efter istiden för en absolut
äldsta datering. Från den tidigaste forskningen så sågs bilderna vanligen som ett uttryck för
jaktmagi vilket hade styrt både lokalisationen samt motivvalet (Gjerde 2010, 30). Gutorm Gjessings
tolkning var att konsten utfördes av enskilda jägare initialt för att så småningom gå över till
specialiserade utövare av konst och riter, så kallade shamaner. Gjessing menar att detta förklarar
den utveckling mot abstraktion och ett antal geografiskt begränsade stilar som uppstod (Simonsen
2000, 34).

3.6 2000-talet
De senaste årtiondena har hällbildsforskningen förändrats genom användandet av etno-arkeologisk
analys utifrån kända data från olika jägarfolk. Christopher Chippindale och George Nash är
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redaktörer för The figured landscapes of rock-art (Chippindale & Nash 2004), var de ser på
hällbildernas lokalisation i landskapet inom jägarkulturerna. Studierna omfattar Australien, södra
Afrika, Nordamerika samt Syd- och Nordeuropa. De ser på hällbilderna utifrån ” formal methods”
där de enbart bygger på den arkeologiska kontexten och innehållet. I andra sammanhang har de
även med etnografisk information om hällbilderna och jobbar då med ” informed methods”.
Jan Magne Gjerde är i sin avhandling Rock art and landscapes. Studies of Stone Age rock art
from Northern Fennoscandia.(Gjerde 2010) kritisk över hur hällkonsten tolkats de senaste årtiondena.
Han har svårt att förstå att bilderna inte kan visa det de föreställer utan alltid måste ha en annan
djupare mening. Den tolkning han gör är att bilderna är en del i narrativa berättelser där jakten
spelat stor roll. Gjerde arbetar med etnografi, geologi och andra vetenskaper för att försöka
återskapa det ursprungliga landskapet vid hällbildernas tillblivelse. Han menar att kontexten både
på mikro- och makronivå krävs för en förståelse av bilderna.
I samlingsverket Changing Pictures: Rock Art Traditions and Visions in the Northernmost
Europe (Jones, Goldhahn och Fuglestvedt 2010) kommer ett flertal av de nuvarande forskarna inom
nordeuropeisk hällbildsforskning till tals. Vi får här en genomgång och uppdatering i
forskningsläget avseende religion, ritualer. animism, kosmologi med mera.
Intresset för hällbildsforskning har ökat med återkommande internationella kongresser samt ett
stigande antal publikationer i ämnet. Som exempel på internationella översikter har vi
samlingsverket Rock art studies. News of the world III (Bahn, Franklin och Strecker 2008). Även
Handbook of rock art research (Whitley 2001) har en global inriktning. I det senare verket tittar man
mer specifikt på analys- och konserveringsmetoder förutom olika tolkningsriktningar av
hällbilderna.
I stora drag har hällbildsforskningen gått från 1) att dokumentera och analysera motiven till 2)
att utvärdera den arkeologiska kontexten samt 3) att via etnografiska jämförelser tolka
hällmålningarna och dess ritualer. Hällbildsforskningen har från att ha varit en regional företeelse
nu blivit global med samarbeten över kontinenterna.
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4. Källmaterial och analys

4.1. Hur såg det aktuella landskapet ut vid tiden för hällmålningarna?
Hällbilderna som vi ser dem idag är ofta relativt oförändrade från det att de skapades i forntiden. De
finns fortfarande på den plats där de skapades. Däremot kan den miljö de befinner sig i ha förändrats
betydligt. Möjligheterna att se dem från omgivningen kan ha förändrats, alternativt att utsikten över
omgivningen har förändrats. Vi som är dagens människor har dessutom en helt annan
föreställningsvärld och ser platserna utifrån andra ögon. Bergen och dalarna vilka bildar markens
profil, samt floderna och sjöarna i inlandet är i mycket desamma som då. De stora förändringarna har
skett vid kusten med landhöjningen.
Under tiden 8000-5000 BP var det ett fuktigt och varmt klimat. Tallen var vanligaste trädet med
stort inslag av björk och annan lövskog (Lundberg 1997, 15). Kring 4000 BP får vi en klimatförändring
med kallare och mer snörika vintrar och därigenom en kortare, kallare och fuktig sommar ( Larsson et
al 2012, 12). Kortare vegetationstid gjorde att högsta trädgränsen fick en tillbakagång ( Larsson et al 2012,
23). Det kyligare klimatet medförde att lövskogen minskade och granen tog över, vilket var negativt
för älgen som lever framförallt på lövträd och tall (Lundberg 1997, 149). Människorna i inlandet tvingas
att bli mer mobila med ändrat huvudsakligt näringsfång till vildrensjakt i förfjällsområdena ( Larsson
et al 2012, 24).
Högsta trädlinjen för björk i fjällen befann sig omkring 6000 BP cirka 300-400 meter högre, och
omkring 4000 BP cirka 100-300 m högre. Den högre siffran för de södra fjällen och den lägre för de
nordliga fjällen. Tallens siffror har hela tiden varit ca 100 meter lägre än björkens ( Öberg & Kullman
2011, 13). Älgen som enligt ovan livnär sig på tall och lövskog bör alltså ha haft möjlighet att livnära
sig cirka 100-300 meter högre än idag. Detta blir alltså vår begränsningslinje uppåt fjällen för var vi
möjligen kan finna hällmålningar. Att hålla oss till dagens högsta trädlinje för björken borde ge oss
en praktisk gräns med marginal mot de högsta extremvärdena.
Området var glest befolkat med spridda grupper av storviltjägare i inlandet och grupper av
säljägare och fiskare i kustbandet. I slutet av perioden får vi en invandring av folk i kustregionen vilka
i mindre skala börjar med odling och husdjur för att framställa framförallt mejeriprodukter.

Fig. 1: Beräknad strandnivå för 4000 år sedan i trakten
av Örnsköldsvik tagen ur strandnivåkarta © Sveriges
geologiska undersökning.

Fig. 2: Beräknad strandnivå för 6000 år sedan i trakten av
Örnsköldsvik tagen ur strandnivåkarta © Sveriges
geologiska undersökning.
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Fig. 3: Beräknad strandnivå för 4000 år sedan i trakten av
Piteå tagen ur strandnivåkarta © Sveriges geologiska
undersökning.

Fig. 4: Beräknad strandnivå för 6000 år sedan i trakten
av Piteå tagen ur strandnivåkarta © Sveriges
geologiska undersökning

Som vi ser i Fig 1-4 så var Norrlands kustlinje för 6000 år sedan 62-79 meter högre än dagens nivå,
samt för 4000 år sedan 41-46 meter högre. Vi ser i figurerna att landhöjningen har varit större i södra
Norrland än i norra Norrland. Landhöjningen på den tiden var även snabbare än idag. För 6000 år
sedan innebar det att hällristningarna vid Nämforsen låg längst in i en flera mil lång fjord med direkt
kontakt med öppna havet. Strandlinjekartornas värden ger oss en begränsning av möjligt område med
hällmålningar, denna gång i riktning utåt kusten.

4.2 I vilket landskap finner vi hällmålningarna?
Vad menas med landskap? Chippindale och Nash anser att landskapet formas och upplevs i vår
individuella tankevärld av våra perceptioner, minnen, sociala liv och dess regelverk (Chippindale & Nash
2004, 22). Landskapet är således en individuell och ständigt dynamisk storhet. Utifrån en likartad
definition så ser Heimann svårigheter i att försöka arkeologiskt rekonstruera det forntida landskapet.
Han menar att vi istället ska fokusera på landskapets visuella strukturer som ju är relativt statiska, för
att finna igenkännbara mönster (Heimann 2005, 38).
I vilket makrolandskap finner vi dem? I Norrland finner vi hällmålningarna i det nordliga
barrskogsbältet mellan fjällregionen och kustzonen (Forsberg 2000, 58). Uppdelningen i fjäll-inlandkust ger oss den första ledtråden i hällmålningarnas makrolandskap. Hällmålningarna finns alltså i
inlandet och inga målningar har hittats i kustnära miljö.
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Fig.5: karta över de i Fornsök registrerade hällmålningarna i Norrland. De två nordligaste saknades i registret och är
utmärkta för hand. © Lantmäteriet, i2012/921

Vi ser här i Fig.5 att de flesta hällmålningar är funna i inlandet i Jämtland och Västerbotten där ett
mer strukturerat letande organiserats. Det avspeglar också att jägarkulturen hade sina bosättningar
och jaktmarker en bit in från kusten under den aktuella tiden. Kusten med närmaste omgivning är helt
fyndtom. Den yttersta delen av kusten var under vatten och landet närmast innanför bebott av
säljägare och tidiga jordbrukare. Den nordligaste delen av Norrland är i stort sett helt utan fynd.
Återspeglar detta verkligheten eller bristen på sökinsatser? Jag vill gärna tro det senare.
Drygt hälften av målningarna ligger i nära anslutning till vatten. Endast en av hällmålningarna,
vid Harahällan, ligger vid rinnande vatten. På den tiden när hällmålningarna skapades var
vattendragen de naturliga färdvägarna, samtidigt som de och höjdsträckningar var gränsbildande och
referens-punkter för orientering. Boplatser och andra samlingar av artefakter återfinns oftast efter
vattenvägarna. Koyukonfolket i Alaska orienterar sig i förhållande till floder och forsar: uppströms,
nedströms, vid floden, bortom floden etc. (Tilley 1994, 57). I de Sibiriska neolitiska kulturerna har
Jacobson sett floderna som deras livlinor. De var vägarna som ledde till solens rike, söderut, samt till
kylan och mörkret norrut. Floderna var även en viktig födoresurs med fisk och andra byten. Älgen
trivdes dessutom i de omgivande skogarna (Jacobson 1993, 95).
Tilley säger att en plats enbart kan bedömas via en förflyttning från och till den i relation till andra
platser, och att förflyttningen kan vara nog så viktig som framkomsten (Tilley 1994, 31). Platser hjälper
till att minnas berättelser relaterade till dem, samtidigt som de existerar genom detta deltagande i
berättelsen. Via berättelserna blir strukturer i landskapet laddade med symbolik och kulturell mening
(Tilley 1994, 33).
För att finna hällmålningarna beskriver Viklund att det gäller att känna till fornlämningar,
topografi och geologi för området. Han ser stora likheter topografiskt mellan hällmålningslokalerna
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och de samiska offerplatserna (Viklund 2002, 114). Neolitiska hyddlämningar i området är en stark
indikator. Lindgren betonar närheten till älgstråk och fångstgropar ( Lindgren 2002, 72). Andersson ser
ett samband mellan hällmålningarnas lokalisation och de områden där älgen har sina vandringsstråk
eller samlingsområden för vinterhalvåret. Hon tar den rikliga förekomsten av fångstgropar som en
bekräftelse av denna hypotes. Många fångstgropar har anlagts senare i tid men bekräftar ändå enligt
henne att områdena tilltalar älgen (Andersson 2002, 15).
Att de flesta hällmålningar hittats i Mellannorrland menar Klang kan bero på de goda förbindelser
området haft med det hällbildsrika Tröndelag i väst (Klang 2002, 52). Forsberg menar att de finns
antingen vid vattendrag eller så vid höga utsiktspunkter. Om de ej finns vid vattendrag så ligger de
ofta i gränsområdet mellan två dräneringssystem (Forsberg 2000, 76). Ramqvist ser att hällmålningarna
är placerade vid större sjösystem vilka har förbindelser med älvar (Ramqvist 2002, 98).
Att de finska hällmålningarna ligger direkt vid vatten menar Kivikäs beror på att dessa var
dåtidens färdvägar, samt att vatten var starkt bundet till deras tankevärld. Hällmålningarna skulle även
kunna vara en markör för besittningstagandet av ett markområde (Kivikäs 2005, 10). Många av de finska
hällmålningarna kan endast nås med båt på sommaren eller gående på isen på vintern.
Vilket är mikrolandskapet? Lägena är ofta något extrema med iögonfallande placering vid
framträdande och utmärkande naturformationer i landskapet. Många av platserna skulle kunna
kategoriseras som goda landmärken. Det kan vara en speciell form eller färg på klippan, vilken ofta
är av granit. Vanligen är hällmålningarna placerade på lodräta eller inåtlutande hällar och stenblock.
De stupar antingen direkt ned i en sjö eller befinner sig i en brant sluttning i skogsmiljö (Lindgren 2002,
57). Av detta kan vi sluta oss till att lokaliseringen av hällbilder måste ha varit väldigt viktig och
utvalts noga. Det finns dessutom hällmålningar i grottor i Norge samt i hålrum, abrier, i Sverige och
Finland. Vissa av lokalerna är mer svårtillgängliga. Avspeglar detta möjligen en önskan om att
obehöriga inte skulle komma i kontakt med målningarna?
Helskog menar att den specifika hällen valdes för att dess mikrolandskap passade in i den
mytologiska berättelsen (Goldhahn 2008, 27). Platsen med målningen har nog ansetts som speciellt
kraftfull, då det ofta kan finnas likartade ytor nära intill som ej bemålats. Det kan även ha varit att en
speciell händelse har utspelat sig vid klippan som skulle memoreras. Över hela norra Eurasien
förekommer heliga berg, klippväggar och stenblock (Gunther 2013, 144).
I några av Australiens regioner finns det fortfarande en levande tradition avseende hällbilder
(Chippindale & Nash 2004, 18). Här har platserna med hällbilder ett specifikt namn och en individuell
berättelse som utgår från den platsens bilder (Chippindale & Nash 2004, 19).
Hällmålningarna har blivit utförda i rödockra, som är ett pigmenterat jordfärgämne innehållande
järnoxid. Rödockran har använts globalt sedan åtskilliga tusentals år. Färgen antas ha blivit utstruken
med ett finger då linjerna vanligen är 3-4 cm breda (Simonsen 2000, 35) Aboriginerna anser att den röda
ockran bildats av förfädernas blod (Tilley 1994, 40). Även samerna har vördat den röda färgen. Man har
hittat rödockra i gravar tydande på att kläder eller kroppar färgats med den (Knutsson 2010, 115).
Lindgren tolkar det som att rödockran på boplatser och i gravar använts i rituellt-magiskt syfte
(Lindgren 2002, 62). Även fynd av tidig kamkeramik med spår av rödockra och likartad dekor som på
målningarna har gjorts (Taskinen 2000, 30).
Hällmålningar är svåra att datera. Att datera det organiska bindemedlet i rödockran kan vara en
utväg. Hällbildens miljö är dock speciell med risk för många felkällor i dateringen. Klipphällen med
sin fuktighet, sitt mineralinnehåll och växt av mikroorganismer påverkas av den omgivande luften
och dess fuktighet. Vid provtagning av färg med bindemedel blir det svårt att veta vad som egentligen
analyseras (Chippindale & Nash 2004, 5).
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Fig 6: De norrländska hällmålningarnas exponeringsriktning ©Åke Flygare

Fig.6 bygger på aktuella beskrivningar av de norrländska hällmålningarna och deras exponeringsriktning där denna är angiven. Se bilaga 1. Som vi ser är den allt dominerande riktningen mot söder.
Mer om detta senare i avsnittet om motiven och vilken tankevärld som kan ha styrt riktningen.
Hällmålningar kan vara svåra att finna på grund av att hällen är eroderad samt beväxt med
framförallt lavar. De yttre omständigheterna vid sökandet bör vara optimala. En höstdag med mulet
och fuktigt väder ökar chanserna då rödockran framträder tydligare. Vattensprayning av misstänkta
ytor har brukats för att framhäva motivet. Dessutom används polarisationsfilter, infraröd film samt
digital efterbearbetning av foton där det röda framhävs (Sognnes 2000, 50).

Bild 2: Korpberget Lycksele, Västerbotten. ©Åke Flygare

Bild 3: Korpberget Lycksele, Västerbotten. ©Åke Flygare
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Bild 2 och 3 är från samma hällmålningsplats Korpberget. Vi ser här att ytorna är rengjorda då de
varit bemålade med graffiti och haft lavtillväxt. Det finns en tydlig gräns mot de ej rengjorda ytorna.
Fotona är tagna en ljus men ej direkt solig dag. På bild 2 kan vi uppfatta en älg centralt. Bild 3 skall
även enligt undersökningsbeskrivningen föreställa en älg, men här får vi ha mer god vilja för att
instämma. Målningarna ligger direkt vid vattnet av Ume älv.
Hur svåra hällmålningarna är att se och tolka som hällmålningar ser vi även på omslagsfotot bild
1 från ett klippblock i Bratten, Lycksele kommun i Västerbotten. Lavarna är avlägsnade med borste.
Enligt beskrivning skall den vänstra delade figuren föreställa en älg som i mitten varit utsatt för
vittring och delats itu av en spricka. Figuren i bildens mitt till höger om sprickan skall föreställa en
människa med utsträckt arm. Till vänster om denna skall vi ha en ren med horn. Dessa bilder beskriver
väl svårigheten med att upptäcka nya hällmålningar. De är överväxta och ofta diffust kontrasterande
mot omgivningen.
De finska hällmålningarna stupar oftast brant ned i en sjö. De vetter vanligen mot väst eller
sydväst. Det är höga dominerande klippväggar med av och till människoliknande utseende. Som
motiv är människofigurer följt av älgar och båtar vanligast (Taskinen 2000, 20). Handavtrycken är
relativt vanliga i Finland men sällsynta i övriga Fennoskandien. Finland har flera stora
hällmålningslokaler med uppåt 100 figurer vardera (Bertilsson 2000, 39). De finska hällmålningarna
är ofta placerade vid snäva sund, korsande vattenvägar samt distinkta landmärken (Kivikäs 2005, 31).

4.4. I vilken fornlämningskontext finner vi hällmålningarna?
4.4.1. Boplatserna
Åsa Lundberg har studerat de så kallade skärvstensvallarna i Norrlands inland. Skärvstenarna är rester
av vid upphettning sönderspruckna stenar. Det är runda eller ovala lämningar med en kraftig
skärvstensvall runtikring. Ytan i mitten är nedsänkt och fornlämningen har tolkats som en neolitisk
vinterhydda (Lundberg 1997, 1). Benmaterialet här domineras av älgben, och Lundberg menar att
lokaliseringen av boplatserna har styrts av de närliggande stationära fångstgroparna för älg ( Lundberg
1997, 2). Boplatsen har varit hemvist för en eller två familjer (Lundberg 1997, 6). Bottenplanet är minst
2-3 m i diameter (Lundberg 1997, 13). De massiva skärvstensvallarna tyder på att bosättningstiden varit
lång (Lundberg 1997, 93). Kol-14-dateringar har gett värden på brukandetid över 1000 år (Lundberg 1997,
103).
Hyddgrunderna är placerade på en udde eller åsrygg av sand-, grus eller moränmark. Fler än
hälften ligger vid medelstora sjöar eller större sjöars in- och utlopp, resten ligger vid älvsträckor
(Lundberg 1997, 102). Vanligen är de belägna tio till tjugo meter från stranden. Av fyndkategorier är
skrapor av kvarts eller kvartsit, samt spetsar av skiffer mest frekventa (Lundberg 1997, 111).
Benmaterialet består till 90 % av älg samt 10 % av bäver (Lundberg 1997, 114). Hon har daterat
anläggningarna till 4600-2500 f.Kr (Lundberg 1997, 120). Medelavståndet till närmaste närliggande
bosättning är ca 30 km (Lundberg 1997, 129). Hon benämner bosättarna lokala band. Ingela Bergman
har benämnt den boplats som beboddes under höst, vinter och vår för basboplats.
Forsberg ser stora förändringar i samhällena i Norrland och deras levnadskultur mellan ca 2500
till 2000 f.Kr. (Forsberg 2000, 77). Cirka 2500 f.Kr förändrades kustsamhällena i Norrland och Norge
då de fick inslag av jordbruk, flintyxor, stridsyxor och uppförandet av rösen. Troligen har
förändringen skett via invandring av nya folkgrupper. Förändringarna påverkade även livet i det inre
av Norrland genom inlandsbefolkningens kontakter med kustbefolkningen (Forsberg 2000, 79).
Sjöstrand ser att cirka 2000 f.Kr ökar antalet boplatser vid kusten och just innanför med spår av odling.
I inlandet ser man tecken på att befolkningen blir rörligare och jagar vildren istället för älg ( Sjöstrand
2011, 207). Även Günther ser stora förändringar kring 2000 f.Kr med odling utefter Norrlandskusten,
försämrat klimat och tillbakagång av älgstammen. Inlandsbefolkningen tvingas att söka nya marker
och boplatser, med en ökad inriktning på jakt efter ren och bäver samt ett ökat fiske (Günther 2013, 160).
Viklund menar att närområdet ska vara fornlämningsrikt med hyddrester, fångstgropar och boplatser.
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Boplatserna ligger ofta i ett sammanflöde av älvar (Viklund 2002, 108). Hällmålningarna verkar ligga
relativt centralt och lättillgängligt i dåtidens samhälle (Viklund 2002, 113).

Fig.7: De av Åsa Lundberg undersökta skärvstensvallarna © Lantmäteriet, i2012/921

Vi ser i Fig.7 att skärvstensvallarna är rätt jämnt spridda över Åsa Lundbergs undersöknings-område.
Hon har ju tolkat dem som vinterbosättning för lokala band av älgjägare med deras inbördes
omgivande jaktrevir. Vi ser även att de sträcker sig ända upp mot fjällen men håller sig på behörigt
avstånd från kustområdet. Ramqvist har delat upp områdena kring de kända hällmålningarna i
Mellannorrland i ca 100 km² stora resursområden för olika jägargrupper (Ramqvist 2002, 98). Vissa
forskare har gärna velat se hällmålningarna som markörer för dessa områden. Detta motsägs dock av
att motiven är så likartade.

4.4.2 Fångstgropssystem
Andersson ser ett samband mellan hällmålningarnas lokalisation och de områden där älgen har sina
vandringsstråk eller samlingsområden för vinterhalvåret. Hon tar den rikliga förekomsten av
fångstgropar som en bekräftelse på denna hypotes (Andersson 2002, 15). Jägarna under den här tiden
hade en samlad erfarenhet av tusentals år i hur bytesdjuren betedde sig och rörde sig. Det använde de
i placeringen av fångstgroparna (Kare 2000, 115). Även Günther har pekat på att det krävdes
generationer av kunskap för att kunna försörja en befolkning på älg (Günther 2011,153). Senare studier
med sändarförsedda älgar har visat att älgarna har sina vandringsstråk just vid fångstgropssystemen.
Älgen jagades främst under vinterhalvåret då det var lättare att tillvarata köttet, samt huden hade bäst
kvalitet (Lundberg 1997, 136). Älgen är då mer stationär och lättare att spåra. Med slädar var de dessutom
16

lättare att transportera (Lundberg 1997, 149).
Sjöstrand menar att många av de sena fångstgropsdateringarna till järnåldern kan förstås med att
de just undersökts inom typisk järnåldersbygd. Dessutom anser han att det varit vanligt att äldre
fångstgropar grävts om (Sjöstrand 2011, 66). Fångstgroparna har krävt fortlöpande underhåll och
därigenom bidragit till relativt stabila bosättningar (Sjöstrand 2011, 93). Otto Blehr tvivlar på
dateringarna av fångstgroparna, och menar att folket istället använde kollektiva drevjakter på älg ut i
sjöar och stup vid denna tid (Blehr 2014, 235).

Fig.8: Hällmålningar, skärvstensvallar och fångstgropar. © Lantmäteriet, i2012/921

I Fig.8 har vi alla de i Fornsök registrerade hällmålningarna och fångstgroparna i Norrland. I kartan
finns även de av Åsa Lundberg beskrivna skärvstensvallarna utsatta (Lundberg, 1997). Vi ser en
anhopning av markeringar i södra Norrlands inland. Den nordvästra delen av Västerbotten har ett
flertal skärvstensvallar men inga hällmålningar. Fångstgroparna är talrika över hela Norrland, men
många av dessa är troligen av senare datum. Rimligtvis borde hällmålningar finnas i många av de nu
fyndtomma områdena.

4.4.3. Övriga fornlämningar
Utgrävningar har varit ett sätt att försöka ta reda på vilka ceremonier och ritualer som utspelat sig vid
hällkonsten (Goldhahn 2008, 18). Ett flertal lokaler har undersökts arkeologiskt utan att några fynd gjorts
(Lindgren 2002, 63). Vid hällmålningarna i Astuvansalmi i Finland har arkeologiska undersökningar
funnit figuriner i bärnsten formade som människoansikten och en björnfigur, pilspetsar samt horn och
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benfragment (Lindgren 2002, 63). Vid Flatruet undersöktes marken framför målningarna 2003 varvid
man fann 3 pilspetsar med trasiga spetsar. De fann även splitter från spetsarna och detta har tolkats
som att hällen med målningarna har beskjutits (Lindgren 2004, 27). Vid undersökningar framför
hällmålningarna i Korpberget, Lycksele har man funnit hela 28 stycken pilspetsar (Spår från 10000 år).
I det Fennoskandiska området med hällmålningar har man funnit spetsar och plattor av skiffer med
människo- och älgfigurer i stil med hällmålningarna. De har daterats typologiskt till senare delen av
neolitikum (Forsberg 2000, 73).
I Norrlands inland hade vi denna tid spridda grupper av jägare vilka framförallt jagade älg och
spåren är hällmålningarna, boplatsvallarna samt fångstgroparna (Forsberg 2000, 85). Fångstgroparna,
hällmålningarna och skärvstensvallarna kan utifrån materialet bedömas vara samtida. De har även det
gemensamt att de har krävt en organisation för att produceras och underhållas. Jägarbefolkningen är
de som producerat hällmålningarna. Älgen binder samman skärvstensvallarna, fångstgroparna och
hällmålningarna (Sjöstrand 2011, 15)

4.5. Vilka var motiven som målades och hur kan dessa ha styrt placeringen?
Älgen är det dominerande motivet på de svenska jägarhällmålningarna och finns på närmare 90
procent av dem. Älgen finns som motiv över hela Fennoskandien. I Sverige är älgen det vanligaste
motivet, därefter människoliknande figurer, renar och geometriska figurer (Lindgren 2002, 59).
Ramqvist genomgång av motivet på 19 hällmålningar i Mellannorrland visar 76% älgar, 15%
människofigurer, 4% geometriska figurer, 5% övrigt (Ramqvist 2002, 93). I Finland är människor
vanligaste motiv och därefter älg, skepp, handtecken och geometriska figurer ( Lindgren 2002, 59). I
Finland har Kare gjort en sammanställning från 70 hällmålningar av de uttydbara figurerna: människa
34%, älg 24%, båt 11 % (Kare 2000, 117). I ishavsområdet har vi renen och de stora marina däggdjuren
som viktigaste bytesdjur, medan älgen är det i taigaområdet. Hällbilderna avspeglar detta förhållande.
De lokalt förekommande stora däggdjuren är det vanligaste motivet (Simonsen 2000. 38).
I hällmålningarna ser vi ej att figurerna bygger upp några interaktiva scener eller berättelser. De
enskilda motiven står fritt ifrån varandra utan något synligt sammanhang ( Ramqvist 2002, 88). Det är
oftast ganska få figurer på varje plats. Inga hällmålningar visar direkta jaktscener på älg (Lindgren 2002,
60). Sådana scener finns dock på hällristningar på ett flertal platser. Det finns heller ej några
vardagsbilder med hyddor, eldstäder eller liknande.
Varför är just älgen det vanligaste motivet? Hallström ansåg att hällmålningarna hade jaktmagiskt
syfte (Andersson 2002, 10) De skulle ge jägarna jaktlycka. I analogi med detta har Badou tolkat
hällmålningarna som en jägargrupps rituella samlingsplats (Viklund 2002, 113). En liknande åsikt lyfter
Forsberg fram, målningarna var jägarnas försök att få makt över villebrådet genom att göra bilder av
dem (Forsberg 2000, 79). Vid inlandsboplatserna dominerar älgben i benmaterialet (Ramqvist 2002, 88).
Söder om Ångermanälven finner vi enbart konturtecknade älgfigurer, medan det från Ångermanälven
och norrut är både konturtecknade och kroppsfyllda älgfigurer (Ramqvist 2002, 95). I stort sett alla älgar
är hornlösa på bilderna och detta har ibland tolkats som att det är vinterälgar (Forsberg 2000, 82). I
Sverige har skifferredskap med likartade motiv som på hällmålningarna hittats i Norrland (Kivikäs
2005, 24) Älghuvuden i sten, ben, trä, horn samt bärnsten har återfunnits runtom i Fennoskandien
(Lindgren 2002, 60). Snidade älghuvudpålar är funna i Sibirien samt som figurer på ett antal hällar (Tilley
1991, 69).
Tilley går emot att älgen har framställts på jaktmagiska och rent funktionalistiska grunder som
det viktigaste jaktbytet. Han pekar på att det finns ej bilder på fångstgropar, enbart en hällristning
med jaktscen, samt att enbart honälgar målats (Tilley 1991, 52). Tilleys tolkning är att figurerna står för
olika klaner (Tilley 1991, 99). Även Kivikäs ser det som att motiven kan ha haft en enande funktion
inom gruppen och särskiljande mot andra grupper (Kivikäs 2005, 26). Tolkningen motsägs av att
motivbilden är så likartad över hela Fennoskandien. Forsberg framhåller även att hällmålningarna
kan ses som tecken på klanbildning och totemism bland jägargrupperna (Forsberg 2000, 82). Totemism
har praktiserats bland stammar i Sibirien (Kare 2000, 118). Lindgren har sett älgen som en metafor för
naturen med innehåll av regeneration och återuppståndelse (Lindgren 2002, 61). I finskugrisk tradition
ses älgen ofta som en symbol för solen (Kare 2000, 121). Evenkerna även kallade tunguserna, är ett
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ursprungsfolk i Sibirien. De vördade älgkon som den stora gudinnan och härskarinna över alla djur.
Hon styrde över liv, död och pånyttfödelse (Kare 2000, 120).
De flesta hällmålningar är riktade mot söder. Günther binder ihop detta med föreställningar om
väderstrecket söder och solen, och ett kvinnligt väsen som ibland är kvinna och ibland älgko (Günther
2010, 105). Att binda ihop solen med en älgko är ett gammalt drag i Eurasien. Från söder kommer
flyttfåglarna och värmen med livet, norrut var de dödas rike (Günther 2010, 105). Etnografiskt beskrivs
hur människor i norra Eurasien och Nordamerika inrättade sitt liv och sina riter efter väderstrecken
och solens strålar. Här finns beskrivet hur söder, och ibland öster, sågs som det goda landet med solen,
våren och flyttfåglarna som återkommer och ger liv åt markerna (Günther 2013, 143). Genom att finna
traditioner/ myter/ritualer med stor spridning geografiskt ökar sannolikheten för att de är mycket
gamla (Günther 2010, 104). Även i Sibirien är hällmålningarna av älgar vanligen riktade mot söder.
Tolkningen har varit att de ingår i ritualer avseende solen (Jacobson 1993, 92). Hällmålningarna som del
i shamanism är en vanlig tanke. Djurmotiven skall här föreställa hjälpandar vilka bistår shamanen i
kontakten med förfädernas andar (Forsberg 2000, 83).
Att föreställningen om älgkon som den stora gudinnan och Djurmodern upphör vid bronsåldern,
är rätt så naturligt med de stora förändringar som sker i övrigt. Vi ser då stridsyxfolkets bosättning
efter Norrlandskusten och införandet av jordbruk och boskapshållning. Klimatförsämring och älgens
nedgång tvingar fram en övergång till renjakt på nya marker. Allt sammantaget leder till förändringar
i jägarfolkets levnadsbetingelser, bosättningsmönster och tankevärld. Även i Sibirien ser man att
älgkulten försvinner i början på andra milleniet före Kristus (Jacobson 1993, 91).
Bland Australiens aboriginer kan ett och samma motiv ha flera betydelser, samtidigt som olika
motiv kan ha samma betydelse (Núñes 1995, 125). Núñes pekar på att det bland Australiens
aboriginer förekommer att vissa motiv ur deras hällkonst används som kroppsmålning. Att bemåla
kroppen och håret finns också beskrivet från Tasmaniens aboriginer (Knutsson 2010, 123). Här i
Fennoskandien är det funnet lerfigurer med inristade kroppsdekorationer som motsvarar de som
återfinns i hällkonsten. Kan det vara så att även här har människorna använt kroppsmålningar eller
tatueringar (Núñes 1995, 125)? Även Westerdahl spekulerar i att människorna kanske hade hällmålningarnas figurer, som tatueringar eller målade med rödockra på kroppen. Var det en markering
av ursprung och gemenskap (Westerdahl 2010, 44)? Det här är väldigt intressanta tankar som om de
skulle stämma verkligen visar hur hällmålningarna är del i en mycket större tankevärld. Detta
tangerar isåfall tidigare tankar om klanbildning och totemism. Tyvärr är möjligheten att bevisa
dessa tankar minimal.
Ett flertal författare har visat på likheter mellan hällkonstens figurer och den samiska trummans
motivvärld. Figurerna på den samiska trumman är dessutom alltid utförda i rött (Núñes 1995, 127).
Andra har påpekat att här har vi en alltför lång diskontinuitet tidsmässigt. Britta Lindgren (2002, 64)
och Antti Lahelma (2008,126) menar sig se en möjlig kontinuitet mellan hällmålningarna och
samernas figurvärld.
Vilken tankevärld kan de som producerade bilderna ha haft? Ramqvist uppger att bilderna ofta
har tolkats som uttryck för religion och kosmologi (Ramqvist 2002, 87). Bertilsson tolkar
hällmålningarna och dess miljö som ett slags mikrokosmos. Vi har en tredelad värld med övervärlden,
mellanvärlden och undervärlden (Bertilsson 2000, 44). Hällmålningarna tolkar han som en kontaktzon
mellan jordelivet och andevärlden, således en kultisk plats. Tilley ger en likartad bild genom att
använda Evenkernas kosmologi. Världen har 3 delar: en mellanvärld där vi lever, en övervärld där de
mäktiga andarna bor samt slutligen en undervärld för de döda. Shamanen är den som upprätthåller
kontakten med dessa världar (Forsberg 2000, 84). Även Kare tar upp den tredelade världen. Han talar
dessutom om att naturen förstås genom legender och myter som återberättas. Bilderna har varit ett
stöd i detta återberättande. Naturen är besjälad och levande och måste bemötas med respekt (Kare 2000,
105). Kivikäs ser det som att hällmålningarna var en länk till förfäderna (Kivikäs 2005, 28). Hans Bolin
ser hällbilderna som ett uttryck för forntida världsbild och religion med mytologiska budskap
gestaltade av älg och människa som metaforer (Bolin 2000, 155). Historierna har ofta handlat om
förfäderna och deras upplevelser.
Djuren som avbildats på hällbilderna är de djur som årstidsvandrade och därför har det skapats
ritualer för att underlätta återvändandet. Djuren jagades oftast kollektivt. Kulturell och social
identifiering med djuren, så kallad totemism, har varit vanligt. En rad tabun förekom kring jakten och
handhavandet av bytet. Djuren ifråga har dessutom ofta varit förbundna med människornas tankar
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om fortplantning och hälsa (Günther 2013, 154). Günther menar att ritualerna kring hällmålningarna
varit så livskraftiga då de i grunden berört en viktig ingrediens för människornas överlevnad, den så
kallade storviltsjakten (Gunther 2013, 147). I jägarkulturerna fanns det en stark tro att du genom din
person, dina tankar och ditt beteende kunde påverka djurens återfödelse och därigenom sekundärt din
egen jaktlycka (Günther 2013, 149). Det ständiga upprepandet av vissa motiv visar enligt Günther att
hällbilderna haft en kraftfull roll i formaliserade ritualer (Günther 2013, 155). Själva upprepandet ger
ritualen dess form och väsen (Günther 2013, 157). Myter och riter ger de naturnära människorna del av
den kunskap deras förfäder uppammat genom tusentals år (Günther 2013, 158).
Vilka aktiviteter har skett på platsen? Hällmålningarna tros ha producerats under vinterhalvåret
(Ramqvist 2002, 99). Placeringen ute i vattnet samt älgar utan horn anses indikera detta. De uppfattas
vara tillverkade för och av en liten vinterboende grupp (Ramqvist 2002, 99). Viklund har sett dem som
kultplatser nära de centrala boplatserna (Andersson 2002, 11). Här har med hjälp av bilderna berättats
myter och legender vid årligen återkommande tillfällen (Kivikäs 2010, 169). Bolin ser likheter i det
repetitiva upprepandet av likartade motiv, med hur en berättare i muntlig tradering bygger upp och
återger sina berättelser. Han tolkar bilderna som symboler i en nedärvd ritual kring en mytologisk
skapelseberättelse. Han ser här likheter med aboriginernas sedvänjor, där berättande,
bildframställningar och vördande av gudar är en väg för att leva i samklang med naturen (Bolin 2010,
25). Via ritualerna upprätthålls kontakten med gudarna. Hyder menar att nyanlända grupper använder
ritualer för att införliva landskapet, och hällbildslokalen blir då en kultplats (Hyder 2008, 228).
Jacobson menar att den obehornade älgen är en mycket gammal föreställning från Sibirien och
ett central väsen i deras trosuppfattning (Jacobson 1993, 3). Likartade föreställningar fanns om hjort,
ren och älg. Just att föreställningen om hjortdjuret har återupprepats och modifierats genom tid visar
på hur viktig den är (Jacobson 1993, 23). Älgkon är en från grunden Sibirisk kosmogen källa, den är
Djurmodern som härskar över liv och död (Jacobson 1993, 27). Hos många av de Sibiriska stammarna
sågs de centrala gudarna och naturfenomenen som kvinnliga (Jacobson 1993, 184). Nuvarande
stjärnbilden Stora Björnen, som ju är ständigt synlig på de mest nordliga breddgraderna, benämndes
hos vissa stammar den kosmiska älgen (Jacobson 1993, 194).
Shamanism har praktiserats över hela norra Eurasien samt Sibirien (Bolin 2000, 157). Shamanismen
är en naturnära ritual för att underlätta vardagslivet samt kontakten med de övriga världarna (Kare
2000, 104). I denna ritual behöver shamanen hjälpardjur. I jägarkulturer är tankar om ett ömsesidigt
beroendeförhållande mellan människa och djur vanliga (Günther 2010, 101). Shamanismen har
praktiserats bland folk som levt nära naturen (Eriksson 2010, 130). Kultplatserna har utvalts för att de
var laddade med kraft så att de fungerat som portar in till andevärlden för shamanerna ( Eriksson 2010,
133). Genom målningarna och de riter som utförts har kraften förstärkts (Eriksson 2010, 133) Shamanen
har med jojk och trumma försatt sig i trancé. Av dessa ritualer har man dock ej kunnat finna några
arkeologiska fynd på hällbildsplatserna. Många av de shamanistiska tolkningarna grundar sig i
etnografiska jämförelser med samer och urfolk i Sibirien (Goldhahn 2008, 22). I den sibiriska
forskningen antas shamanismen vara ett rätt så sent inslag med möjlig debut övergången neolitikum
till bronsåldern. De ser här ett samband med övergivandet av de kvinnliga gudarna (Jacobson 1993, 204).
Att tidsbestämma fenomenet är väldigt svårt. De arkeologiska fynden som kan bindas till shamanism
är få om ens några (Jacobson 1993, 206).
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5. Diskussion och slutsats

5.1 Diskussion
De svenska hällmålningarna har en datering från ca 4000-1800 BC. Stora förändringar har skett i
naturen sedan denna tid. Klimatet har blivit kallare och trädgränsen har flyttats neråt. Våra skogar
som dominerades av tall, björk och annan lövskog domineras nu av gran. Den största förändringen
som skett är att landet höjt sig och att kustlinjen därmed flyttats utåt. En stor landareal som tidigare
var under vatten har tillkommit.
Hällmålningarna har producerats i området för dåtidens nordliga barrskogsbälte mellan
fjällregionen och kustzonen. Inga hällmålningar är funna i dåtidens kustområde. För 4000 år sedan
var den norrländska strandlinjen drygt 40 m högre upp och för 6000 år sedan var strandlinjen cirka
60-80 m högre upp. Den hällmålning som har lägst höjdnivå över havet är den vid Hästskotjärn,
Jämtland, vilken ligger på cirka 135 meter över havet (Lindgren 2004, 7). Med tanke på att det var
jägarbefolkningen i inlandet som producerade hällmålningarna tror jag att vi kan sätta ett undre
möjligt värde för oupptäckta hällmålningar till drygt 100 meter över havet. Hästskotjärn är den enda
nu upptäckta hällmålning som ligger under 200-metersnivån. Så jag skulle vilja sätta en praktisk
miniminivå vid 200 meter över havet att använda vid inventering. En praktisk gränsnivå mot
fjällvärlden räknar jag dagens högsta trädgräns som är några hundra meter lägre än vad den varit som
högst under hällmålningarnas produktionstid.
I vilket landskap bör vi finna dem? Enligt Chippindale och Nash(2004) så utformas landskapet i
vår individuella tankevärld. Att vi idag skulle kunna återgestalta forntidsmänniskans landskap känns
ej särskilt troligt, ännu mindre att vi skulle kunna återskapa deras tankevärld. Vi ser enligt ovan att
det skett stora förändringar inom sökområdets vegetation och att kusten flyttat sig utåt. Heimann
menar att vi istället skall fokusera på landskapets visuella strukturer som är relativt statiska. Detta
innebär att vi bör inrikta oss på i naturen utmärkande naturformationer som i mycket är oförändrade
genom årtusenden.
Omkring hälften av målningarna ligger vid sjöar, ofta sjösystem med förbindelser till älvar.
Vattendragen var den tidens kommunikations- och orienteringsleder. Boplatser och mycket av de
artefakter som är återfunna från tiden är just funna i nära anslutning till vatten. Utmärkande
landmärken som iögonfallande naturformationer är ofta utvalda platser för hällmålningarna. Klippor
eller större stenblock i granit med lodräta eller inåtlutande hällar har här föredragits. Antingen stupar
de direkt ned i en sjö eller så finns de i en brant skogssluttning.
Har platsen valts för att den är lätt att återfinna, eller kan det vara att platsen ansetts vara laddad
med kraft? Jag lutar åt att platsen dragit till sig både blickar och tankar och därigenom laddats med
kraft. Allmänt i Fennoskandien och Eurasien har det förekommit heliga berg, klippor och stenblock,
vilka har upplevts besjälade och speciellt kraftfulla. Vatten och klippor är gränszoner till elementet
jord och har troligen upplevts som kraftfulla zoner till en annan värld. Valet av specifik plats har
tydligt varit av stor betydelse, hällar i närheten som kan ha väldigt lämpliga ytor för bemålning har
lämnats orörda.
Hällmålningarna är utförda i rödockra vilken har en lång tradition globalt inom bildkonsten och
där den röda färgen haft en speciell betydelse inom ett flertal kulturer. Den har setts som blodets och
livets färg. Rödockrans användande i gravar har tolkats som att den haft en rituell-magisk funktion.
Så får vi nog även tolka dess användning inom hällmålningarna. Så gott som alla hällmålningar är
utförda i rödockra.
Närvaron av neolitiska hyddrester, så kallade skärvstensvallar, samt närhet till älgarnas
vandringsleder och fångstgropar ökar enligt flera forskare chansen att finna hällmålningar. Åsa
Lundberg(1997) som studerat skärvstensvallarna i Norrlands inland menar att det är vinterbosättningar för grupper av älgjägare. Fyndmaterialet pekar på neolitikum. Benmaterialet utgörs till
90% av älgben. Hon har daterat skärvstensvallarna till ca 4600-2500 f.Kr. Viklund som är den som
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praktiskt letat efter hällmålningar i området, menar just att närområdet skall innehålla hyddrester och
fångstgropar. Relativt centralt i ett sådant område finns möjlighet till hällmålningar. Att älgjakten
bedrevs företrädesvis under vintern finns ett flertal fakta talande för. Älgen är då mer stationär och
lättare att spåra. Det är lättare att tillvarata köttet, samt att transportera det med slädar. Jag skulle vilja
sätta ett värde på avståndet från boplatsen till hällmålningarna till högst 5 km. Det motsvarar en tid
på 1 till 2 timmar att ta sig till dem, allt beroende på väder, årstid och terräng. Om nu hällmålningarna
producerats på vintern som antas, så får vi även räkna med att vi ej har så många timmars ljus till vårt
förfogande.
Många av dessa aktuella områden i Norrlands inland är väldigt glest inventerade. Så att utgå från
dagens inventeringsläge ger få möjliga fyndplatser om vi ser till att alla kriterier uppfylls. Istället bör
sökandet utgå från att så många kriterier som möjligt uppfylls. Tyvärr har ej Fornsök preciserade
dateringar på mer än några få av sina registrerade boplatser. De flesta har dateringen stenålder till
järnålder utan att jag fördenskull tror att vi har en bosättningskontinuitet här på tusentals år. Så det
går inte att direkt ur Fornsök lokalisera de neolitiska vinterbosättningarna. Registret verkar inte heller
uppdaterat. De två hällmålningarna i Norrbotten finns inte registrerade trots att det gått några år sedan
de hittades.
Att hällmålningarna (med företrädesvis älgmotiv!) försvinner i samband med klimatförsämring,
då jägarna tvingas till nya marker, talar för att hällmålningar, fångstgropar samt skärvstensvallar
bundits samman av en ekonomi och kultur kring älgen. Dessa strukturer har alla krävt en kollektiv
organisation för att kunna upprätthållas.
Utgrävningar vid hällmålningarna har på de flesta ställen inte gett några fynd alls. Där fynd gjorts
har det varit i form av figuriner, pilspetsar samt horn- och benfragment. Fynden stödjer åsikterna om
att ritualer utförts vid målningarna. Det har ej gjorts några fynd som kan kopplas direkt till att
shamanism ingått i ritualerna. De som ser hällmålningarna som en del i shamanism menar att
djurbilderna föreställer hjälpandar som medverkar i kontakten med förfäderna.
Älgen är som sagt dominerande motiv och avspeglar dess roll som det viktigaste bytesdjuret i
taigaområdet. Här har tolkningarna varit alltifrån jaktmagi med rituella samlingsplatser för jägarna
till att de representerat totemism. Med totemism menas att älgen varit symbol för en grupp av folk.
Tanken motsägs dock av att älgsymbolen varit så vanlig över ett stort område.
Att i stort sett alla älgar är hornlösa har av vissa forskare tolkats som ett tecken på att de föreställer
vinterälgar. Jag vill dock binda ihop det med en utbredd föreställning bland ursprungsfolk i
Fennoskandien och Eurasien. De flesta hällmålningar är som vi sett vända mot söder. Söder och solen
har förknippats med Den stora gudinnan och Djurmodern, vilken ofta har tagit formen av en älgko.
Hon styrde över liv, död och pånyttfödelse. Att det utan tvekan viktigaste bytesdjuret format
jägarfolkets tankevärld faller sig rätt så naturligt. En lyckad älgjakt var helt enkelt en fråga om liv
eller död för jägarbefolkningen. Ett misslyckande äventyrade hela stammen. Älgen har gått från att
vara föda/ekonomi till att bli en symbol för hela livets bärande funktioner. Att en kult till älgen
förekommit stärks av de många fynden av älghuvuden i ben, sten, horn, trä samt bärnsten som
återfunnits. Att den klart dominerande exponeringsriktningen är mot söder och solen tyder på att detta
varit väldigt viktigt. Jag tolkar det som ett bevis på att deras tankevärld styrt placeringen och att
hällmålningslokalen varit en form av helig plats.
Westerdahl(2010) och Núñes(1995) spekulerar i att människorna på den tiden hade tatueringar
eller målningar av rödockra på kroppen med motiven från hällmålningarna. Kunde det vara tecken på
klan eller totemism? Núñes jämför med aboriginerna i Australien och Tasmanien som hade denna
sedvänja. Som sagt en mycket intressant tanke utan några som helst bevis för denna, men värd att
notera.
Ett flertal forskare, bland andra Bertilsson(2000) och Kare(2000), tar upp den bland urfolk
vanligen tredelade världsbilden med övervärld, mellanvärld och undervärld. Klippväggen har då setts
som en kontaktzon mellan dessa världar, och hällbilderna har varit en kraftförstärkare i dessa
kontakter. I detta fall har bilderna fungerat som hjälpandar. Andra forskare, bland andra Bolin(2000)
och Kivikäs (2010), ser bilderna som stöd i berättandet av myter. Utifrån det här kan vi förutsätta att
riter skett på platserna, med eller utan shamaner. Att vi enbart kan finna några få artefakter från denna
verksamhet beror troligen på att dessa varit förgängliga, till exempel blod, horn eller liknande.
Ritualerna har överlevt så länge som den kollektiva storviltsjakten på älg var en dominerande
näringskälla.
22

Hällmålningarna är inte bara svåra att finna, utan även svåra att se. De kan vara överbeväxta med
lavar. Fuktigt och mulet väder förbättrar möjligheterna att med ögat identifiera rödockralinjer. Med
hjälp av fuktbesprutning samt digital bearbetning av tagna bilder ökar möjligheterna att identifiera
målningar.
Forskningen och intresset för de norrländska hällmålningarna har legat på en väldigt låg nivå.
Intresset borde öka om vi kunde upptäcka nya hällmålningslokaler. För att underlätta för denna
möjliga utveckling drar jag följande slutsatser..

5.2 Slutsats
Utifrån ovanstående skulle jag vilja sammanfatta ett antal viktiga praktiska punkter för att
lokalisera de norrländska hällmålningarna:
•
•
•
•
•
•
•
•

sök i det nordliga barrskogsbältet från 200 m.ö.h. till nuvarande högsta trädgränsen
närhet till neolitiska vinterboplatser (för definition närhet se ovan)
närhet till fångstgropar
en klipphäll eller ett stenblock med lodrätt eller inåtlutande häll
närhet till stillastående vatten alternativt i en brant sluttning i skogsmiljö
hällen riktad söderut
iögonfallande naturformation
ge dig gärna ut i molnigt och fuktigt väder!

De röda älgarna är synliga för våra ögon, men vi kan bara göra kvalificerade gissningar vad de
betydde för våra förfäder!
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Bilaga 1: Hällmålningarnas riktning tagen ur deras undersökningsbeskrivningar

Hällmålning

Riktning

Storberget

VSV

Korpberget

S

Trolltjärn

S

Åbosjön

SSV

Botilstenen

S

Jansjö

S

Boforsklacken

SSÖ

Brattforsberget

SV

Högberget I

SÖ

Högberget II

S

Högberget III

SSV

Högberget IV

S

Fångsjön

S

Brattberget

NV-SÖ

Hällberget

SSV

Hästskotjärn

S

Stor-Rensjön

S

Hamrebacken I

S

Hamrebacken II

S

Hamrebacken III

S

Storsjö

S

Flatruet

S

Grannberget

SO

Tänndalssjön

NNV

Rogen

SSV

Bodsjön II

VSV

Bodsjön III

VSV

Bodsjön IV

VSV

Vågdalsberget

SV

Lillklippen

VNV

Saskam

ONO

28

