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1. Introduktion

Några år innan jag påbörjade forskarutbildningen vid Stockholms universitet
fick jag i uppdrag att göra en arkeologisk förundersökning vid Himmelstalundsklippans hällristningar, strax väster om Norrköping. Jag hade under
flera år arbetat med olika typer av undersökningar i området, men trots det
stora antalet registrerade hällristningar hade jag dittills inte fått möjlighet att
göra en utgrävning vid en hällristningslokal. Min uppgift bestod i att leta efter
okända figurer där nya gångspänger och träplattformar skulle anläggas samt
att undersöka om det fanns bevarade förhistoriska lämningar på de ställen där
trädäcket behövde förankras i marken. En sådan plats var belägen vid klippans
nordvästra del, där några av de bildrikaste hällarna på hela den långsträckta
klippan återfinns. Mest anmärkningsvärda är de mängder av skepp, människooch djurfigurer som knackats in i de djupa fåror i berget som inlandsisen har
lämnat efter sig. Men här finns också en djupt inknackad ramfigur fylld med
streck och vinkelbågar. Motivet är ovanligt och svårtolkat, men det förekommer på fler hällar vid Himmelstalund och på ytterligare några platser i Norrköpingsområdet. Vad som gör den här ramfiguren speciell är att den genomkorsas av ett spjut som lyfts upp av två människofigurer. En tolkning av motivet är att det avbildar ett standar, ett annat att det är tänkt att föreställa ett
fiskenät som dras upp ur vattnet – men likheten med en bagare som skjutsar
in en brödspade i ugnen har också gjort att motivet mer skämtsamt kallats för
”Pizzabagaren”. Om ramfiguren och spjutet tillkommit vid samma tillfälle är
svårt att avgöra. Det kan ha rört sig om två i stort sett samtida händelser, men
det kan likaväl ha gått åratal, till och med århundraden mellan de båda händelserna. Att hällristningar förses med nya tillägg och attribut under bronsåldern är inte ovanligt, men när tilläggen inte avbildar föremål som går att datera
är det svårt att avgöra när detta kan ha skett. Vissa av de motiv och scener som
vi idag upplever som sammanhållna och genomtänkta kompositioner kan därför vara ett resultat av att nya figurer och attribut har adderats under lång tid.
Men åter till den arkeologiska förundersökningen. I torven nedanför hällen
med ramfiguren och spjutbärarna fanns det gott om skärviga och skörbrända
stenar, vilket indikerade att det hade tänts eldar vid hällarna. När jag hackade
mig vidare ned genom jord- och torvlager visade sig detta också stämma, då
det fanns två välbevarade härdar i nära anslutning till klippan.
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blev de genast mer intressanta. Runraden var en tydlig indikation på att platsen, och troligen också hällristningarna, hade en betydelse även under järnåldern. Kunde det till och med vara så att de tusentals inknackade bilderna vid
Himmelstalund hade lockat människor till platsen och att såväl härdar som
runor var spår efter dessa besök?
I samband med undersökningarna uppe på klippan upptäcktes ett hundratal
tidigare okända figurer, men i övrigt inga spår som gick att datera till bronsåldern. När jag gick igenom äldre dokumentationslitteratur visade det sig dock
att det fanns uppteckningar om att flera av de ristade hällarna hade grävts fram
under lager med skärvsten, sot och kol. Av dessa lager syns nästan inga spår
idag, förutom några högar i anslutning till framrensade ristningsytor. I schakten på och vid klippan fanns heller inga rester av den by som enligt den geometeriska kartan var belägen på klipporna fram till säteribildningen på 1600talet. Vissa spår av såväl förhistoriskt som historiskt bruk av platsen kan ha
försvunnit i samband med att man anlade eller rev byggnader som stod på
platsen i senare tid, bland annat ett limkokeri och en lada. Men de flesta av
dessa spår har sannolikt försvunnit i samband med äldre inventeringar och
dokumentationer av hällristningarna, ett arbete som inleddes med Carl Fredrik
Nordenskjölds dokumentationer under 1870-talet.
Men arkeologins och kulturminnesvårdens bruk har inte bara avlägsnat,
utan också lämnat sina egna spår. De mest uppenbara är de frilagda klipphällarna med sina rödmålade bilder och de träspänger som leder besökaren över
klippan, men för en uppmärksam besökare finns andra spår att upptäcka. Cementfyllda hål är rester efter ett järnstaket som hällristningsforskaren Arthur
Nordén lät sätta upp på1920-talet för att skydda figurerna mot slitage. Ett annat är de ståldobbar som slagits in i en skeppsfigur för att mäta vittringen. Men
även i de jord- och torvlager som ännu finns kvar på platsen går det att göra
fynd. Nedanför hällen med isälvsfårorna, fann jag ett bläckhorn, ett spår från
den tid då hällristningarna fortfarande dokumenterades på papper med bläck.
Bläckhornet var omärkt och det går inte att säga vem det tillhört. Men både
Nordenskjöld, och senare också Arthur Nordén, använde sig av bläck vid sina
dokumentationer och kanske hade bläckhornet tillhört någon av dem? Sammantaget gav utgrävningarna vid Himmelstalund svar på de frågor förundersökningen var tänkt att klargöra. Ett hundratal tidigare okända hällristningar
registrerades, och de fornlämningar som kom i konflikt med bygget av
trädäcket undveks, eller grävdes ut och daterades. Men förutom dessa resultat
ledde undersökningarna också till flera nya frågor kring hällristningarnas betydelse och bruk, under bronsåldern såväl som under yngre perioder. För mig
blev det också en startpunkt för en reflektion kring de spår arkeologins platsbruk lämnar efter sig och hur detta bruk kan påverka vilka frågor vi ställer till
källmaterialet. Min förhoppning är jag i följande avhandling ska kunna ge svar
på några av de frågor som undersökningarna vid Himmelstalund gav upphov
till.
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Fig 1.2. Bläckhorn funnet vid Himmelstalund. Foto: Per Nilsson.

Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att utifrån ett historiebruksperspektiv söka förstå
hur de sydskandinaviska hällristningarna brukats och tolkats över tid. De huvudfrågor jag arbetar med är:
-

Vilka materiella spår är möjliga att koppla till bruket av hällristningarna? Hur kan dessa spår tolkas och kontextualiseras?

-

Finns det arkeologiska spår av att hällristningarna fortsatte att ha en
betydelse efter att traditionen att göra nya bilder hade upphört?

-

Har den arkeologiska forskningens tolkningsramar och eget bruk av
hällristningarna påverkat de frågor vi fortsatt ställer till materialet?

Källmaterial, avgränsningar och metod
Det källmaterial som analyseras i avhandlingen utgörs främst av de spår som
kan tolkas som ett medvetet bruk av hällristningarna och som har registrerats
i samband med inventeringar, dokumentationer och utgrävningar. Källmaterialet kan i huvudsak dateras till bronsålder och äldre järnålder, men exempel
från yngre järnålder, medeltid och historisk tid tas också upp. Avhandlingens
fokus är lokaler med figurativa motiv, men skålgropslokaler ingår också i studien. Studien är i huvudsak begränsad till södra Skandinavien med fokus på
Östergötland, Västsverige med Østfold i Norge och Bornholm i Danmark, de
områden där de flesta utgrävningar vid hällristningar har utförts. För att kunna
sätta in bruket av hällristningar, såväl som diskussionen kring detta bruk i ett

8

vidare kronologiskt och geografiskt perspektiv ges dessutom exempel från de
brittiska öarna.
Avhandlingsarbetet inleddes med att ringa in vilket material som var relevant för att kunna svara upp mot syfte och frågeställningar. För materialgenomgången har jag utöver litteraturstudier använt analogt och digitalt arkivoch rapportmaterial från ATA (Antikvarisk-topografiska Arkivet i Stockholm), SAMLA (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv), Östergötlands museum, Arkeologerna i Linköping/Statens Historiska Museer/ (f d Riksantikvarieämbetet UV Öst), Stadsmuseet i Norrköping, Stadsarkivet i Norrköping,
SHFA (Svenskt HällristningsForskningsArkiv), samt digitala arkiv hos Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns museum och Bornholms museum. Genomgången av utgrävningar vid hällristningar bygger i huvudsak på rapportmaterial och information i FMIS samt i kompletterande fall på information
från tidigare sammanställningar av utgrävningar vid hällristningar i olika regioner (Nordström 1995; Östholm 2002; Bengtsson 2004; Kegel 2010 och Kegel et al. 2013). Inga utgrävningar har bedrivits inom ramen för avhandlingen,
men vissa av resultaten från utgrävningar i Östergötland härrör från undersökningar jag själv ansvarat för eller medverkat vid. Utgrävningarna vid Tossene
i Bohuslän har jag besökt som referensgruppsmedlem.
Jag har också använt mig av de digitala resurserna Samnordisk runtextdatabas, FMIS/Fornsök och de norska och danska motsvarigheterna, Kulturminnesøk/Askeladden och Fund og fortidsminder. Inom ramen för avhandlingsprojektet har jag gjort fältstudier i Östergötland och Bohuslän och besökt
några lokaler i Northumberland i Storbritannien. För den del av avhandlingen
som rör de brittiska öarna har jag utöver relevant litteratur använt onlinearkiven Historic England, Archaeology Data Service (ADS) vid York University
och Northumberland Rock Art (Web Access to the Beckensall Archive) vid
Newcastle University. I avhandlingen görs en analys av skeppsmotivets utveckling i Östergötland, med fokus på Himmelstalundsområdet. Denna analys
bygger på en skeppskronologisk metodik som under senare år vidareutvecklats av framför allt Flemming Kaul (1998) och Johan Ling (2008, 2013). När
det gäller analysen av det källmaterial som framkommit vid utgrävningar av
hällristningar kan min metod i övrigt beskrivas som huvudsakligen explorativ.
Detta gäller framförallt den senare delen av avhandlingen som berör frågan
om hällristningarnas betydelse efter bronsålderns slut, då detta ämne tidigare
inte diskuterats inom ramen för ett större arbete.
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Figur 1.3. Karta som visar de områden som ingår i studien.

Avhandlingens struktur
I introduktionen ovan redogjordes för avhandlingens syfte och frågeställningar, källmaterial, avgränsningar och metodik. Nedan presenteras avhandlingens struktur:
Kapitel 2. Här redovisas avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis beskrivs hur avhandlingsämnet relaterar till den arkeologiska diskussion som sedan början av 1990-talet har förts kring bruket av äldre platser
i landskapet under förhistorisk tid. Denna diskussion kopplas i sin tur till mer
övergripande arkeologiska och antropologiska frågeställningar kring tidsuppfattning, minne, identitet och historiebruk. Här visas också hur dessa ämnen
relaterar till frågor kring det arkeologiska källmaterialets ontologiska karaktär
och kronologiska tillhörighet. I kapitlet ges även exempel på hur tid och tidsaspekter har diskuterats inom hällristningsforskningen. Avhandlingen tar sin
utgångspunkt i ett historiebruksperspektiv och i kapitlet diskuteras hur detta
begrepp kan användas inom arkeologisk forskning.
Kapitel 3. Här följer en forskningshistorisk tillbakablick på hur frågan om
hällristningarnas ålder har diskuterats från de äldsta skriftliga uppteckningarna under 1600-talet fram till idag. Kapitlet är avsett att vara en ingång till
den efterföljande materialredovisningen samt en positionering av mitt eget arbete. Här visar jag att det finns utrymme för en breddning av hällristningsforskningen som inkluderar frågor kring bruket av bilderna, under bronsåldern, såväl som under senare förhistoriska och historiska perioder.
10

Kapitel 4. I kapitlet tas inledningsvis upp diskussionen kring hällristningarnas placering i landskapet och deras koppling till möjliga kommunikationsleder. Vidare ges exempel på hur hällristningslokaler brukats över tid samt hur
enskilda figurer kunde förses med nya attribut och tillägg. Efter detta följer en
diskussion kring hällristningarnas betydelse och funktion under bronsåldern
ur ett historiebruksperspektiv. Här presenteras en egen analys av den skeppskronologiska motivutvecklingen i Himmelstalundsområdet samt en jämförelse med tidigare dateringsförslag.
Kapitel 5. I kapitlet ges en genomgång av arkeologiska utgrävningar vid
hällristningar i södra Skandinavien. Efter en inledande översikt följer en presentation och diskussion kring resultaten från tre hällristningsområden: Östergötland, Västsverige/Østfold samt Bornholm. För att ge ett vidgat perspektiv
på frågan om hur hällristningar kan ha brukats över tid görs i kapitlet även en
jämförelse med de brittiska öarna.
Kapitel 6. Med utgångspunkt i resultaten från utgrävningarna följer i detta
kapitel en diskussion om hällristningarna kan ha fortsatt att ha en betydelse
under järnåldern. Här tas också upp runor som knackats in på hällristningshällar, skålgropstraditionens fortsättning under förhistorisk och historisk tid samt
möjligheten att hällristningarnas symbolspråk kan ha levt kvar i religion och
mytologi. Vidare diskuteras arkeologins eget bruk av hällristningar och kapitlet avslutas med en reflektion kring den kronologiska ram inom vilken hällristningsforskningen har bedrivits.
Kapitel 7. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion av de
ingående kapitlen.
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2. Teoretiska utgångspunkter

Den sydskandinaviska hällristningstraditionens kronologiska ramar sätts idag
i huvudsak till ca 1700/1600-500 f Kr, med en begränsad fortsättning under
äldre delen av förromersk järnålder i vissa områden, till ca 300/200 f Kr (Ling
2008; Skoglund 2016). Den kronologiska avgränsningen av hällristningsfenomenet sammanfaller därmed i huvudsak med den nordiska bronsålderns tidsramar och hällristningarna har också kommit att förstås och tolkas som ett
bronsåldersfenomen. Fram till den andra hälften av 1800-talet fanns dock flera
dateringsförslag och bilderna daterades omväxlande till sten-, brons- och järnålder såväl som till medeltid och historisk tid. Genom komparativa studier
mellan vapenfigurer och bronsvapen kunde dock hällristningarna slutligen dateras till bronsåldern och i och med detta formerades ett forskningsnarrativ där
hällristningarna sågs som ett uttryck för, och en effekt av, den särpräglade
nordiska bronsålderskulturen. Hällristningarna kom härigenom att bli ett slags
representanter för olika aspekter och funktioner inom bronsålderns samhälle.
Sedan dess har forskningen inriktats på att söka förstå varför bilderna knackades in, vilket fått som följdeffekt att hällristarens intention, explicit eller implicit, kommit att likställas med bildens meningsinnehåll. Jag menar att detta
har begränsat vår förståelse av den färdiga bildens betydelse och möjlighet att
tolkas och omtolkas, under bronsåldern såväl som under senare perioder.
I min avhandling har jag valt att närma mig hällristningarna från ett annat
perspektiv. Istället för att ta utgångspunkten i frågor kring bildernas ursprungliga meningsinnehåll fokuserar jag på hur hällristningarna har brukats och tolkats efter att de hade knackats in. Att närma sig bilderna från detta perspektiv
gör det möjligt att nå ny kunskap om hällristningarnas funktion och bruk över
tid. Ur ett ontologiskt perspektiv ger detta också rättvisa åt en av hällristningarnas grundläggande egenskaper – deras varaktighet. Avhandlingens titel,
”Brukade bilder”, är också vald för att visa att det är den brukade bilden snarare än hällristarens ursprungliga intention som står i fokus. Detta perspektiv
står inte i motsatsställning till den forskning som hittills bedrivits, utan ger
istället en möjlighet att ställa nya frågor till ett redan tidigare studerat och dokumenterat källmaterial. De mycket omfattande arbeten som alltsedan det tidiga 1800-talet har lagts ned på att registrera, dokumentera, gräva ut och analysera hällristningar är också en förutsättning för att kunna utföra det arbete
jag själv bedriver. Min intention är att komplettera och utvidga det nuvarande
forskningsfältet med ett uttalat fokus på hur hällristningarna har brukats över
tid och vilka arkeologiskt detekterbara spår detta bruk har lämnat efter sig. För
13

att kunna visa varför detta är ett relevant fokus följer en överblick av hur frågor
kring tidsaspekter och kronologi har diskuterats inom arkeologin och mer specifikt inom hällristningsforskningen.

Tid och temporalitet inom arkeologin
Metodiska problem kopplade till den materiella kulturens förändring över tid
har stått i fokus för arkeologin alltsedan den kronologiska revolutionen inleddes under den första hälften av 1800-talet (Gräslund 1974; Jensen 1992;
Baudou 2004). Inom ramen för denna utveckling går det att skilja ut två tydliga trender kring hur tid och tidsuppfattning har diskuterats (jfr Karlsson
2001; Lucas 2005; Artelius 2004, 2007; Robb & Pauketat 2012). Den ena
trenden är när tid definieras som ett linjärt förlopp möjligt att stycka upp i
avgränsade tidsenheter och där tiden ses som objektiv och mätbar. Denna uppfattning brukar tolkas som grundad i klassiska och bibliska ursprungsnarrativ
men i huvudsak kan den kopplas samman med den tidsuppfattning som växte
fram i den industrialiserade världen under modernismen (Koselleck 2004).
Inom ramen för detta perspektiv ryms begrepp som linjär/evolutionär tid, relativ och absolut kronologisk tid, tid som kopplad till kulturella faser (som
exempelvis bronsålderskultur) och tid som relativa sekvenser. Det tydligaste
exemplet på den senare typen är tidsepoker som följer på varandra såsom det
nordiska treperiodssystemet med en sten-, brons- och järnålder. Den andra
trenden är när tid diskuterats som ett kulturellt konstruerat koncept, ett perspektiv som bland annat tar sin utgångspunkt i antropologiska studier kring
tidsuppfattning hos traditionella folkgrupper (Evans-Pritchard 1940, se kritik
i McKinnon 2000). Men detta perspektiv går även att knyta till en mer övergripande filosofisk diskussion kring tid, minne och materialitet (Bergson
1992; jfr Gell 1992; Rowlands 1993). Till detta kan också kopplas frågan om
tidsuppfattning i förhistoriska såväl som nutida traditionella samhällen som
inte delar den konventionella, västerländska uppfattningen om tiden som uppdelad i en dåtid, nutid och framtid (Leone 1978; Bailey 1983).
Det dröjde dock till slutet av 1980-talet och inledningen av 1990-talet innan
den linjära/kronologiska tidsuppfattningen på allvar kom att diskuteras och
ifrågasättas inom arkeologisk forskning. Under dessa år inleddes den än idag
pågående diskussionen kring tidsuppfattning och temporalitet och hur vi genom arkeologiska metoder på olika sätt kan studera hur dessa avspeglar sig i
källmaterialet. Inom arkeologisk forskning formulerades denna trend framför
allt som en kritik mot vad som upplevdes som en förenklad, linjär och närmast
evolutionär tidsuppfattning inom den processuellt orienterade arkeologin. En
kritik var att en linjär tidsuppfattning sannolikt inte delades av människor i
forntiden, utan att den snarare gick att koppla till en modern, kapitalistisk samhällssyn (Shanks & Tilley 1987; Gosden 1994, Thomas 1996). Frågor kring
tid och tidsuppfattning var också centrala inom den landskapsarkeologi som
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växte fram under 1990-talet. En central diskussion rörde frågan om monument
i landskapet, såsom gravhögar, rösen och megalitgravar, kunde påverka människors tidsuppfattning och därigenom både skapa och förändra tid och minne.
Bradley 1993; Tilley 1994; Bradley 2002; Gröhn 2004). Denna diskussion
brukar refereras till med begreppet ”the past in the past” (Bradley & Williams
1998; Bradley 2002; Yoffee 2007).
Också inom skandinavisk arkeologi har frågor om tid och tidsuppfattning
relaterats till manifesta lämningar som gravhögar, rösen och gravfält och hur
dessa uppfattades och brukades under senare perioder (Burström 1989, 1993,
1996; Jennbert 1993; Artelius 2004; Gansum 2004; Munkenberg 2004; Larsson 2005; Strömberg 2005; Artelius och Lindqvist 2007; Tegnér 2008; Thäte
2007; Hållans Stenholm 2012). Det fortsatta bruket av äldre gravar och boplatser, liksom deponeringar och offer på dessa platser har oftast tolkats som
handlingar utförda i ett legitimerande syfte för att demonstrera rättigheter,
såsom rätten att nyttja eller bebo ett visst område (Thäte 2007: 31f). Placeringen av sekundärgravar på toppen eller i kanten av bronsåldershögar har exempelvis tolkats som ett respektfullt förhållande till den ursprungligen gravlagde (Tegnér 2008:152; jfr Lindquist 1981). Men platser förknippade med
det förflutna kan också ha laddats med negativa innebörder. Ett exempel är att
förfädernas förfallna hus kan ha betraktas som bebodda av förfädernas fruktade andar (Borna-Ahlkvist 2002: 189, jfr Gerritsen 1999; Thäte 2007:102f)
och ett annat att megalitgravar tillskrivits både positiva och negativa konnotationer över tid (Holtorf 1999: 443f; jfr Tilley 2008: 251f). Användandet av
förfäderskult som förklaringsmodell har också kritiserats. I artikeln ”Too
many ancestors” kritiserar James Whitley det flitiga refererandet till förfäder
och förfäders andar i diskussionen kring bruket av monument i Storbritannien.
Whitley föreslår att vi istället bör fokusera på alternativa hypoteser för att förstå detta bruk, hypoteser som inkluderar möjliga offer till det han kallar ”aliens
and previous races” (Whitley 2002: 124). Whitleys artikel är också intressant
att jämföra med tidiga beskrivningar av fornlämningar i Skandinavien, där de
berättelser som knyts till lämningarna ofta handlar om just en mytisk tid då
jättar och andra varelser bebodde jorden (se vidare Kapitel 3).
Människors uppfattningar om fornlämningar och deras skiftande betydelser
över tid har även tagits upp av Burström 1995; Burström, Winberg & Zachrisson 1997 och Kyhlberg 2012. Den hittills mest omfattande studien av forntida
minnes- och tidsuppfattning baserad på svenskt material återfinns i Ann-Marie
Hållans Stenholms ”Fornminnen” (2012). I studien, som till stor del bygger
på exploateringsarkeologiskt källmaterial, analyseras överlagrade lämningar i
Mälardalen (gravar, gravfält, gårdstun) från folkvandringstid till tidig medeltid och detta relateras till en bredare historisk diskurs kring minnesteori och
läsningar av norröna texter.
Under senare år har de olika inriktningarna inom arkeologisk tidsforskning
kommit att utvecklas mot, eller snarare kompletteras med, en ny aspekt där
frågan om det arkeologiska källmaterialets ontologiska egenskaper i allt högre
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grad kommit att stå i fokus. Denna inriktning kan också ses som en del av en
större diskussion inom humaniora vilken med ett samlingsbegrepp kommit att
kallas den materiella eller ontologiska vändningen och här finner vi begrepp
som neomaterialism, posthumanism och relationell eller symmetrisk arkeologi (summering i Witmore 2014, jfr Latour 2005; Back-Danielsson, Fahlander & Sjöstrand 2012; Fahlander 2013:110f ). Den arkeologiska diskussion
som kan kopplas till den ontologiska vändningen har kretsat kring ting, ett
något svåravgränsat begrepp som avser mänskligt skapade objekt i form av
fysiska föremål som fornsaker och fasta fornlämningar (Burström 2016). Det
finns även de som hävdar att arkeologin istället för att distansera sig från den
materiella kultur vi studerar borde ta steget fullt ut och beskriva sig som en
tingens vetenskap (Olsen et al. 2012). Människors relationer till tingen och
deras möjlighet att på olika sätt påverka våra liv har diskuterats i termer av
mänsklig och icke-mänsklig agens, där en bärande tanke är att människor inte
agerar i ett vakuum utan att även andra aktörer bör tillerkännas möjligheten
och rätten att påverka skeenden (djur, väder, föremål, platser osv).
Med tanke på att huvuddelen av den arkeologiska forskningen tar sin utgångspunkt i studier av föremål och landskapets fysiska lämningar kan det
upplevas som att detta forskningsfält slår in redan öppna dörrar. Kritiska röster
har också hävdat att frågor kring källmaterialets ontologiska egenskaper är
något arkeologin alltid sysslat med (Wienberg 2013:91). Här är jag dock benägen att hålla med Bjørnar Olsen som menar att teorier som tar sin utgångspunkt i det arkeologiska källmaterialet varit underrepresenterade inom arkeologin (Olsen 2010). Vad som är särskilt relevant för mitt eget ämne är också
de diskussioner som förts kring temporalitet i landskapet och att mänskligt
skapade ting, platser och bilder kan påverka människor långt efter deras tillkomsttid. Ämnet har ett flertal beröringspunkter med diskussionen kring tidsperspektiv och forntida tidsuppfattning (Bradley 2002.). Idag betonas dock i
större utsträckning hur människor upplever sin omgivning både som ett samtidslandskap och som ett landskap laddat med symbolik och historiska platser
(Olivier 2011). Samtidigt har också de praktiska sidorna av arkeologins interaktioner med ting och platser problematiserats, liksom hur det arkeologiska
källmaterialet skapas i en dialog mellan materialet och den som gräver ut eller
klassificerar det (Lucas 2001, 2012:215–257; Olivier 2011:108–110).
Inom den diskussion som idag förs kring källmaterialets ontologiska egenskaper finns också en strävan att söka fånga de svårdefinierade upplevelser
och erfarenheter som det direkta mötet och arbetet med ett källmaterial ger
upphov till. Även om dessa erfarenheter är högst verkliga och delas av många
arkeologer kan de vara svåra att beskriva och kvantifiera med utgångspunkten
i traditionell arkeologisk begreppsbildning. De riskerar därmed att enbart bli
beskrivningar av subjektiva upplevelser, en kritik som också riktats mot den
fenomenologiskt inriktade arkeologin (Johnson 2012). Behovet av en mer reflexiv syn på den arkeologiska fältpraktiken och dess historik har visserligen
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poängterats tidigare (Berggren & Burström 2002; Jensen 2012) och denna problematisering kan därför ses som en fortsättning på en tidigare debatt kring
arkeologen som subjekt och aktiv meningsproducent, vilket främst brukar tillskrivas den postmoderna arkeologin (Fahlander 2013). Fokus idag ligger dock
inte främst på att problematisera hur bilden av forntiden skapas i samtiden,
utan även på ett ontologiskt plan i vilken grad forntiden utgör en del av vår
samtid. Den som kanske framför allt förknippats med denna fråga under senare år är den franske arkeologen Laurent Olivier. Olivier menar att arkeologi
per definition är ”an archaeology of the present”, eftersom landskapet består
av alla de historiska lämningar som bevarats fram till idag (Olivier 2011:53).
En av Oliviers teser är att vi aldrig har lyckats frigöra oss från arkeologi som
en form av kulturhistoria och han hävdar att arkeologens källmaterial bär på
en egen typ av tid: ”..the time of artifacts is not recorded in annales but in
matter. This material memory does not hold moments, but durations” (Olivier
2011:182).

Tidsaspekter inom hällristningsforskningen
”Såsom nedan visas äro hällristningarna i bygden sannolikt att anse såsom ett
uttryck för ett tämligen kortvarigt tids-mode” (Nordén 1925a:135).

I följande avsnitt fortsätter jag diskussionen kring tid och tidsperspektiv med
fokus på hur frågorna har diskuterats inom hällristningsforskningen. För en
mer detaljerad historik kring övergripande frågeställningar, trender och tematik inom den sydskandinaviska hällristningsforskningen hänvisas till de omfattande genomgångar och diskussioner som återfinns i Mandt 1991; Nordbladh 2000; Hauptman (Wahlgren) 2002; Bengtsson 2004; Goldhahn 2006;
Ling 2008 samt Goldhahn & Ling 2013. Ett grundläggande problem för diskussionen om dessa frågor är att bilderna endast i undantagsfall har påträffats
i slutna kontexter och de dateringsförslag som presenterats har därför baserats
på olika typer, eller kombinationer, av komparativa och naturvetenskapliga
metoder. Svårigheten att kunna tidsfästa bilderna har i sin tur lett till att frågor
kring tid och tidsperspektiv framför allt kommit att kretsa kring datering, typologi och kronologi (Nordén 1925a; Malmer 1968; Burenhult 1980:92f;
Marstrander 1963; Kaul 1998; Ling 2008:59–63; Skoglund 2016). Jag återkommer till historiken kring hällristningarnas datering i Kapitel 3, men först
följer exempel på andra tolkningsmöjligheter relaterade till tidsaspekter. Ett
exempel, kopplat till temporalitet snarare än kronologisk tillhörighet, är Oscar
Almgrens förslag att bilderna hade tillkommit i samband med fruktbarhetsriter
(Almgren 1927). Almgren menade att vissa scener kunde kopplast till ett rituellt årstidsdrama kring fruktbarhetsgudens bröllop, död och återuppståndelse
(1927:114f). Parställda människor med höjda vapen skulle kunna avbilda en
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slags stridslekar som gick att jämföra med senare perioders kamper mellan en
”majgreve” och en ”vintergreve” (1927:110). Gunnar Ekholm å sin sida hävdade att hällristningarna kunde sättas samman med en dödskult, vilket på ett
påtagligt sätt kan kopplas till tid då det relaterar till människors levnadsbanor
(Ekholm 1916, 1922a-b). Detta tema anknyter också till Katherine Hauptmans
förslag att hällristningar kan ha skapats i samband med initiationsriter vid speciella tillfällen i särskilt betydelsefulla människors liv (Hauptman 2002:240;
Goldhahn & Ling 2013). Ett annat förslag som berör temporalitet är att hällristningar kan ha knackats in av maritimt inriktade grupper i samband med
ritualer som utfördes inför avfärd och vid hemkomst från riskfyllda sjöresor
(Cornell & Ling 2010). Men det går också att spåra tid och temporalitet i hällristningar genom att studera vilka djur som avbildas. Säsongsbunden jakt på
migrerande djur och avbildningar av dräktiga djur kan ge årstidsindikationer,
något som framför allt diskuterats för de nordliga hällristningarna (Gjerde
2010:95f).
Ett centralt tidstema är också hällristningarnas möjliga koppling till kosmologi, religion och solens gång över himlavalvet. Flemming Kaul menar att
det går att knyta motiv på såväl bronsföremål som hällristningar till en kosmologisk uppfattning under bronsåldern, där solen färdades på ett skepp över
och under himlavalvet tillsammans med olika hjälpdjur. Utifrån skeppens placering och riktning i en solcykel går det enligt modellen dessutom att avgöra
om skeppen färdades på dagen eller natten (Kaul 1998:262). Ett omdebatterat
tidstema är när hällristningarna har beskrivits som möjliga markörer för att
mäta tid (Nilsson L-E 2012) eller att de avbildar stjärntecken och himlafenomen och därför kunna ha fyllt en kalendarisk funktion (Lindström 2009:369–
410; Wolfschmidt 2008). Av särskild relevans för mitt eget arbete är de studier
som visat att frågor kring tid och temporalitet inte enbart behöver baseras på
tolkningar av vad de olika motiven föreställer, eller representerar. Ett exempel
är Fredrik Fahlanders analys av Hemstahällen i Enköpingsområdet, där han
visar att skeppens form och attribut, som stävar och kölförlängningar över tid
har anpassats efter det tillgängliga utrymmet mellan de befintliga skeppen
(Fahlander 2012). Även Magnus Ljunge har visat att hällristningar kan rymma
meningsdimensioner utöver deras avbildande funktion. I en innovativ studie
som tar sin utgångspunkt i Himmelstalundsområdet i Norrköping visas hur
skapandet av bilder över tid får en ackumulativ effekt. Placeringen av nya bilder och motiv skedde i kommunikation med existerande bilder, vilka därigenom kom att fungera som en konsthistorisk fond i landskapet (Ljunge
2015:96–100; jfr Fredell 2003:262).
Fahlander och Ljunges studier visar att det är möjligt att diskutera hällristningarnas betydelse inte enbart utifrån vad de avbildar, utan också utifrån deras möjliga effekter (eller agens) över tid (jfr Gell 1998; Cornell & Ling 2013;
Nimura 2016). Denna möjlighet blir särskilt intressant att diskutera när det
gäller djupt inknackade figurer som kan ha knackats om vid flera tillfällen och
på så sätt tänts upp på nytt (Hauptman 2002:182f). Men också andra former
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av tillägg och ändringar förekommer. Skepp kan förses med nya stävar och
människofigurer med nya attribut (Fredell 2003:228; Kaul 2004:297–298).
Det förekommer även vad som kan tolkas som medvetna överhuggningar och
aktiv förstörelse (Nilsson 2010a, 2012). Människor har således interagerat
med bilderna under lång tid, vilket onekligen ger en annorlunda infallsvinkel
på frågan om vilken datering ett enskilt motiv eller en häll kan ges.
Frågan om hällristningarnas möjliga effekt över tid har även kopplats till
ett biografiskt eller långtids/livshistorieperspektiv, en analytisk ingång som
kan ansluta till eller omfatta ett historiebruksperspektiv (se nedan). I studier
kring södra Skandinaviens hällristningar har frågor kopplade till dessa perspektiv använts för att identifiera kronologisk utveckling på enskilda hällar
(Fredell 2003; Ling 2008; Skoglund 2016) såväl som inom större regioner
(Mandt 1991; Vogt 2011; Ling 2008; 2013; Skoglund 2016; för ett biografiskt
perspektiv på de föremål som avbildas, se Goldhahn 2013). Ett exempel är en
nyligen publicerad analys av Fossumhällen i Tanum där flera olika dokumentationstekniker använts för att diskutera motivutvecklingen över tid (Bertilsson & Ling 2015). Här framkommer tydligt att olika tekniker som traditionell släpljusfotografering, fotografering med Structure From Motion-teknik
(SFM) och högupplöst laserscanning på olika sätt kompletterar, snarare än
konkurrerar ut varandra (samma tema har också diskuterats av Ellen Meijer,
2015). När det gäller Tanumområdets hällristningar bör också nämnas en nyligen publicerad översikt av de tolkningar som gjordes kring områdets hällristningar mellan åren 1792-1927 (Bertilsson 2015; jfr Nordbladh 2000). Ett
liknande arbete är en analys av de tolkningar och omtolkningar som gjorts av
djurfigurerna vid Glösa i Jämtland alltsedan de omtalades i skrift första
gången år 1685 (Olofsson 2004, 2005). Till den biografiska kategorin bör
också räknas biografier över enskilda platser och monument, som Joakim
Goldhahns studier av gravar med hällristningar i Sagaholm och Kivik där gravarnas funktion under bronsåldern såväl som deras tolkningshistoria tas upp
till diskussion (Goldhahn 1999, 2013). Ett annat är Peter Skoglunds studie av
Skånes hällristningar i ett långtidsperspektiv, som visar hur förändringar av
motivvärlden kan länkas till förändringar i samhället (Skoglund 2016). I analysen av motivutvecklingen över tid tar Skoglund sin utgångspunkt i de
skeppskronologier som föreslagits av Kaul (1998) och Ling (2008).
En direkt applicering av tids- och minnesteori på ett hällristningsmaterial
ges av Melanie Wrigglesworth. I en studie av hällristningar i Hardanger och
Trøndelag visar hon att placeringen av hällristningslokaler, och återvändandet
till dessa platser, kan ha påverkat människors rörelsemönster och därigenom
också det sociala minnet (Wrigglesworth 2006; jfr Fredell 2003; Kegel 2010;
Ljunge 2015). Ett exempel som tas upp är den berömda hällristningen vid Bardal i Trøndelag, där naturalistiska djurfigurer daterade till stenåldern har
knackats över med skepps- och människofigurer under bronsåldern (Mandt &
Lødøen 2005:104–109). Wrigglesworth utgår från sociologen Paul Connerton
som menade att minne kan manifesteras i två typer av social praktik;
19

”inscribed practises”, när minnen bevaras i fysisk form (i böcker, datorer mm),
och ”incorporating practises” som kan beskrivas som en typ av kroppsligt bevarat minne, exempelvis i form av minnesceremonier (Connerton 1989:72f).
I Wrigglesworths tolkning kan hällristningar ses som ”inscribed practise” medan själva ritualen att knacka in bilderna eller att utföra ritualer vid dem kan
ses som ”incorporating practises”. Detta anknyter till diskussionen om hur
platser och monument kan fortsätta att brukas och att nya idéer i samhället ges
legitimitet genom referenser till det förgångna, trots att platsen eller monumentets betydelse kan ha förändrats över tid (Bradley 1993, 2000; Barrett
1999; Edmonds 1999). Den stora stilistiska och kronologiska variationen vi
möter på hällristningslokalerna tyder på att det kan ha skett just sådana förhandlingar om platsernas och bildernas betydelser över tid. Genom att människor rörde sig i landskapet och såg dessa platser och bilder skapades associationer till särskilda personer och grupper och på så sätt kan hällristningarna ha
varit delaktiga i skapandet av sociala minnen i en lokal historia och mytologi.
Hällristningslokaler från stenålder kan på så sätt ha påverkat var nya hällristningar placerades under äldre bronsålder, vilket i sin tur påverkat placeringen
av hällristningar under yngre bronsålder. En relevant fråga är också om dessa
återbesök skapat rörelsemönster i landskapet som kan ha levt kvar och strukturerat människors aktiviteter även efter att traditionen att göra nya bilder hade
upphört?
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Ett historiebruksperspektiv
Att människor genom olika typer av materiella uttryck valt att förhålla sig till
äldre platser och därmed – medvetet eller omedvetet – till sin egen historia är
en av grundförutsättningarna för att kunna arbeta med frågor kring tid och
tidsperspektiv inom arkeologin. Att kunna avgöra hur de stratigrafiska relationerna mellan lämningar från olika tidsperioder hänger samman kronologiskt
är en av fältarkeologins grundläggande utmaningar, även om vi idag kan
stödja våra tolkningar på ett flertal olika naturvetenskapliga analys- och dateringsmetoder. Men vid de tillfällen en egentlig stratigrafi saknas i det studerade källmaterialet ställs vi inför komplicerade problem. Ett sådant är hällristningslokalernas myller av figurer från olika tidsperioder, där det krävs fler
metoder än stratigrafi för att kunna tolka hur de olika figurerna relaterar till
varandra. Ett liknande problem ställs vi inför när det gäller frågan om hur
människor förhållit sig till platser med en lång brukningshistoria i landskapet,
inte minst under förhistoriska perioder där vi saknar skriftliga källor som kan
sätta in bruket i ett meningsfullt sammanhang. Även om vi arkeologiskt kan
observera en stratigrafisk och kontextuell relation mellan kronologiskt äldre
och yngre lämningar, hur kan vi avgöra om de lämningar vi finner utgör spår
efter ett medvetet bruk?
Som vi sett tangerar frågan om människors uppfattningar och bruk av platser från det förflutna flera olika arkeologiska diskurser kring landskapsperspektiv, religion och kult såväl som tid, temporalitet och minnesteori. Det
finns således ett flertal möjliga diskussionsingångar kring dessa frågor. För att
närma mig problematiken kring olika former av fortsatt eller återupptaget
platsbruk har jag i denna avhandling valt att utgå från begreppet historiebruk,
vilket enligt historikern Peter Aronsson definieras som: ”de processer då delar
av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och
handlingsorienterade helheter” (Aronsson 2004:17). Till detta knyter Aronsson ytterligare två begrepp: historiekultur, som avser de materiella och immateriella källor som refererar till det förflutna och historiemedvetande, som avser uppfattningarna om sambandet mellan dåtiden, nuet och framtiden, uppfattningar som reproduceras genom själva historiebruket (ibid: 18-19). Begreppen har definierats inom en historievetenskaplig ram och de är därmed
inte direkt översättbara till ett arkeologiskt/förskriftligt material. En möjlig invändning mot att använda historiebruk i tolkningen av ett arkeologiskt källmaterial är att begreppet ger direkta associationer till platser med en faktisk
eller uppfattad historia eller genealogi. I linje med Whitleys tidigare refererade
resonemang behöver heller inte ett återupptaget bruk av exempelvis en gravhög nödvändigtvis kopplas till förfäderna.
Ett alternativt begrepp som inte ger samma associationer till en upplevd
eller fiktiv historia är återbruk, något som också kan definieras som en särskild
typ av historiebruk (Hållans Stenholm 2012:38f). Fördelen med detta begrepp
är att det inte per definition ger associationer till en plats som laddats med en
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historik, men en nackdel är att återbruk per definition är något sekundärt, och
därmed finns en risk att ett återupptaget platsbruk ges ett lägre källvärde än
det primära platsbruket. Som vi kommer att se är detta särskilt relevant när det
gäller hällristningar. Begreppet historiekultur kan i ett arkeologiskt sammanhang närmast översättas med de fysiska spåren av historiebruket medan historiemedvetande i sin tur kan användas som utgångspunkt för en diskussion
kring varför och hur platser i landskapet kunde brukas och laddas med olika
betydelser över tid. Men även här krävs en kritisk diskussion kring det många
gånger begränsade arkeologiska materialets källvärde och vilka slutsatser som
är möjliga att dra utifrån detta. En möjlig problematik är också att begreppet
historiebruk kan förstärka bilden av att människor under forntiden uppfattade
tiden som uppdelad i en dåtid, nutid och samtid. I samhällen med en icke-linjär
tidsuppfattning kan förfäderna upplevas som ständigt närvarande vilket gör att
det inte finns absoluta gränser mellan historia och samtid, och begreppet måste
därför användas med viss försiktighet i förhistoriska sammanhang (jfr tidigare
diskussion om tid och tidsperspektiv).
De semantiska innebörderna i Aronssons begrepp kan således ge vissa
oönskade konnotationer, men trots detta menar jag att de är användbara i ett
arkeologiskt sammanhang. I avhandlingen har jag valt att begränsa mig till det
centrala begreppet, historiebruk. Jag menar att detta begrepps främsta fördel
är att det flyttar forskningsfokus från en ursprunglig intention till själva bruket, oavsett när i tid detta har skett. De fysiska spåren av det förflutna ses
därigenom per definition som brukbara och möjliga att tillskriva varierande
funktioner och betydelser under olika tidsperioder. Som redovisats ovan har
frågor som kan relateras till ett historiebruksperspektiv diskuteras vid ett flertal tillfällen inom arkeologisk forskning kring förhistoriskt och historiskt
material. Men det är också möjligt att analysera det arkeologiska källmaterialet inom samma tolkningsram som arkeologins och kulturmiljövårdens eget
bruk av detta material. Ett annat tema är arkeologins och fornlämningars roll
inom det moderna samhällets historiebruk (Grundberg 2004; Gustafsson &
Karlsson 2004b; Burström 2007; Hauptman & Svanberg 2007; Gruber 2010;
Guttormsen 2013; Högberg 2013). Inom ramen för min avhandling tar jag
också upp arkeologins eget bruk av hällristningar, men för en diskussion om
gestaltningen av hällristningslokaler i publikt syfte hänvisas till Gustafsson &
Karlsson 2004a-b, 2014 och för bruket av hällristningar i politiskt och ideologiskt syfte till Ortman 2000; Pringle 2007; Löw 2016.
I en studie kring arkeologins egenhistorier skiljer Anders Gustafsson mellan två delvis överlappande typer av arkeologihistoria: arkeologihistoria som
historia, exempelvis biografier, översikter och idéhistoria samt arkeologihistoria som arkeologi, som mer handlar om hur arkeologihistoria används i praktiken, i utbildning och forskning, exempelvis i form av inledande forskningshistoriska kapitel (Gustafsson 2001). Min avhandling är ett exempel på ett arkeologiskt arbete där dessa båda arkeologihistorier överlappar varandra. Bearbetningen av avhandlingens källmaterial tar sin utgångspunkt i en
22

genomgång av tidigare forskning, både vad gäller den skeppskronologiska
analysen och de utgrävningar som gjorts vid hällristningar. Men arkeologins
forskningshistorik och tolkningshistoria påverkar inte enbart bilden av det förflutna utan också den metodik vi använder vid arkeologiska utgrävningar och
därigenom också det studerade källmaterialet (se diskussion i Kapitel 6). Ur
ett historiebruksperspektiv är arkeologihistoria således inte enbart av forskningshistoriskt intresse, utan det är av central betydelse att gå tillbaka till äldre
beskrivningar och dokumentationsrapporter och studera vilka möjliga effekter
tidigare interaktioner med hällristningarna kan ha haft på källmaterialet (jfr
Gustafsson 2001:196f, om arkeologihistoria ur ett nyttoperspektiv).
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3. Hällristningarnas datering. En
forskningshistoriVk tillbakablick

Hällristningar i de äldsta skriftliga källorna
Hällristningarnas datering och kronologi har utgjort centrala frågor för hällristningsforskningen alltsedan intresset för bilderna kom att formeras till en
egen forskningsgren under andra hälften av 1800-talet. För att förstå hur detta
gick till, och hur ämnet kom att kopplas till ett bronsåldersnarrativ, är det av
vikt att göra en återblick på denna historik. Frågan om hällristningarnas datering diskuteras redan i den äldsta kända dokumentationen av en hällristning i
Skandinavien. Under en resa år 1627 inom det dåvarande norska Bohuslän
gjorde Peder Alfsøn (Petrus Adolphi) skisser av hällristningar i Askum och
Brastad. Dokumentationerna skickades till Ole Worm i Köpenhamn, men de
offentliggjordes inte förrän 1784 av P. F Suhm (Montelius 1879; Hasselroth
& Ohlmarks 1966; Nordbladh 1980:G56-59; Bahn 1998:1–29; Goldhahn
2006:40; Bertilsson 2015:6-7). En av Alfsøns avbildningar visar den så kallade ”Skomakarhällen” vid Backa i Brastad (kallad ”Braateberg” eller ”Brydeberg”). Hällen domineras av en människofigur med en tydligt markerad fallos, men trots detta kopplar Alfsøn inte hällristningarna till hednisk tid, och
han väljer dessutom att inte avbilda fallosen. Han är övertygad om att figurerna tillhörde en svunnen tid, något som märks i beskrivningen av ”…dette
mærkvaerdige Monument, hvis Alder er meget höy…”. Alfsøn föreslår att
hällen kunde ha utgjort en viloplats för stenhuggare som arbetade med att
bryta sten till den närliggande kyrkan i Brastad. Figurerna kunde enligt Alfsøn
ha fyllt en minnesfunktion, en ”memoriae causa”, eller så hade de tillkommit
genom att stenhuggarna tävlat med varandra om vem som gjorde de bästa bilderna. Några år senare, 1634, gjorde även Johannes Rhezelius skisser av hällristningar i samband med en resa till Öland och Kalmartrakten. I Kalmar stad
dokumenterade Rhezelius en sten med ett solkors och vid Lunds by i Tjust ett
block med fotsulor och skålgropar. Frågan om när de senare bilderna höggs in
diskuteras dock inte av Rhezelius, som kopplar dem till en tradition där en
kyrktjuv straffades av Gud genom att få sina fötter fästa i stenen. Denna avbildning räknas som den äldsta kända dokumentationen av hällristningar inom
dåvarande Sveriges gränser (Goldhahn 2011b).
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Fig 3.1. Peder Alfsøns skiss av Skomakarhällen. Källa: SHFA. Id: 1425.

Även om äldre avbildningar av hällristningar saknas i källmaterialet finns det
beskrivningar i skriftliga källor som möjligen, men med tvekan skulle kunna
avse figurristningar. Ett exempel ges i Olaus Magnus ”Historia om de svenska
folken” från år 1555. I kapitlet ”Om Götarnas bautastenar och runstenar” beskriver Olaus Magnus hur göter och svear både reste och ristade stenar, varav
vissa hade figurmotiv. Detta har av Ola W Jensen tolkats som en beskrivning
av runstenar med bilder eller möjligen någon typ av figurativa hällristningar
(Jensen 2002:177). Jensen poängterar att Olaus Magnus skriver att vissa av
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dessa stenar och klippblock enbart hade bildristningar och att djurbilderna användes som en form av kommunikation istället för bokstäver (Jensen
2002:182). Ytterligare en tidig, men säkrare källa, återfinns hos Johannes
Bureus som i sin anteckningsbok ”Sumlen” (1599-1648) dels beskriver en
skålgropshäll vid Ekolsund utanför Enköping, dels fotsulor och djurfigurer på
en ö i Ume älv, där de senare troligen avser hällristningarna vid Norrfors
(Goldhahn 2011b). Bureus ska också beskrivit att det fanns inristade spåroch/eller fotavtryck: ”fjätt efter hest, biörn och karl. östan vidh Presteåkern i
Svensiö på hällväghen” (Norris 2016:161). Lokalen anges av Norris som
Marby 6:1, som dock inte ligger i Dalarna, utan i anslutning till Svensjön i
Jämtland, sydväst om Storsjön. I FMIS finns endast anteckningar om fossil
åkermark vid denna lokal, men om det är detta ”Svensiö” (och ”Presteåker”)
så skulle anteckningen kunna jämföras med de spårstämplar av älg och som
återfinns vid ristningslokalen Offerdal i Jämtland, ett 50-tal kilometer norrut
(Offerdal 1:1). Med tanke på detta skulle Bureus beskrivning av figurristningar i området kunna vara korrekt. Andra av Bureus beskrivningar är
dock svårare att tolka som förhistoriska: ”uti en steen synes tre karar två hålla
hvar annan om halsen och then tridhie står och seer uppå, på Götzvijkzudden
vidh Högelossman” (Norris 2016:161). Det rör sig här knappast om en förhistorisk ristning, möjligen avses en fäbodristning även om dessa främst brukar
bestå av bokstäver (Lundqvist & Regnell 2010). Bureus upptäckte sannolikt
inte själv dessa ristningar, utan fick dem snarare förevisade och beskrivna för
sig av lokala sagesmän (såsom fallet var på många andra platser, Norris 2016).
Liksom vid Skomakarhällen vid Brastad rör de äldsta kända anteckningarna
om hällristningar således platser som var kända av lokalbefolkningen. Det går
givetvis inte att avgöra om ristningarna nyligen upptäckts, eller om de varit
kända under lång tid. De återkommande beskrivningarna från olika delar av
landet visar dock att det fanns en kunskap om att det kunde finnas bilder i berg
och hällar och att det till vissa av dessa bilder fanns olika berättelser och myter
kopplade.

Hällristningar i Rannsakningar efter antikviteter
Från mitten av 1600-talet växte intresset för en ny typ av kulturhistoria fram
där ett tidigare ensidigt fokus på de skriftliga källorna kompletterades med
uppteckningar och dokumentationer av vad vi idag definierar som fornlämningar (Selinge 1995; Jensen 2002:118; Baudou 2004:71ff). Den främsta källan vi har kring den tidens uppfattningar om äldre tiders lämningar återfinns i
”Rannsakningar efter antikviteter”, en inventering som tog sin utgångspunkt i
1666 års proklamerade ”Placat och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter” (Stahre 1995:10; Baudou 2004:71–76). Ordet hällristning förekommer inte som begrepp i Rannsakningar, men att det fanns en uppmaning om
att ägna ett särskilt intresse åt ristningar i berg och sten är tydligt. Nedanstående uppgift återfinns i Johan Hadorphs extrakt ur plakatet från samma år:
27

”Allehanda Runsteenar och Runebärg uthe på Marcken, wid Kyrkiorne eller
Byarne til finnandes, upsökies och antecknas: Sampt alle omkulliggiande Runesteenar upresas” (Ståhle 1960:XXI).

På samma ställe tas också andra naturliga eller inhuggna märken i berg återfinns upp: ”Gambla Offrelundar, Offrekällor, Offrestenar, eller Runda Kätlar
i Berg ingrafne, etc.” (ibid: XXI). De senare uppgifterna skulle kunna avse
såväl jättegrytor som skålgropar, men i de insamlade uppgifterna finns också
beskrivningar av vad som troligen avser figurativa hällristningsmotiv såsom
fotsulor och möjligen även handavtryck:
”…eett bärg Ett hål lika som effter een Jätte foth”, från Södermanland (Stahre
& Sthåle 1969:65, Rann II), ”…en stoor runner steen, uthi huilken synes efter
5 fingrar intagne…”, från Småland, (Stahre & Ståhle 1992:80, Rann III) och
”…een stor Runsten medh täckn effter een handh och Barnffot..”, från Uppland
(Stahre & Ståhle Rann II 1969:171).

Ett annat exempel avser hällristningarna från Glösa i Jämtland:
”…finns uti een bäck på bärgett ned under wattnet rijtatt många djur som hiortar
och Rhenar aff ett Fåårs storlek, och med sina bara finger effter gammal härmelsee, skall sanct: Oluff det giordt. skall synas enär lijtett wattn i bäcken är”
(Stahre & Ståhle Rann II 1969:257; jfr Jensen 2002:322–324; Olofsson 2004,
2005).

Hällristningarna vid Glösa var således kopplade till en kristen tradition kring
Olav den helige men ofta beskrivs också avtryck, märken och ristningar i stenar och berg som spår efter numera utdöda jättar, en tanke som var kopplad
till en spridd uppfattning om att berg och stenar i en svunnen forntid varit
mjuka i konsistensen (Jensen 2002:32; jfr Holmberg 1848:36, som beskriver
dem som “jättefjät”). Många andra typer av fornlämningar, som stenkammargravar, högar och husgrunder, kunde också knytas tidsmässigt till en begynnelsetid då jättar fortfarande vandrade på jorden och även runstenar kunde
tolkas som gravvårdar resta över just jättar (Jensen 2002:321, 324; jfr Baudou
2004:87; Cassel 2004). Detta behövde dock inte motsäga att de ändå kunde
kopplas ihop med kristna seder, då det i kyrkornas inventarier fanns reliker i
form av ben som sades komma från jättar (Norris 2016:169). Även troliga
skålgropar som tas upp i Rannsakningar kan beskrivas som spår av jättar:
”…en Häll be:dh JäteeHällen, och säges en Jette hafwa ther fallidt vppå och
nederstödt the Hool, som synes j Hällen”, Södermanland, (Rann II, Stahre &
Sthåle et al. 1969:65).

Vanligare är dock att skålgroparna ansågs ha en koppling till alver/älvor och
de beskrivs ofta som ”elffkällor” eller ”Elfweqvarnar” vars tillkomsttid och
bruk tycks kunna referera till såväl en gången tid som en samtid:
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samma skottar och 1751 omtalas den stora spjutbärande människofiguren vid
Litsleby som en avbildning av en på platsen fallen skotsk anförare (Montelius
1879, som refererar till Klinkowströms brev till Tessin 1751). Från de centrala
delarna av Norrköping finns en liknande nedteckning från 1730-talet om en
sägen kopplad till ett numera försvunnet ring- eller solkors på Knäppingsborgsklippan (vid Gamle Bro) där det beskrivs att den ”fordna Knäppingsborgshöfdingen skulle therstädes hafwa funnits död” (Nordén 1925a:41, som
refererar till Hillerström och Lithzenius 1742, jfr Nilsson 2005a). Ristningen
har inte återfunnits, men om beskrivningen är korrekt är det den äldsta källan
där en hällristning i Östergötland beskrivs. Också i Broocmans beskrivning av
hällristningarna vid Herrebro söder om Norrköping från år 1760 beskrivs de
som kopplade till forna strider, här: ”förmenes ritningen wara giord til åminnelse af något feltslag, som ther i urminnes tider stådt” (Broocman 1760:509).

Upplysningstidens syn på hällristningar
Från mitten av 1700-talet kom kopplingen till det Evert Baudou har kallat ”den
yverborna politisk-nationella forskningen” att ersättas av en mer rationell och
naturvetenskaplig inriktning, något som i tid sammanföll med att det statliga
intresset för fornlämningar avtog (Baudou 2004:91; Burström 1995:75). Under upplysningstiden kopplades visserligen fortfarande inristade figurer i sten
och berg samman med mytiska händelser och/eller folktro men det diskuterades också om de kunde ha uppkommit genom naturliga processer. Ett exempel
återfinns i ett schema över stenföremål från år 1747, där kemisten Wallerius
beskriver hur stenartefakter bör klassificeras. Under en av rubrikerna, ”Gjorde
bildstenar LITOGLYPHI ARTEFACTI”, beskrivs ”de som fordom verkelig
med konst varit gjorde”, såsom torsviggar och stenyxor. Men under samma
stycke finns också en anmärkning rörande ”Bildstenar, som naturen formerat
med någon liknelse af djur, växter eller andra ting” (Wallerius 1747:405–406;
Jensen 2005:51f). Wallerius beskrivning visar att tanken om en forntid där
märken i stenar utgjorde spår av jättar inte längre sågs som den rimligaste
förklaringen, åtminstone inte inom det framväxande vetenskapssamhället.
Upplysningstidens intresse för fornlämningar kunde också komma i konflikt
med såväl kyrkans kamp mot hedendomen som naturvetenskapens förakt mot
vidskepelse (Jensen 2002:164–165). Ett av de mer drastiska exemplen på hur
detta förakt kunde ta sig uttryck under 1700-talet är när kyrkans män med
kyrkans uttryckliga påbud i ryggen lät förstöra älvkvarnar där man misstänkte
eller hade bevis för att en folklig kult försiggått (Grundberg 2000:98–104; Oja
1999; Jensen 2002:164, 363). Ett exempel är när kyrkoherden Gagnerus år
1734 sprängde sönder en älvkvarnslokal vid Thorsberget i Himmeta socken i
Västmanland. Intressant är att Gagnerus egen son i en senare text beskrev fadern som en ”älskare av studium antiqvatis och forntidens stenristningar” och
dessutom att fadern själv ägnade sig åt att rista i sten när han högg in sina
familjemedlemmars initialer på en klippa vid kyrkoherdebostället (Grundberg
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2000:102). Några decennier senare lät även kyrkoherden Norlin i Uppland
spränga bort älvkvarnar, vilket beskrivs i positiva ordalag i anteckningar från
ett möte med kyrkokonsistoriet i Uppsala år 1770 (Grundberg 2000:102–103).
Grundberg menar med utgångspunkt i dessa och fler exempel från 1700-talet
att fornlämningar såsom hällristningar och skålgropar kunde utgöra ett ”historiskt dilemma”, en problematik som även tas upp av Jensen när det gäller återanvändningen av hedniska lämningar under kristnandets tidiga faser (Jensen
2002:163–166).

Ett forskningsfält formeras - hällristningarna blir ett
bronsåldersfenomen
Under upplysningstiden uppstod ett intresse för att utföra antikvariska forskningsresor och i redogörelser och dokumentation från dessa resor återfinner vi
flera av de äldsta, mer korrekta, avbildningarna av hällristningar. Ett exempel
på dessa tidiga dokumentationer är från den välkända hällkistan i Kiviksgraven i Skåne som upptäcktes under 1750-talet. De nyligen upptäckta hällristningarna rönte stor uppmärksamhet och under den senare hälften av 1700-talet
avtecknades de vid flera tillfällen av tecknare som Gustaf Fredrich Feldt och
Carl Gustav Hilfeling (Goldhahn 2013:62f). Den som brukar räknas som den
förste som lade märke till figurerna var Nils Wessman som på uppdrag av
Riksens Ständer gjorde resor för att samla in kunskap om de nyblivna svenska
länen. Wessman menade att bilderna avbildade ett romerskt triumftåg, en tolkning som ifrågasattes några år senare av Nils Reinhold Broocman, som till
skillnad från Wessman kopplade motiven till kristendomens införande. År
1780 hävdade även Anders Forssenius att hällarna kunde dateras till romersk
tid, med argumentet att det saknades runor på hällarna, samt att det hade gjorts
romerska myntfynd i omgivningarna. I densammes disputation återfinns även
de tidigare nämnda avbildningarna av Kivikshällarna av Hilfeling, som senare
gjorde avbildningar av hällristningar till Thams ”Götiska Monumenter”
(Mandt 1991:91; Goldhahn 2013:62–76; Bertilsson: 2015:7). Under det tidiga
1800-talet dokumenterade även Nils Henrik Sjöborg hällristningarna i Kiviksgraven och menade att de kunde kopplas till ett slag dit Ragnar Lodbrok sände
en här år 750 e Kr. De friliggande bilderna ute i landskapet kunde enligt Sjöborg främst dateras till vikingatiden men vissa av dem var från historisk tid,
vilket bevisades av en ristning som föreställde en kompass (Sjöborg
1822/1830:148; jfr Brunius 1868:150; Montelius 1879).
Direkt kopplad till problemet med hällristningarnas datering var frågan om
vilken typ av redskap som använts för att knacka in bilderna. I en reseskildring
från Bohuslän hävdade den dåvarande professorn i grekiska språk i Lund, Carl
Georg Brunius, att hällristningarna var gjorda med stenredskap och han argumenterade för att de skulle dateras till stenåldern (Brunius 1839). Brunius hade
redan tidigare (1815-17) dokumenterat ett flertal hällristningar i Bohuslän och
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beskrivit dem i en text som dock aldrig kom att publiceras (Brunius 1868:1).
Även Lennart Åberg studerade hällristningar på en resa i Bohuslän, men till
skillnad från Brunius menade han att hällristningarna hade huggits in med ett
metallverktyg (Åberg i Annaler 1838/1839). Brunius bemötte Åbergs förslag
och skrev att de var ”ögonskenligen inknackade och inslipade med stenredskap” (Elgström 1924:282, som refererar till Brunius 1841). Artikeln mötte
kritik också av den kände professorn Jöns Jacob Berzelius som hävdade att
skeppsfigurerna i själva verket var avbildningar av slädar. Berzelius menade
att de många obscena mansfigurerna borde dateras till sen historisk tid och att
de kunde kopplas till ”sysslolösa stenhuggar-lärlingars öfning och tidsfördriv”
(Elgström 1924:281, ref till Berzelius 1841). Åberg svarade på kritiken med
att hällristningarna var alltför talrika och avancerade för att kunna vara gjorda
av ”nybörjare uti stenhuggare-yrket” (Åberg 1841:294–295). I en senare artikel hävdade han att hällristningarna gick att datera till järnåldern med argumentet att skepp med djurhuvudstävar hade beskrivits av Snorre Sturlasson
(Åberg 1843, ref från Goldhahn 2013:110).
Ett centralt år i hällristningsforskningens historia var 1848 då Axel Emanuel Holmberg gav ut avhandlingen ”Skandinaviens hällristningar” med ambitionen att beskriva samtliga då kända hällristningar. I linje med Åberg hävdade Holmberg att hällristningarna måste ha gjorts med metallverktyg (Holmberg 1848:17–21). Ett skäl var att den skrovliga bottnen på figurerna talade
för att en hacka av metall hade använts medan ett stenverktyg borde ha lämnat
ett betydligt rundare och mjukare avtryck. Då hällristningarna heller inte uppvisade några spår av vad Holmberg identifierade som typisk bronsåldersornamentik ansåg han att de troligen tillkommit under en sen hednisk fas, sannolikt
under vikingatiden. En vikingatida datering stöddes också av de många avbildningarna av skepp med ett stort antal bemanningsstreck, vars förebilder
avsåg en typ av skepp som enligt Holmberg omöjligt skulle kunna ha tillverkats med enbart stenverktyg. I föremålsvärlden såg han tydliga paralleller med
vapen gjorda i järn och han hävdade att hällristningarna avbildade järnsvärd
försedda med parerstång. Även Holmberg var dock villig att göra ett undantag
för hällristningar funna i gravar som Kiviksgraven, där motiven tydligt kunde
föras till en bronsförande folkgrupps kulturella sfär (1848:15).
Denna åsikt delades av Lundaprofessorn Sven Nilsson som hävdade att Kiviksmonumentet var unikt i sitt slag och att det måste ha gjorts av ett annat
folk än de som gjorde hällristningar i det öppna landskapet. Kiviksmonumentet hade enligt Nilsson uppförts under bronsåldern av ett ”celto-cimbriskt”
folkslag medan de friliggande hällristningarna istället borde kopplas till
asatroende vikingars härfärder (Nilsson 1838-43; Goldhahn 2013:124, 140).
Senare kom han dock att hävda att Kiviksgraven och dess hällar var spår efter
en fenicisk koloni, en teori som kom att möta omfattande motstånd av Bror
Emil Hildebrand, Hans Hildebrand och Oscar Montelius (Christensson 2001;
2005:82–90). Holmberg menade att Skandinaviens hällristningar måste ha

32

med sin frånvaro. Något som gav Hildebrands tolkning extra tyngd var dessutom att Oscar Montelius stödde sig på dennes förslag när han några år senare
argumenterade för en bronsåldersdatering av hällristningarna vid arkeologikongressen i Stockholm år 1874 och Fornminnesföreningens möte i Göteborg
år 1875 (Montelius 1873, 1874, 1879; Nordén 1925a:11; Baudou 2012:173–
174; Bertilsson 2015:9–11). Ytterligare stöd gavs av den kände författaren
Viktor Rydberg, som argumenterade för en datering av hällristningarna till
yngre bronsålder/äldre järnålder i ett förord till en utgåva av Lauritz Baltzers
hällristningsdokumentationer (Bertilsson 2015:12f). Den intensifierade dateringsdebatten kring mitten av 1800-talet sammanföll dessutom med att fler
och fler hällristningar upptäcktes i Sverige, Norge och Danmark. I Norge gjordes den första noteringen om skeppsfigurer vid Leirvåg på Atleön år 1824 och
1847 upptäcktes även hällristningarna på gravkistan i Mjeltehaugen,
Sunnmøre (Mandt 1991:56–62). I Danmark, kring år 1830, påträffades hjulkors och skeppsfigurer på takhällen till en dös i Dillhøj på Jylland, en upptäckt
som räknas som det första fyndet av figurativa hällristningar i landet (Glob
1969:9).
Under det tidiga 1900-talet fördes som tidigare nämnts en intensiv debatt
om hällristningarna skulle kopplas till en dödskult eller en fruktbarhetskult (se
diskussion i Ling 2008:16–33). Kopplingen till gravmagi och dödskult företräddes framför allt av Gunnar Ekholm (Ekholm 1916; 1918:52; 1922a-b; jfr
Nordén 1917,1925a) medan kopplingen till fruktbarhet och äring företräddes
av Oscar Almgren (Almgren 1927; jfr Schnittger 1922a-b; Ling 2008; Bertilsson 2015). Inom denna debatt togs också frågan om hällristningarnas datering
upp, där Ekholm menade att det under äldre bronsålder fanns en koppling mellan skelettgravskicket och hällristningar i gravar medan seden att hugga in
bilder i berg kunde kopplas till den yngre bronsålderns brandgravskick (Ahltin
1945a:237ff; Mandt 1991:144; Goldhahn 2013:171). Almgren å sin sida hävdade att hällristningarnas placering i landskapet talade för att de hade ett direkt
samband med åker- och betesmark. I sitt slutord i frågan om hällristningarnas
koppling till en döds- eller fruktbarhetskult hävdade han att de stod ”i den
allmänna alstringsreligionens tjänst” (1927:256). I Almgrens ”Hällristningar
och kultbruk” från år 1927 tas dock frågan om hällristningarnas datering inte
upp till närmare diskussion. Han nöjer sig med att konstatera att hällristningarna i huvudsak kunde dateras till bronsåldern men att vissa geometriska motiv började göras redan under stenåldern. Tiden för ”bergtavlornas upphörande” skedde enligt Almgren under början av järnåldern (1927:256).
De efterföljande decenniernas hällristningsforskning dominerades av det
Almgrenska paradigmet kring en koppling mellan hällristningar och fruktbarhetskult och dateringsfrågan kom under en period att hamna något i skymundan. Signifikant för hällristningsforskningen under tiden fram till genomslaget
för den nya arkeologin under 1970-talet var istället en gemensam förförståelse
kring hällristningarnas fruktbarhetsfrämjande funktion (Mandt 1991; jfr Ling
2008). Som Gro Mandt påpekat kan forskningen under denna period främst
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beskrivas som inriktad på specifika delar av denna förmodade funktion såsom
kult och riter (Shetelig 1930; Fett och Fett 1941; Marstrander 1963), religion
(Glob 1969), mytologi (Bing 1937; Ohlmarks 1963; Almgren 1962) och magi
(Gjessing 1939; Ahltin 1945b; Brøndsted 1966 och Hagen 1967; jfr Mandt
1991).
Mot objektiva dateringsmetoder och mer detaljerade skeppskronologier
Under 1970- och 80-talet fick dateringsfrågan förnyad aktualitet genom den
processuella arkeologins strävan att bygga upp typologier och kronologier
med objektiva analys- och mätmetoder (Welinder 1974; Burenhult 1980). Ett
metodiskt angreppssätt var olika former av kombinationsanalyser, där motivtypernas korologiska utbredning kopplades till kronologiska faser och diffusionsmönster (Malmer 1981; jfr Mandt Larsen 1972; Nordbladh 1980). Genomgående för dessa arbeten var att man tog avstånd från tidigare kulturhistoriska och religionsarkeologiska tolkningar, något som tydligast kom till uttryck hos Göran Burenhult som applicerar:
”en strikt arkeologisk bearbetning…med arkeologisk metod och med tyngdpunkten på den inre kronologin, utan någon hänsyn tagen till deras religiösa
sammanhang eller innehåll” (1980:11).

Burenhult använde sig av begreppet huggningskvalité (djup, prickhuggning,
slipning etc) och menade att huggningsteknik och utförande hade kronologisk
signifikans. Genom att utföra en seriationsanalys, där motivens variation jämfördes med de olika huggningskvalitéerna, var det enligt Burenhult möjligt att
fastställa hällristningstraditionens första uppträdande och även att upprätta en
relativ och absolut hällristningskronologi (1980:15; se kritik i Pettersson
1984). Studien är ett tidigt exempel på hur datateknologin öppnade nya möjligheter att bearbeta stora mängder information, vilket i sin tur möjliggjorde
mer detaljerade studier kring hällristningarnas utbredning och placering i
landskapet. Ett annat exempel är Kalle Sognnes studier kring bronsålderns och
den äldre järnålderns bosättningsmönster och territorier där gravar, föremålsfynd och hällristningar ingår (1983:45ff). Ytterligare ett är Ulf Bertilssons
”The rock carvings of northern Bohuslän”, där hällristningarnas geografiska
utbredning och relationer till boplatser, gravar och strandlinjer analyseras.
Bertilsson diskuterar framför allt relationen mellan hällristningar och övriga
bronsålderslämningar och menar att denna relation ger en dateringsindikation
men poängterar också att det finns en tydlig korologisk relation mellan hällristningslokaler och rösen/stensättningar från äldre järnålder (1987:149).
Under senare år har diskussionen om de sydskandinaviska hällristningarnas
datering och kronologiska utveckling kretsat kring två inflytelserika arbeten:
Flemming Kauls ”Ships on Bronzes” (1998), och Johan Lings ”Elevated Rock
Art” (2008) (se Kapitel 4 för bilder på kronologier). Den grundläggande förutsättningen för de analyser som görs i dessa studier är att skeppsmotivens
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variationer har kronologisk signifikans, något som tidigare diskuterats av exempelvis Ekholm 1916; Fett & Fett 1941 och Marstrander 1963 (jfr Almgren
1987 för dateringar baserade på kurvaturförändring). Två tydliga trender, båda
inom ramen för den komparativa metodiken, har identifierats (Goldhahn &
Ling 2013:274–275; Ling 2008). Den första trenden är när skeppsfigurer på
bronsföremål från slutna kontexter, tillsammans med hällristningar i gravar,
utgjort kronologiska hållpunkter. Skeppsmotiven har sedan jämförts med liknande skeppsfigurer på friliggande berghällar (Glob 1969; Kaul 1998). Den
andra trenden är när skillnader i stil och knack/huggningsteknik ansetts ha
kronologisk signifikans, till exempel om skeppen är enkel- eller dubbellinjiga
och huruvida skroven är fullt uthuggna eller ej (Malmer 1981). Vissa motiv
som avbildas på hällristningshällar, framför allt vapenfigurer som yxor, svärd,
spjutspetsar och sköldar har paralleller i den faktiska föremålsvärlden och kan
därmed antas ha tillkommit inom samma tidsperiod. Huvuddelen av motiven
går dock inte att datera annat än genom en indirekt metodik som bygger på
jämförelser med bilder på bronsföremål från väldaterade kontexter. Även
denna metod har dock begränsningar i sin tillämpbarhet, då det endast är från
och med inledningen av Period IV som bronsföremål (framför allt rakknivar)
förses med bilder i större utsträckning (Kaul 1998:146). Från bronsålderns
första period (Period Ib) finns endast ett känt bronsföremål med en bild att
tillgå, en skeppsfigur på ett av de två krumsvärden från Rørby i Danmark (ibid
1998:74). Skeppsfiguren har tydligt insvängda stävar, en horisontell köllinje
som är svagt uppåtböjd och en oval och svagt nedåtvinklad stabilisator/roder.
Hällristningsskepp som är mycket lika denna skeppsbild kan således genom
en indirekt metodik kopplas till hällristningstraditionens äldsta fas. Ytterligare
ett centralt föremål för diskussionen om hällristningarnas datering är en
bronslur från Wismar i Mecklenburg som sannolikt kan dateras till Period III
(ibid 1998:92, se dock Kristiansen & Larsson 2005: 195, som daterar den till
Period I-II). På luren finns två typer av skeppsfigurer, ett med svagt inåtsvängda stävar och ett med svagt utåtsvängda stävar där de senare avslutas
med vad som brukar tolkas som stiliserade djurhuvuden (Glob 1969:49–56;
Kaul 1998:92–93). Ett exempel på en fristående sten där båda dessa skeppstyper förekommer tillsammans är från Birkerøgel i Danmark och sannolikt har
skeppsfigurerna tillkommit vid samma tillfälle (Kaul 1998:88, 92-93).
I Kauls studie jämförs skeppsfigurer på bronsföremål från väldaterade kontexter med typologiskt likartade hällristningsskepp. Utifrån denna jämförelse
presenteras en kronologisk/typologisk graf över skeppsmotivets förändring
över tid på såväl bronser som hällar och Kaul menar att dessa följer likartade
utvecklingslinjer (Kaul 1998:63–72, 88; jfr Ling 2008:59–63). I denna modell
anses framför allt formen på stävar och kölförlängningar ha en kronologisk
signifikans. Denna kronologi har utvecklats ytterligare av Johan Ling i en studie som kombinerar Kauls komparativa metodik med en uppdaterad modell
för strandlinjeförskjutningen i Bohuslän (Ling 2008). Genom avvägningar av
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ett flertal lågt belägna skeppsfigurer visar Ling att dessa av strandförskjutningen att döma inte kan har tillkommit före en viss tidpunkt. Utifrån dessa
förutsättningar ger Ling ett förslag på en översiktlig modell för den kronologiska utvecklingen av skeppsmotiven i Bohuslän, en kronologi som med vissa
undantag bekräftar den modell som föreslagits av Kaul. Ling har senare applicerat modellen även i Uppland och menar att den bohuslänska kronologin i
stora drag stämmer även här (Ling 2013). En grundförutsättning för att en
hällristningskronologi som baseras på motivens förändring över tid ska kunna
anses giltig är dock att förändringen följer samma generella typologiska utveckling som bronsföremålen. Hällristningskronologier som likt Kauls förslag
bygger på en komparativ metodik har också kritiserats för att vara en form av
cirkelargument, som enbart bekräftar den montelianska typologin (Nordbladh
1980; Goldhahn 1997; Hauptman 2002). En annan källkritisk aspekt gäller
frågan om vilken tid bilderna kan dateras till, för även om vi lyckas datera
motivens äldsta möjliga tillkomsttillfälle till en viss tidsperiod går det inte att
utesluta att befintliga motiv har kopierats eller parafraserats.
Traditionen att göra figurativa hällristningar avtog kraftigt under senare delen av yngre bronsålder men nya bilder knackades också in under järnålderns
äldsta fas. De motiv som oftast anses ha tillkommit under äldre järnålder är
vissa typer av skeppsmotiv samt ryttarfigurer med rektangulära sköldar.
Skeppsfigurerna har köl- och relingslinjer med symmetriska och parallella förlängningar till skillnad från bronsålderns skeppsfigurer där den ena eller båda
av dessa är böjda inåt (Kaul 1998:104–107; Ling 2008:101, 189-191). Denna
typ av sena skeppsmotiv har jämförts med fyndet av det plankbyggda Hjortspringskeppet från ön Als i södra Jylland, som daterats till ca 350 f Kr (Rieck
& Crumlin-Pedersen 1988:74; Rieck 1994:48–49; Crumlin-Pedersen & Trakadas 2003; se dock kritik i Fredsjö, Janson & Moberg 1956:16). Motivtypen
återfinns framför allt inom Tanumområdet men exempel finns även vid Järrestad i Skåne, på Bornholm och längs den norska kusten i Østfold, Hordaland,
Trøndelag, och Gloppen i Sogn och Fjordane (Kaul 2004:395; Mandt
2005:163; Ling 2008:196; Dodd 2010:110–121, Skoglund 2013). Längre
norrut, i Östergötland och Uppland, har hittills inga skeppsfigurer som med
säkerhet kan sägas vara av denna typ identifierats (Nilsson 2012:87; Ling
2013, se vidare Kap 4).
En möjlig datering till förromersk eller till och med romersk järnålder har
föreslagits för några atypiska skeppsfigurer från Brastad och Tossene i Bohuslän (Bengtsson 2013:255–258). Skeppen har markerade längsgående linjer
(plankor?) och med hänvisning till motivets likhet med Nydambåten föreslår
Bengtsson att de kan dateras till århundradena efter Kristi födelse, möjligen
så sent som ca 300 e Kr. För några år sedan upptäcktes en målad skeppsfigur
på ett brant klippöverhäng vid Lyse i Bohuslän, och detta kan enligt Bengtsson
föras till första århundradet efter Kristi födelse (se dock Andersson 2011 som
daterar skeppsmålningen till bronsåldern). De ryttarfigurer med rektangulära
sköldar som ansetts vara järnåldersristningar finns främst representerade vid
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Litsleby och Tegneby i Bohuslän (Sarauw & Ahlin 1923, se bild nedan i Kapitel 6) men liknande ryttarmotiv återfinns också vid Reppe i Stjørdal, Trøndelag (Kaul 1998; Sognnes 1999:25). Något som stärker dateringen av dessa
motiv till järnålderns äldsta del är att det i Hjortspring-fyndet återfanns rektangulära sköldar av Hallstattyp (Kaul 2004:308–311; jfr Schnittger
1922:106). Hällristningstraditionens äldsta och yngsta faser har nyligen diskuterats av Skoglund, som i likhet med Burenhult menar att vissa av de
skånska yxfigurerna (med utsvängd egg) liksom figurer som avbildar pålstavar kan dateras till övergångsfasen mellan senneolitikum och äldre bronsålder
(Skoglund 2013:692; för en diskussion kring möjliga neolitiska skeppsfigurer
på Västkusten, se Ling 2008:101; Bengtsson 2013). Skoglunds analys visar
dessutom att många av de skånska motiven kan dateras till Period V, VI och
förromersk järnålder (ca 900-200 f Kr) och han menar att det finns tydliga
paralleller mellan Järrestadhällens krigar- och ryttarmotiv och liknande attribut inom Hallstattkulturen (Skoglund 2013:695–698).
En central lokal för att kunna diskutera hällristningstraditionens yngsta fas
är Kårstadhällen från Stryn i Norge. Ristningen, som idag återfinns vid Universitetsmuséet i Bergen, var troligtvis belägen på en bergvägg vid Innviksfjorden där den borde ha synts väl för de som färdades längs fjorden (Mandt
2005:161, se bild i Kapitel 6). På hällen finns sju skepp, fem eller sex fragment
av skepp samt två runrader och en svastika (se vidare Kapitel 6). De äldsta
skeppen på Kårstadhällen har parallella stäv- och relingslinjer och bör därför
dateras till förromersk järnålder, enligt ovanstående kriterier. De skepp som
har tydligt böjda skrovlinjer och klykformade avslutningar av relingens förlängningslinje har givits en datering till romersk järnålder utifrån en jämförelse med en skeppsfigur på en rest sten vid det närliggande Austrheim i Gloppen (Mandt 2005:159–171; Marstrander 1963). Skeppet på Austrheim-stenen
har i sin tur daterats till ca 400 e Kr, utifrån fynd från en begravning i anslutning till den resta stenen. Ytterligare några få exempel på skepp av denna typ
finns från Bjørngård i Trøndelag, Roskar i Møre och även på en gravhäll från
Smiss på Gotland (Nordén 1933:78–82, 1934:98–99; Kaul 1998:107–110;
Wehlin 2013:75–76; Andrén 2012, 2014).
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4. Brukade landskap, hällar och bilder

Hur hällristningarna ska tolkas och vilken funktion de haft inom bronsålderssamhället har varit föremål för en lång och livlig diskussion och ett stort antal
förslag har lagts fram genom åren. I en sammanställning pekar Goldhahn &
Ling (2013) på minst ett tiotal teman som varit framträdande: att hällristningarna var avbildningar av historiska händelser, att de var uttryck för eller avbildade religiösa uttryck, deras funktion inom magi, kult och eskatologi, att de
kunde kopplas till sociala eller årstidsbundna händelser, kommunikation med
gudar, mellan människor etc. Flera av dessa ämnen anknyter också till frågor
kring figurernas placering i landskapet, datering och utveckling över tid.
Många av hällristningslokalerna har använts under hundratals år, men trots
detta är antalet överhuggna bilder relativt få på de flesta lokaler. Samtidigt
som det sker ett återvändande till samma hällar sker också en expansion i landskapsrummet och hällristningstraditionen kan beskrivas som en tudelad praktik där bilder skapades på nya platser, parallellt med ett återvändande till redan
etablerade lokaler. Det är därför relevant att ställa frågan om det var det omgivande landskapet, platsen med hällristningarna eller bilderna själva som var
av betydelse när nya bilder skulle knackas in? I följande kapitel kommer jag
att lyfta dessa frågor och visa hur de diskuterats inom hällristningsforskningen. Inledningsvis förs en diskussion om hällristningarnas läge i landskapet och vid kommunikationsleder och därefter ges exempel på hur hällar
och enskilda bilder kunde brukas över tid. Efter detta följer en studie av Himmelstalundsområdets hällristningar med fokus på den diskussion som förts
kring datering och deras och funktion i bronsålderssamhället. Här presenterar
jag en egen studie av den kronologiska utvecklingen av hällristningstraditionen i området, med utgångspunkten i de skeppskronologier som presenterats
ovan.

Hällristningarna i bronsålderslandskapet
Vilken typ av miljö och landskap som ursprungligen omgav hällristningarna
är en fråga som har diskuterats intensivt inom hällristningsforskningen, framför allt hällarnas läge i förhållande till den dåtida kustlinjen. Landhöjningsförloppet skiljer sig kraftigt åt mellan olika hällristningsregioner. I Bohuslän och
i Uppland sker en stor förändring av landskapet från tidig bronsålder fram till
äldre järnålder, vilket gör att hällristningarna idag i många fall är belägna långt
41

ifrån den dåtida strandlinjen. För exempelvis Tanumsområdet räknas med en
strandlinjeförskjutning på sex meter från tidig bronsålder fram till järnålderns
början (Period I, 16 m ö h- Period VI, 9- 10 m ö h, Ling 2008:150–151). För
Upplands del bör strandlinjen ha legat kring 25 meterskurvan vid bronsålderns
inledning och ned mot 15 meter mot slutet av yngre bronsålder (Ling
2013:21). I Skåne, på Bornholm och i Østfold sker inte samma drastiska landskapsförändring på grund av strandlinjeförskjutningen, vilket gör att de kustanknutna hällristningarna i dessa områden idag är belägna betydligt närmare
vattnet än i ovanstående områden. Östergötland intar här en särställning, då
endast ett fåtal av hällristningarna kan ha legat i anslutning till den forntida
kustlinjen. Men även om det finns variationer både lokalt och regionalt följer
utbredningen av hällristningarna ett grundläggande mönster där den gemensamma nämnaren är närheten till vattendrag i form av hav, sjöar, åar, forsar
och våtmarker (Coles 2000; Bengtsson 2004; Hauptman 2002; Ling 2008).
Kopplingen till vatten är tydlig också på en lägre skalnivå och det finns
många exempel på att figurer har placerats i, eller i anslutning till platser där
vatten naturligt rinner över hällen (Bengtsson 2004). Hällristningar har också
placerats på klippor och hällar med utmärkande morfologiska drag, eller med
ovanliga geologiska formationer såsom markanta kvartsådror (Goldhahn
2007:159–167). Men det finns också exempel där bilderna på olika sätt interagerar med strukturer och formationer på hällarna. Flera av dessa exempel är
från den nordliga hällristningstraditionen, där det vid exempelvis Bergbukten
i Alta går att följa en björns färd över hällen till en fördjupning som kan tolkas
som ett ide (Helskog & Høgtun 2004; jfr Gjerde 2010). Liknande interaktioner
finns också i södra Skandinavien, exempelvis från Slagsta i Södermanland,
där isrepor och kvartsådror har integrerats i olika figurer (Goldhahn
2005:201f). Redan tidigt kom frågan om hällristningarnas placering i landskapet att kopplas till deras tänkta funktion. Almgren menade att ristningarna
fyllde en funktion inom ett jordbruksbaserat samhälles årstidsriter och att de
ursprungligen placerats vid den produktiva åkermarken (Almgren 1927).
Almgrens förslag kom att dominera tolkningen av ristningarna under många
år, något som beskrivits i termer av ett ”terrestrial paradigm” (Ling 2008:15).
Enligt Ling talar den marina kopplingen för att de kustanknutna hällristningarna bör förstås som uttryck för olika former av kommunikation mellan och
inom marint inriktade grupper (Ling 2008:15–33). Ristningarna kan utifrån
denna modell kopplas till ritualer som utfördes i samband med avfärd och
hemkomst vid sjöfärder, såväl handelsresor som krig och plundring. Det återkommande bruket av samma lokaler och landskapsrum får därigenom såväl
en social som naturgeografisk förklaring (2008:159f). Bildernas funktion i relation till deras läge vid strandlinjen har även diskuterats av Courtney Nimura
(Nimura 2016). Utifrån en tanke om bildernas möjliga agens föreslår hon att i
områden med en märkbar förändring av strandlinjen så kan ristningar ha
knackats in för att bearbeta denna upplevelse och också för att påverka vad
man uppfattade som en sjunkande havsnivå (2016:129). Även om graden av
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närhet till den direkta strandlinjen varierade har huvuddelen av hällristningarna i södra Skandinavien knackats in i kustnära områden, som Bohuslän/Østfold, Skåne, Tjust och Uppland. Landskapsbilden kan därför i stor utsträckning beskrivas som ett ”seascape” (Coles 2000). I ett vidare geografiskt perspektiv är detta av intresse, då närhet till strandlinjer återkommer i hällristningsområden utan direkt koppling till det öppna havet. Ett exempel är
Högsbyn i Dalsland där hällristningarna återfinns i nära anslutning till sjön
Råvarpen.
En studie av det landskap som omgav hällristningarna i Tanums världsarvsområde visar att huvuddelen av bilderna knackades in i vad som under
förhistorisk tid utgjorde ett kustlandskap präglat av skär, vikar och öar (Ling
2008:149). Närmare 70 % av ristningarna var belägna mellan 0-100 meter från
havet, de flesta 0-20 meter från vattnet medan runt 10 % knackades in i direkt
anslutning till vattenlinjen. Studien visar på en tendens där yngre figurer medvetet tycks ha placerats längre ned på hällarna. Men det finns också flera lokaler där figurer som daterats till förromersk järnålder är högre belägna än
skepp från yngre bronsålder (exempelvis Tanum 833, Ling 2008:116). Viktigt
att komma ihåg är också att en tredjedel av lokalerna återfinns i högre terräng,
där den direkta kopplingen till vattnet inte var lika uppenbar. Motivbilden i
området skiljer sig också åt beroende på hällarnas läge i landskapet, där hällar
dominerade av skeppsfigurer i högre grad återfinns i närheten av den dåtida
kustlinjen medan hällar med stora människofigurer återfinns längre in i landet
(Ling 2008:146). De stora människofigurerna kan enligt Cornell & Ling
(2010) förstås i termer av sekundär agens (Gell 1998), där bilderna kommunicerade vissa marint inriktade gruppers identitet och maktanspråk. Trots det
stora antalet hällristningar har dock få boplatslämningar med spår av hus från
bronsåldern hittills upptäckts i Bohuslän. Några exempel finns dock, som vid
Munkedal (Petersson 2008), Tanum 539 (Öbrink et al. 2015), Tanum 1830
(Petersson & Toreld 2015:32), Tanum 1840 (Falkenström 2010) och möjligen
även vid Ytterby (Petersson & Toreld 2015:32). De flesta av dessa tycks ha
varit ensamgårdar som återfinns i olika landskapsutsnitt, med det gemensamt
att de alla låg relativt nära havet. Under förromersk järnålder finns något fler
hus, men det rör sig fortfarande om ensamgårdar som var belägna i samma
lägen i landskapet (Ragnesten 2007:64; Petersson 2015). Den expansion som
inleds under perioden når sitt maximum under romersk järnålder för att sedan
tydligt avta. Under yngre järnålder återfinns boplatser istället i lägen där äldre
bebyggelse saknas (Nyqvist 2001:217f).
Hällristningarnas läge i förhållande till gravar och boplatser har också varit
en ofta återkommande forskningsfråga såväl som deras funktion och betydelse
inom bronsålderns religion. Kring 18 % av alla hällristningslokaler i Sverige
återfinns inom 10-15 meters avstånd från någon typ av grav och från norra
Europa finns hundratals exempel på att hällristningar (främst skålgropar) utgör en del av en gravanläggning (siffror från Goldhahn 2006:106; 2013:541;
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jfr Bertilsson 1987). Förhållandet till gravar, och en möjlig funktion inom religion och kult, är omfattande frågor och det finns inte utrymme för att diskutera dem inom denna avhandling. Här hänvisas istället till de diskussioner
kring hällristningar i gravar som ges i (Nordén 1925a; Nordén 1934; Mandt
1972; Kjellén & Hyenstrand 1977; Nordbladh 1980; Bertilsson 1987; Widholm 1998; Goldhahn 1999, 2006:98–102, 2007:243–278, 2013; Sognnes
2001; Borna-Ahlkvist 2002; Hauptman 2002; Fredell 2003; Bengtsson 2004;
Kaul 2004; Mandt & Lødøen 2005; Skoglund 2005; Syvertsen 2005 et al., se
även sammanfattning i Goldhahn). Av särskilt intresse är dock en återkommande koppling mellan hällristningar och gravar från järnåldern i vissa områden, och detta ämne kommer jag återkomma till i Kap 6.
Också i Östergötland finns en uppenbar koppling till vatten, trots att endast
ett fåtal kan ha legat i direkt anslutning till den forntida kustlinjen. Hällristningarna vid Gärstad utanför Linköping var belägna nära sjön Roxen och dess
sanka strandängar medan ristningarna i Hästholmen återfinns några hundra
meter från Vätterns strandkant. För Himmelstalundsområdets del är närheten
till sjön Glan och Motala ström tydlig och det har föreslagits att hällristningarnas omgivning präglades av ett våtmarkslandskap (Hauptman 2002, se diskussion i Nilsson 2005a, 2010b). Himmelstalundsområdet var en plats där Östersjön mötte inlandets kommunikationsleder, och det har ofta framhållits att
Motala ström haft en central roll för kommunikationen mot det inre av Östergötland och vidare (Larsson 1993:137; Kaliff 1999:13ff; Botwid 2017:127).
Lugnvattnet vid Himmelstalund öster om de strida strömmarna vid Fiskeby
har lyfts fram som en möjlig handels- och/eller omlastningsplats i detta kommunikativa system (Larsson 1993:109ff; Fredell 2003:91). Men strömmens
lämplighet som kommunikationsled har också ifrågasatts och området med
fallen och strömmarna vid Fiskeby har i en annan tolkning setts som en farlig
passage som måste passeras, både på ett symboliskt och fysiskt plan, på vägen
mot det okända (Hauptman 2002:29). Men också i andra områden, som i Södermanland och i Västergötland finns en tydlig koppling mellan hällristningsområden och farleder (Wigren 1987; Weiler 1994).
Hällristningarna kan ha fyllt en funktion i samband med kommunikation
mellan människor och gudar. Men deras vidare utbredning i landskapet visar
också vid vilka platser och längs vilka kommunikationsleder kontakter mellan
grupper av människor skedde. I vissa fall följer hällristningarna möjliga kommunikationsstråk på land. Ett exempel är en dalgång vid Brastad, där en rad
med hällar ansluter till en möjlig vägsträckning, något som Bertil Almgren
beskrev som ”en veritabel bronsålderns Via Sacra” (Almgren 1964). Ett annat
exempel är hällarna vid Balken och Fossum i Tanum som ansluter till vad som
kan ha varit en kommunikationsled (Bertilsson & Ling 2015). I Himmelstalundsområdet kan ristningarna på norra sidan av Motala ström ha följt en
vägsträckning i öst-västlig riktning från Himmelstalund i öster via Fiskeby,
Leonardsberg och Ekenberg vidare mot sjön Glan (Nordén 1925a, Fredell
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2003). Strax norr om Fiskeby i samma område har en förhistorisk vägsträckning nyligen undersökts, och det har föreslagits att den skulle kunna ha haft
ett samband med hällristningarna, då den riktar sig ned mot hällristningarna
vid Fiskeby (Hjulström & Lindwall 2013:114–115).
På ett övergripande plan kan placeringen av hällristningslokaler således
sättas in ett kommunikativt system, där vissa av de kustbundna lokalerna var
belägna i vikar och skyddade hamnlägen medan andra återfanns längs inlandets färdvägar, på land såväl som längs vattendrag. I Kapitel 2 gavs exempel
på hur skapandet av bilder över tid kan ha påverkat människors rörelsemönster
i landskapet, vilket i sig ledde till att nya bilder placerades på platser där det
redan fanns bilder. Men återvändandet tog sig också flera andra uttryck och
en central fråga är vilken roll bilderna själva spelade i detta skeende? Antalet
överhuggningar är relativt få i de flesta regioner, även på platser med en
mycket lång kronologisk kontinuitet. Detta visar att människor i de flesta fall
aktivt valde att inte knacka in nya bilder över gamla bilder, men det går också
att tolka som att det var av vikt att hitta en tom yta på en plats med en särskild
betydelse. Oavsett vilket så bör inknackandet av nya bilder ha föregåtts av ett
aktivt sökande efter redan befintliga bilder. På lokaler belägna i direkt anslutning till strandlinjen bör detta ha varit ett mindre problem, då vågor och vindar
höll hällarna mer eller mindre fria från vegetation. Längre in från kusten måste
dock nya inknackningstillfällen ha startat med att hällarna gjordes rena från
mossa, löv och lavar.
Men hur förhöll man sig till de bilder som redan fanns på hällarna när framrensningen väl var klar? Om hela hällen gjordes ren var det möjligt att relatera
nya figurer till samtliga av hällens bilder, men frågan är varför helheten skulle
ha varit av betydelse? Ett mer troligt scenario, framför allt på de större lokalerna, är att mindre ytor rensades fram och att nya bilder knackades in i förhållande till de bilder som fanns inom dessa ytor. Nästa steg bör ha varit att
leta upp en bildtom yta som var tillräckligt stor för den tänkta figuren, eller så
anpassades den nya bildens storlek, form och motiv efter de redan befintliga
bilderna. Ett tydligt exempel på detta är den tidigare diskuterade ytan på
Hemstahällen i Boglösa, Uppland, där nya skepp anpassats och närmast
pressats in mellan äldre, horisontellt placerade skeppsfigurer (Boglösa 131;
Fahlander 2012:106–108). Men detta förekommer på många andra platser,
som vid Himmelstalund där stäven på ett skepp anpassats till en äldre svärdsfigur.
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Fig 4.1. Skeppsfigur vars stäv tydligt anpassats till ett svärd. Himmelstalund. Ur:
Nordén 1925a:281, H47.

Att döma av de hällristningskronologier som föreslagits under senare år går
det i flera regioner att följa utvecklingen av bilderna från äldsta bronsålder
fram till några århundraden in i förromersk järnålder, i vissa fall till och med
på en och samma lokal. Några av de tydligaste exemplen på en lång kontinuitet
kommer från Bohuslän, såsom Vitlyckehällen, Aspeberget och Litsleby i Tanum (Ling 2008:123). Men även i andra regioner har människor återkommit
till samma hällar under långa tidsperioder. Ett exempel är Järrestadhällen i
Skåne, med skeppsmotiv från Period I, yxor och fotsulor från Period II-III, ett
uppehåll i traditionen under Period IV och ett återupptagande från Period V
fram till förromersk järnålder (Skoglund 2016:42–44). Att man återkom till
just Boglösaområdet för att göra nya bilder har föreslagits bero på en kombination av områdets kommunikativa läge och att nya figurer gjordes i relation
till, och med inspiration från, befintliga bilder (Wessman 2010:117). Området
tycks ha haft en särskild social betydelse under bronsåldern och vissa platser
kan ha valts ut som lämpliga på grund av deras strandnära läge. Ristningarna
på dessa platser kan ses som uttryck för, eller illustrationer av, aktiviteter med
koppling till marint inriktade grupperingar (Ling 2013). Ett annat exempel på
ett område som kan ha haft en särskild betydelse under bronsåldern är en dalgång vid Medbo i Brastad socken i Bohuslän där det finns ett flertal människofigurer med höjda svärd, ett motiv som med något undantag endast förekommer i detta område (Toreld 2012). Det kan således ha varit platsen och
dess läge i ett socialt eller rituellt laddat landskap, snarare än ristningarnas
symboliska betydelse, som avgjorde varför människor valde att återkomma
och göra nya hällristningar (Kaul 2006).

Tillägg och överhuggningar
Kombinationsstudier har visat att vissa hällristningsmotiv förekommer tillsammans, medan andra sällan eller aldrig gör det (Nordbladh 1980; Tilley
1999; Skjöldebrand 1989; se diskussion i Hauptman 2002:87–122). I Himmelstalundsområdet är skepp och fotsulor en vanlig kombination, men däremot förekommer fotsulor sällan tillsammans med agerande människor
(Hauptman 2002:122). Ett särskilt intressant fenomen är dessutom att äldre
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motiv kan förses med nya attribut. Ett exempel är från Sotetorp i Tanum, där
stävarnas djurhuvud ser ut att vara tillagda i efterhand, ett annat är Balken i
Tanum, där en skeppsfigur som daterats till Period II har fått tillägg i form av
en stävförlängning under Period V (Kaul 2008; jfr Sjöstrand 2011:184). Att
tillägg gjordes på äldre figurer visar att inte bara platserna utan också enskilda
motiv kunde tillmätas en särskild betydelse långt efter deras tillkomst. Det är
ett fenomen som återkommer i Tanumsområdet (Fredell 2003: 178; Ling
2008:123) men också i flera områden, exempelvis på Åmøy i Rogaland i
Norge (Nordenborg-Myhre 2004).

Fig 4.2. Hällristningsskepp från Sotetorp där stävar försetts med förlängningar i
form av djurhuvud. Från Kaul 2008:54.

Tack vare utvecklingen av laserscanning och fotogrammetri (SFM-Structure
From Motion) finns idag nya möjligheter att studera denna typ av tillägg i
detalj. Ett exempel jag diskuterat tidigare är Fossum i Bohuslän, där det visat
sig att en av de kända yxbärarna inte håller i en yxa, utan snarare i ett lyft svärd
(Bertilsson & Ling 2015; jfr Toreld 2012). Men också i Östergötland finns
flera exempel på möjliga tillägg, exempelvis på flera av de stora skeppen vid
Himmelstalund.

Fig 4.3. Skeppsfigurer från äldre bronsålder vid Himmelstalund. Stävar har försetts
med snirkliga tillägg, troligen under en senare period. Foto: Per Nilsson (jfr HB13,
Nordén 1925a:260).

I andra fall har nya figurer inte anpassats efter de befintliga, utan istället
knackats in rakt över äldre motiv. Det kan röra sig om en slump och att man
helt enkelt inte såg att det redan fanns motiv på hällen. Men i vissa fall tycks
överhuggningarna vara medvetet utförda, exempelvis de stora människofigurer som placerats över äldre bilder vid Skomakarhällen i Brastad, Litsleby och
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Kalleby i Bohuslän. En annan typ av spår som kan tolkas som en möjligen
medveten förstörelse är de eldskador som ofta förekommer på ristningslokaler
(Bengtsson 2004:37). Många kan ha tillkommit i historisk, eller modern tid
medan de i andra fall sannolikt har ett förhistoriskt ursprung. Det har föreslagits att eldskadorna kan höra samman med kremationer (Goldhahn 2007:261f)
men också att de kan tolkas som medvetet utförda för att bryta med en gammal
tradition (Nilsson 2012).

Fig 4.4. T. v. Den s.k. ”Skomakaren” vid Brastad. Frottage av Dietrich Evers
(SHFA). T. h. spjutbäraren från Litsleby. Foto: Claes Claesson (SHFA). (Båda har
beskurits).

Men varför gjordes dessa tillägg? Ett tolkningsförslag (för kustnära hällristningar) är att äldre figurer kan ha knackats in när hällarna låg nära vattnet,
vilket kan kopplas till marina kontaktytor och ideal. När hällarnas läge i landskapet förändrades på grund av strandlinjeförskjutningen kom vissa av dem
att förknippas med minnen och traditioner som vidmakthölls genom att nya
hällristningar tillfördes, såväl som tillägg på äldre figurer (Ling 2008:155). Ett
annat förslag ges av Fredell, som menar att manipulation och tillägg är vanligt
inom orala kulturer och att detta kan vara ett sätt att anpassa verkligheten efter
myten (2003:178). Men tilläggen kan också ha fyllt en tids- och arbetsbesparande funktion. Även om det finns exempel där människofigurer försetts med
tillägg, och vapen som har omarbetats, är det framför allt skepp som försetts
med tillägg. Ur ett historiebruksperspektiv kan detta också ses som ett tydligt
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tiv utvecklades och förändrades över tid är därför relevant inte bara ur ett kronologiskt perspektiv, utan också ur ett historiebruksperspektiv. Studien är därmed direkt relaterad till frågeställningen om vilka spår bruket av hällristningar
har lämnat efter sig.
I Östergötland finns tre områden med figurativa hällristningar. Hästholmen
vid Vättern, Gärstad vid Roxen och Himmelstalundsområdet mellan sjön Glan
i väster och Bråviken i öster. Vid Hästholmen och Gärstad finns ett mindre
antal lokaler med figurativa hällristningar, medan Himmelstalundsområdet är
ett av de mest omfattande hällristningsområdena i södra Skandinavien. Diskussionen om de östgötska ristningarna kommer därför att fokuseras på Himmelstalundsområdet.
Skålgropar
Människor
Fotsulor

5619
275
334

Svärd

55

Skepp
Djur
Cirkelkors, ring, konc.
cirklar
Yxor

1558
544
191

Spjut

54

Ramfigur

39

Träd

24

Spiral

13

72

Tabell 1. Fördelningen av de vanligaste motiven i Himmelstalundsområdet, efter
Hauptman 2002:57. Antalet skall räknas upp på grund av flera nyfynd.

Under bronsålderns äldre del framstår slättbygderna i mellersta och västra Östergötland som centrala områden med storhögar och många bronsfynd. Av utbredningen av bebyggelsen och gravfälten att döma ökar dock Norrköpingsområdets betydelse från och med den mellersta delen av bronsåldern, en trend
som accentueras ytterligare under yngre bronsålder (Kaliff 1999:46–52; Nilsson 2014). Bronsålderslämningarna i Norrköpingstrakten kan i sin tur delas
upp i två tydliga koncentrationer, Himmelstalundsområdet i väster och Vikbolandet i öster. Gravar och gravfält med dateringar till den yngre bronsåldern
har undersökts vid Fiskeby och Ringeby (Lundström1965, 1970; Kaliff et al.
1995), medan Klingagravfältet givit dateringar till både äldre och yngre bronsålder (Stålbom1994). Boplatslämningar från bronsåldern är koncentrerade till
det stora boplatsområdet vid Pryssgården, norr om Motala ström, men nyligen
har en boplats från yngre bronsålder undersökts också vid Rambodal, strax
öster om Norrköping (Nilsson & Nyberg 2012; Nilsson & Sörman 2015). Vikbolandets bronsålderslämningar består främst av rösen, gravhögar, gravfält
och skärvstenshögar men det finns även två lokaler med figurativa hällristningar vid Åsvittinge och Åby samt ytterligare en lokal öster om Söderköping.
Några av storhögarna i området, såsom Ljungens backe och Gröna Högen, kan
sannolikt dateras till bronsåldern (Nordén 1930). En tydlig koncentration av
lämningar från yngre bronsåldern finns i trakten kring Tåby där ett urnegravfält och boplatslämningar från yngre bronsålder har undersökts (Hörfors
2006).
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idag upplever hällristningarna då hans nu snart 100-åriga dokumentationer utgjort grunden för imålningen av figurerna under många år. Något som gör
Nordéns arbete särskilt intressant är att han inte bara var intresserad av själva
figurerna utan att han också utförde utgrävningar vid flera hällristningslokaler
med början redan under 1910-talet (Nordén 1917, 1925a1925a:147f, se vidare
Kapitel 5). Vid flera av ristningarna fann han skärvstenshögar/lager och tolkade dessa som spår efter fester och gillen som tog plats inom ramen för en
fruktbarhetskult kopplad till åkerbruket (1925a:147f).
Enligt Nordén var hällristningarnas främsta funktion att de fungerade som
platser för kultiska aktiviteter i mötet med överjordiska makter. Men han såg
dem också som mer profana mötesplatser och poängterade att de var belägna
där såväl vattenvägar som landvägar möttes. Nordén menade att hällristningarna snarare följde en land- än en vattenväg men att samtliga dessa vägar sammanlöpte i ”hällristningscentralen i Norrköping” (1925a:135). Människorna
som bodde i detta område kunde ikläda sig olika roller och blev handelsmän
när köpmän anlände för att sedan återgå till en vardag som ”strandbönder”.
Bosättningarna bestod enligt Nordén av hyddor utmed Bråvikens, Motala
ströms och Herrebrokärrets kanter. I denna diskussion utgick han från hällristningarnas vattennära (dock ej kustnära) läge och menade att boplatserna var
belägna i samma zoner som ristningarna, i anslutning till den bördiga åkermarken. När det gäller frågan om hällristningarnas datering menade Nordén
att de tillkommit främst under Period I-II (1925a:139f). Vid en utgrävning av
en skärvstenshög vid Leonardsberg, som delvis täckte hällristningar, fann han
en dubbelknapp från Period V och utifrån detta fynd hävdade han att det var
möjligt att datera skärvstenshögarna till bronsålder. Därmed menade han dock
inte att de alltid kunde räknas som samtida med tillkomsten av bilderna. Även
om seden att knacka in nya bilder då hade försvunnit visade knappen att platserna kunde fortsatt att ha brukas och laddas med betydelser under yngre
bronsålder (1925a:135).
Arthur Nordén upptäckte ett stort antal okända hällristningar och dokumenterade dem i såväl text som avritningar och fotografier. Men redan tidigare
hade dokumentationer utförts i Himmelstalundsområdet av Levin Christian
Wiede, Carl Fredrik Nordenskjöld och Prins Gustaf Adolf (Nordén 1925a:9f).
Nästa mer omfattande dokumentation och vissa nyfynd gjordes av Göran Burenhult (1973, 1980) och tidigare hade också en hällristningsdokumentation
utförts i samband med undersökningarna av Fiskebygravfälten (Lundström
1965, 1970, se nedan). Nyfynd gjordes även vid Riksantikvarieämbetets inventering på 1940-talet, men framför allt i samband med den senaste statliga
fornminnesinventeringen i området år 1980 (Jönsson 1980). Inventeringsinsatserna i området har diskuterats av Klas Göran Selinge, som redovisar föroch nackdelar med olika tekniker och hur dokumentationer bör utformas för
att bli användbara för den arkeologiska forskningen (Selinge 1985). Men inventeringar och nyupptäckter har utförts också inom ramen för exploate-
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var och hällristningar diskuteras inte explicit i rapporten från undersökningarna, dock menar Per Lundström att hällristningarna som omgav gravfältet
gav det en speciell karaktär av långvarig kult- och gravplats (Lundström
1970:105). I samband med motorvägsbygget väster om Norrköping genomfördes ett flertal större undersökningar. Vid Klinga undersöktes ett gravfält
vars äldsta delar kunde dateras till äldre bronsålder, bland annat två tidiga urnebrandgravar från Period II-III (Stålbom 1994). I rapporten nämns att det
finns flera skålgropslokaler i närheten, men ingen diskussion förs om eventuella kopplingar till områdets övriga hällristningar. Ett annat gravfält, som
kunde dateras till yngre bronsålder och förromersk järnålder har undersökts
vid Ringeby norr om Norrköping. I rapporten diskuteras en möjlig rituell
koppling mellan gravarna och de skålgropar och mindre skålgropsstenar som
hittades på gravfältet (Kaliff et al. 1995). I Anders Kaliffs avhandling ”Grav
och kultplats” (1997), analyseras resultaten från Ringebygravfältet utifrån ett
religionsarkeologiskt perspektiv. Kaliff för ett resonemang kring bronsålderns
religion och själsuppfattning och hällristningarna får ett begränsat utrymme i
denna diskussion. Men de tillskrivs dock en viktig roll som regionala samlingsplatser för den övergripande kulten och som viktiga kontaktytor för externa impulser (1997:31). Detta till skillnad från skålgropslokaler och gravfält
som Kaliff menar utgjort mer lokala, eller privata, kultplatser (1997:31, 119).
En viss diskussion förs kring kopplingen mellan skeppsfigurer och skålgropar
som symboler för fruktbarhet samt kopplingen mellan skeppsristningar och
skeppssättningar som möjliga dödsskepp (1997:97). Kaliff fokuserar dock
framför allt på skålgropar och föreslår att skålgroparna kan ha fyllt en funktion
i samband med rituell framställning av eld genom eldborrning (1997:112–
113). Hällristningarnas roll i bronsålderssamhället tas dock upp mer explicit i
de båda populärvetenskapliga böckerna ”En väg med historia” (Kaliff & Larsson 1992) och ”Skenet från det förflutna” (Skjöldebrand & Kaliff 1995). I
den första boken diskuteras främst lokalernas betydelse som överregionala
mötes- och kultplatser men i den senare görs en tydlig koppling mellan hällristningarna och de ofta anförda kontakterna mot östra och sydöstra Europa,
framför allt mot Lausitzområdet.
Inför motorvägsbygget undersöktes också delar av en mycket omfattande
förhistorisk boplats vid Pryssgården, några hundra meter norr om Motala
ström. Ett av långhusen på boplatsen kunde dateras till bronsålderns äldsta del,
Period Ib, två till övergången Period III-IV medan huvuddelen av bronsåldershusen gick att datera till yngre bronsålder (18 långhus och 8 småhus/grophus,
Borna-Ahlkvist et al. 1998:53f). I Hélène Borna-Ahlkvists avhandling ”Hällristarnas hem” ligger fokus på en bearbetning av bronsålderns husmaterial från
Pryssgårdsboplatsen och här framhålls att undersökningen visat att hällristningarna inte behövde ha legat i boplatsernas periferi (Borna-Ahlkvist
2002:180). Borna-Ahlkvist menar att det stora hällristningsområdet utgjorde
en viktig kontaktyta utåt och en central plats inom det dåvarande kommunikationssystemet. Hon menar också att hällristningarna fyllde en funktion inom
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kultens återkommande tillställningar där ceremonierna var en del i upprätthållandet av den sociala ordningen (2002:173f, 188).
Relationen mellan hällristningar och boplatser hade tidigare också diskuterats av Thomas B Larsson, inom ramen för en tolkning av bronsålderns samhällsstruktur i Östergötland och flera av de ovanstående texterna tar sin utgångspunkt i denna diskussion (Larsson 1986; jfr 1993, 2004). Hällristningar
och bosättningar var enligt Larsson delvis skilda åt i rummet men det fanns ett
tydligt samband mellan koncentrationer av hällristningar och bronser (vapen/verktyg), åtminstone under äldre bronsålder (Larsson 1986:139 ff.). Koncentrationerna av hällristningar kunde förstås som en typ av centralplatser
inom en redistributiv ekonomi som kontrollerades av en elit (ibid:142). Den
relativa bronsfattigdomen i vissa hällristningsområden kunde, i analogi med
Mats P Malmers tolkning, förklaras av att avbildningarna av exempelvis svärd
och yxor fungerade som en ersättning för offer av riktiga bronsföremål (Malmer 1981). Hällristningarna gjordes för att påverka människor, ”to manifest
and legitimate social differences” och det var därför människor samlades vid
hällarna för religiösa och rituella fester (Larsson 1986:143). I slutet av 1990och början av 2000-talet pågick en intensiv forskning kring bronsåldern i
Norrköpingsområdet. Förutom ovanstående arbeten som fokuserar på boplatser, gravfält och religiösa föreställningar utkom två avhandlingar som behandlade områdets hällristningar: Katherine Hauptmans ”Bilder av betydelse”
(2002) och Åsa Fredells ”Bildbroar” (2003).
När det gäller frågan om hällristningarnas funktion i samhället menade
Hauptman att ideologiska och praktiska sfärer knappast kunde avskiljas från
varandra under bronsåldern. Föreställningsvärlden var närvarande också i vardagen och hon använder sig av begreppet ”levnadsvärld” som omfattar båda
dessa sfärer (2002:14). Här diskuteras såväl hällristningarnas rumsliga placering i landskapet som deras möjliga koppling till enskilda människors levnadsbanor. Andra frågor som tas upp är motivvärldens förändring över tid, bruk
och återbruk, gestaltande scener och hällristningarnas möjliga koppling till
berättelser och myter. Hällristningarnas omgivande landskap och samhällsförändringen under bronsåldern diskuteras utifrån en analys av relationen mellan
”strukturella traditioner och transformerande praktiker i levnadsvärlden”
(ibid:17). Genom att kombinera detta med strukturalistisk mönsteranalys och
hermeneutisk bildtolkning nås en mer sammanhängande förståelse för såväl
enskilda företeelser som mer generella samhällsföreställningar. Hon för fram
olika idéer kring varför och av vem bilderna kan ha gjorts och lanserar en
tanke om att vissa bilder kunde aktualiseras på nytt genom återhuggning och
påpekar dessutom att hällristningarna kan ha fyllt en funktion även under förromersk järnålder (ibid:153, 182f). Diskussionen om hällristningarnas funktion och samhällskoppling finns invävd i det löpande resonemanget, vilket gör
avhandlingen till det i mitt tycke hittills mest lyckade försöket att diskutera
hällristningarna som en integrerad del av bronsålderns samhälle.
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Liknande frågeställningar kring hur hällristningarna kan ha fungerat som
en integrerad del i samhället tas upp av Fredell (2003:14). Genom att rekonstruera landskapets arkitektoniska element sätts hällristningarna in i en kontext och Fredell menar att det utifrån bevarade lämningar går att se hur människor uppfattade kosmologin i landskapet. Fredell lyfter fram att bilderna å
ena sidan är visuella uttryck, vilket gjorde det möjligt att ändra och göra tilllägg, men att deras begränsade formspråk snarare talar för att de inte var tillgängliga för vem som helst. Fredell föreslår att bildernas narrativitet kan ha
kombinerats med en tradering av berättelser och myter och att hällristningarna
fungerade som ”ett aktivt, åkallande arkiv” för samhället (ibid:262; jfr Ljunge
2015:100, 243). I linje med Arthur Nordén påpekar hon att hällristningarna
inte enbart anknyter till vattenleder utan också till förmodade vägar (ibid:221f;
jfr Lindwall et al. 2014).
Ristningarna i Himmelstalundsområdet har kommit att diskuteras även utanför Skandinaviens gränser. Ett exempel är Christopher Tilley som med utgångspunkt i Hauptmans arbete analyserar bilderna från ett fenomenologiskt
perspektiv. Tilley hävdar att figurernas placering på klippan strukturerar besökarens rörelsemönster, något som går att följa genom en ”phenomenological
walk” (Tilley 2008:269f). Han menar också att husens orientering på Pryssgårdsboplatsen följer samma riktning som de djupa isräfflor med bilder som
återfinns vid exempelvis Himmelstalund och Skälv, något han beskriver som
en ”ancestral direction” (2008:197, 251; jfr Bradley 2002:28). Isräfflorna kan
enligt denna tolkning ha uppfattats som spår efter anfäderna, och det kan ha
funnits en uppfattning om att det var där de drog sina båtar över land (ibid:251,
253). Även Richard Bradley har diskuterat hällristningarna i Himmelstalundsområdet och poängterar att figurernas placering och orientering på klippan
tycks ha haft stor betydelse (Bradley 2009:171f). Ett exempel är att det finns
skillnader i placeringen av marina och terrestra motiv, liksom mellan vilda
och tama djur. Till exempel återfinns figurer med terrestra kopplingar oftare
högre upp på hällarna än de som går att koppla till vatten (2009:173). Bradley
diskuterar relationen mellan hällristningarna och bosättningar på ett mer generellt plan och menar att det idag inte går att vara lika kategorisk som i tidigare tolkningar där ristningarna ansågs ha varit lokaliserade vid rika betesängar (ibid:235; jfr Larsson 1986) och menar att Himmelstalundsklippan kan
ha varit en plats för fester och ritualer (Bradley 2009:194).
Den senaste diskussionen kring områdets hällristningar förs i Magnus
Ljunges avhandling, ”Bortom avbilden” (2015). I likhet med Tilley tar Ljunge
en teoretisk utgångspunkt i en fenomenologiskt inspirerad analys, men menar
att fokus bör flyttas från den subjektiva upplevelsen för att istället diskutera
upplevelsens materiella förutsättningar (ibid:114). I Ljunges studie står dessutom bildens materialitet snarare än dess avbildande och symboliska egenskaper i fokus (ibid:242). Han söker förstå bildernas funktion i skapandet av
sociala processer och hur bilderna över tid bidrog till sin egen betydelse. En
grundfråga är hur upplevelsen av befintliga bilder påverkade skapandet av nya
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bilder. Ljunge delar upp hällristningarna i två övergripande kategorier: bilder
(skepp, yxor, djur, människor osv) och former (skålgropar, obestämbara figurer, rännor osv) och visar att på lokaler med ett stort antal figurer dominerar
bilder, medan former är dominerande på lokaler med få figurer (ibid:146).
Detta påverkar också valen av motiv, där lokaler med många bilder genererar
en mer komplex bildvärld över tid med många olika typer och variationer av
motiv (ibid:148f). Han ser också ett mönster i placeringen av bilderna i landskapet, där små lokaler med ett fåtal motiv kan ses som uttryck för ett formaliserat bildbruk. På de stora lokalerna finns däremot betydligt fler bildkategorier representerade, och även en stor variation inom dessa kategorier. De redan
befintliga bilderna på dessa platser fyllde således en funktion för skapandet av
nya bilder, som ”materiella förlagor och ideal för fortsatt bildskapande”
(ibid:155).
Dateringen av Himmelstalundsområdets hällristningar
De östgötska hällristningarna var under förhistorisk tid belägna ett par kilometer från den dåvarande kustlinjen, med några få möjliga undantag på Vikbolandet och vid Söderköping. Att datera hällristningarna genom att kombinera en komparativ metodik med strandlinjeförskjutning på samma sätt som i
Bohuslän och Uppland är därför inte möjligt. Enligt Nordén var hällristningarna ett ”uttryck för ett relativt kortvarigt tidsmode” och med utgångspunkten
i en analys av daterbara motiv (framför allt svärd och yxor) menade han att de
tillkommit främst under Period I-II (1925a:139f). Under äldre bronsålder stod
havsnivån enligt Nordéns bedömning 18 meter högre än idag och under yngre
bronsålder ned mot 12 meter. Borna-Ahlkvist (2002), Hauptman (2002) och
Ljunge (2015) har utgått från en havsnivå på kring 20 meter över dagens nivå
för äldre bronsålder och 15 meter för yngre bronsålder. Jag har själv i en tidigare analys av bronsåldersdateringar i lågt liggande lägen i Norrköpingsområdet hävdat att de senare nivåerna troligen är alltför höga och att nivån bör ha
varit kring 15 meter högre än idag under äldre bronsålder och ned mot, eller
under 10 meter mot slutet av yngre bronsålder (Nilsson 2005a; 2010b). På de
spridningskartor som presenteras i avhandlingen har nivå satts till 10 meter,
vilket är den mer generella nivå som SGU idag räknar med för tiden kring
1000 f Kr (SGU, kartgenerator). Det bör dock nämnas att strandlinjeförskjutningen i området är komplicerad och att fler faktorer än landhöjningen spelar
in när det gäller frågan om var det fanns vatten under förhistorisk tid. Även
om hällristningarna inte var belägna i anslutning till kustlinjen påverkades
landskapet i det flacka Himmelstalundsområdet kraftigt av nivåförändringar i
den intilliggande sjön Glan och i Motala ström, inte minst i samband med
översvämningar och vårfloder. Huruvida hällristningarna var belägna i ett våtmarksområde, eller i ett landskap där det gick att gå torrskodd mellan hällarna
kunde således variera över året och över tid.
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För Östergötlands del har dock andra metoder använts för att identifiera hur
hällristningstraditionen utvecklades över tid, och jag kommer här att inledningsvis presentera huvuddragen i de dateringsdiskussioner som i modern tid
förts av Hauptman (2002), Fredell (2003) och Ljunge (2015). Hauptman tar
tydligt avstånd från möjligheten att kronologier kan baseras på figurernas förändring över tid. Bilder kan ha återhuggits och människor kan på olika sätt ha
förhållit sig till utvalda delar av den befintliga figurvärlden, vilket inte gör det
möjligt att upprätta form- eller figurkronologier (Hauptman 2002:236f). Förändringar i hällristningstraditionen kan däremot spåras och tolkas genom att
studera relationen mellan val av plats, knackningsdjup och hur de olika motiven har kombinerats. Under äldre bronsålder hade gränsområden stor betydelse och hällristningarna placerades i en våtmarkszon, mellan vatten och fast
land (ibid:241f). Till de äldsta motiven räknar hon svärd och yxor som knackades in från Period II på hällar belägna i eller vid våtmarken. Svärden får en
strukturerande funktion på dessa lokaler, då senare bilder knackas in i förhållande till dessa. Under mellersta bronsålder, Period III-IV, uppträder en varierad figurvärld där man i stor utsträckning återkommer till redan etablerade
platser. Men det görs också nya ristningar på fler lokaler, dock fortfarande i
våtmarkszonen. Skeppet blir en etablerad grundsymbol som andra figurer förhåller sig till och det sker också en återknackning, eller nytändning, av gamla
figurer (ibid:239). Under yngre bronsåldern, Period V-VI, sker en förändring
i samhället, där markerandet av gränser inte är lika starkt som tidigare utan det
är snarare boplatsen och hemmahörighet som står i fokus. Hällristningar
knackas in på fler platser i landskapet och figurvärlden är varierad, med skepp,
fotsulor, ringar och skålgropar men nya figurer relateras i stor utsträckning till
äldre kompositioner. Hauptman menar att hällristningar nu även återfinns i
den brukade marken och att antalet skålgropslokaler blir fler, inte minst söder
om Motala ström. Skeppens dominans kompletteras med större fokus på fotsulor och ringar, ofta i anslutning till eller över skeppsfigurer. Under förromersk järnålder fortsätter bruket av många av de gamla platserna men de
gamla hällristningslokalerna överges också under denna period, och på vissa
av de viktigare lokalerna täcks ristningarna med lager av skärvsten, kol och
sot (ibid:245). Skålgropar görs fortfarande, men i andra lägen i landskapet och
även rännor och fördjupningar kan dateras till denna period.
Fredells dateringsdiskussion sker inom ramen för en bredare analys av figurativa uttryck under bronsåldern i sin helhet. Hon diskuterar inte specifikt
utvecklingen i Himmelstalundsområdet, men ger ett förslag på en övergripande utveckling av hällristningsmotiv baserat på utvecklingen av motiven på
bronserna. Till skillnad från Hauptman menar Fredell att dateringen av hällristningarna endast kan göras med hjälp av analogier med kronologiskt samtida föremål och menar att de äldsta skeppen i Himmelstalundsområdet tillkom under Period II (Fredell 2003:228). Karaktäristiskt under denna period är
stora, friliggande figurer som förutom skepp består av vapen, sol/hjulkors och
tvåhjuliga vagnar. Under Period III görs skeppsbilder liknande de som finns
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på Wismarluren, med rakt vinklade stävar med hästhuvuden. Nu sker också
manipuleringar av äldre bilder, exempelvis lurar som adderas till äldre skeppsfigurer (ibid:228). Från Period IV uppträder de första rakknivarna med
skeppsbilder, vilket gör att de kan användas för att datera hällristningsskeppen. En förändring under denna period är att relingsförlängningarna blir
längre, att ringsymboler på stävar introduceras samt att djurmotiv blir vanligare. Period V utgör enligt Fredell en tydlig höjdpunkt i hela södra Skandinavien. Aktiva människofigurer med specifika attribut blir vanliga, som krigare
med sköld och vapen, markerade vader och svärd med vingformade doppskor.
Bildernas narrativa funktioner förstärks och det går att spåra olika myter och
ritualer. I Himmelstalundsområdet etableras många hällar i utkanten av hällristningsområdet under perioden och troligen används dessa in i förromersk
järnålder. Skepp kan förses med spiralstävar eller mer bakåtsvängda huvuden
och mot slutet av perioden förekommer fler skepp med mer symmetriska köloch relingslinjer. Till den sista fasen, Period VI-förromersk järnålder, kan
många av ryttarfigurerna dateras liksom krigare med rektangulära sköldar, fyrkantiga människofigurer och fyrhjuliga vagnar. Till skeppsfigurerna från
denna tidsperiod räknas symmetriska skepp av Hjortspringstyp men även
skepp med loop-liknande stävar (exempelvis vid Himmelstalund) vilka hon
jämför med handtag på rakknivar från Period VI.
Ljunge delar i huvudsak Hauptmans syn på bildproduktionens utveckling
över tid. Han väljer att inte upprätta eller utgå från en hällristningskronologi
som primärt baseras på en komparativ metodik och poängterar att bildernas
betydelse är möjlig att diskutera utifrån andra utgångspunkter än detaljerade
figurkronologier. Ljunge hävdar att målsättningen att nå mer specifika dateringar, eller kronologiska sekvenser dessutom kan undertrycka vissa av hällristningsfenomenets betydelser (Ljunge 2015:211–216). Han menar att det
egentligen bara finns två tydligt definierbara faser: ett inledningsskede och en
slutfas, men att inte heller dessa kan ges en mer specifik datering. Mellan dessa
faser går det dock att spåra perioder och sammanhang – vändningar, eller
”pictoral turns” – där nyproduktionen och bruket av de gamla bilderna får
ökad betydelse inom ramen för en större social process (ibid: 74-81, 230, 242).
En sådan vändning sker i övergången mellan äldre och yngre bronsålder, då
bildskapandet blir mer intensivt, varierat och utbrett i landskapsrummet. Ytterligare en vändning mot bilden sker i övergången mellan yngre bronsålder
och äldre järnålder, mot slutet av det Ljunge kallar den ”aktiva hällbildstiden”
då han menar att äldre platser och bilder får en ökad betydelse. Under denna
period förhåller man sig till äldre bilder som ett materialiserat minne där nya
bilder knackas in i förhållande till redan existerande bilder, exempelvis antropomorfer som knackats in i anslutning till äldre skeppsfigurer vid Ekenberg
(ibid:236-237).
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Ett skeppskronologiskt perspektiv
Ur ett historiebruksperspektiv är det av särskilt intresse att studera såväl motivutvecklingen som den geografiska utbredningen av hällristningsfenomenet
över tid. Detta anknyter också till avhandlingens frågeställning om vilka spår
bruket av hällristningar har lämnat efter sig. Det kan möjligen ses som en truism, men det är värt att påpeka att det främsta spåret är bilderna i sig själva.
Hur detta bruk förändrades över tid är därför relevant inte bara ur ett kronologiskt perspektiv utan också ur ett historiebruksperspektiv. Jag har därför valt
att göra en analys av denna utveckling i Östergötland, med fokus på Himmelstalundsområdet. Med utgångspunkt i de skeppskronologier som föreslagits
för Bohuslän och Uppland söker jag med denna analys att svara på följande
frågor:
- Går det att identifiera samma typer av kronologiskt definierade skeppsmotiv som i Bohuslän och Uppland?
- Hur stämmer resultaten från denna analys överens med tidigare förslag
för utvecklingen av hällristningstraditionen i området?
De dateringar av Himmelstalundsområdets hällristningar som presenterats
ovan har utgått från två kronologiska hållpunkter: att de djupt inknackade
svärdsfigurerna tillsammans med yxor, svärd och dolkar tillhör hällristningstraditionens äldsta fas samt att hällar som domineras av skålgropar tillhör ristningstraditionens yngsta fas. Till dessa båda faser kopplas också specifika
landskapsutsnitt, där lokaler med fullstora vapenfigurer främst återfinns på
några av de större hällarna norr om Motala ström samt vid Herrebro söder om
strömmen. Lokaler som domineras av skålgropar återfinns däremot på lägre
liggande nivåer i utkanten av det centrala hällristningsområdet. Men precis
som i de flesta andra regioner i södra Skandinavien domineras hällristningarna
i Norrköpingsområdet av skeppsfigurer. Någon övergripande kronologi som
baseras på utvecklingen av skeppsmotivet över tid för Himmelstalundsområdet har hittills inte föreslagits, även om det förekommit diskussioner baserade
på dessa kronologier när det gäller enskilda hällar eller specifika motiv (se
ovan). Idag finns förslag på skeppskronologier från Bohuslän och Uppland
(Ling 2008, 2013; jfr Wessman 2010), samt en analys som tar sin utgångspunkt i dessa kronologier även från Skåne (Skoglund 2016). Som tidigare
nämnts fanns ingen direkt koppling mellan hällristningar och den forntida
kustlinjen i Himmelstalundsområdet under bronsåldern. Det är därför inte
möjligt att använda sig av strandlinjeförskjutningen för att kunna avgöra ett
äldsta möjligt tillkomsttillfälle. Kopplingen till vattendrag är dock tydlig,
framför allt i relation till fornsjöarnas tidigare utsträckning samt till Motala
ström (se kartor i slutet av detta avsnitt).
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Figur 4.10. Skeppskronologi från Uppland (Ling 2013).

Nedan presenteras en analys av skeppsmotivets utveckling i Himmelstalundsområdet under bronsåldern. Analysen tar sin utgångspunkt i de kriterier som
presenterats i de ovan diskuterade skeppskronologierna. Platserna anges enligt
Nordéns numrering av hällarna (Nordén 1925a) och en lista över de lokaler
som ingår återfinns som bilaga i slutet av avhandlingen Det bör poängteras att
klassificeringen av nödvändighet bygger på en subjektiv bedömning samt att
jag har valt ut skeppfigurer som i möjligaste mån motsvarar ovan ställda kriterier. Huvuddelen av skeppsfigurerna i området består av skepp som inte har
tydligt definierbara kronologiska drag enligt de refererade skeppskronologierna. På nedanstående kartor har fornsjöar markerats, Ca år 1. (Kartdata: Lantmäteriets nationella höjdmodell, SGU, bearbetad av Anders Biwall).
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Figur 4.11. Östra Himmelstalundsklippan. Området där de stora skeppen återfinns
är markerad med cirkel. Bearbetad efter Nordén 1925:45.

Äldre bronsålder, Period I/II
Skeppsfigurer som kan dateras till Period I/II återfinns vid Himmelstalund
(H12-13, 17, 19, 29, 50), Leonardsberg (LB1, 4, 15), Ekenberg (FE1), Fiskeby
(ÖE 7-8), Skälv (SK30, 49) och Herrebro (HB7). Av dessa är skeppen vid
Himmelstalund av särskilt intresse, några är upp till två meter långa och ansluter stilistiskt till ett likartat formspråk och uppvisar flera av de drag som
återfinns på det ingjutna skeppet på Rørby-svärdet från Period Ib. Sammantaget finns flera attribut som kan ges en äldre datering: de tydligt inåtsvängda
stävarna, den horisontella och endast svagt förlängda köllinjen, de vinklade
bemanningsstrecken och den markerade stabilisatorn/kölen. Några av skeppen
har lätt uppåtvinklade relingsförlängningar, vilket gör att dessa skulle kunna
ges en något senare datering. Skeppen av denna typ är i huvudsak belägna
inom ett begränsat område på den nordöstra delen av Himmelstalundsklippan
(se karta i tidigare Fallstudie). Om dateringen till Period I/II är korrekt betyder
det att den äldsta ristningsfasen i området inleds med att skeppsfigurer av
denna typ knackas in på några av de centrala hällarna i området.
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Diskussion
Sammantaget visar genomgången att hällristningstraditionen i Himmelstalundsområdet, av skeppskronologin att döma, sannolikt inleds med att
större, stiliserade skeppsfigurer börjar knackas in under Period I/II. Huvuddelen av de daterbara skeppsfigurerna i detta område, såväl som i övriga Östergötland, tillkom dock under Period II-III. Från och med Period IV avtar antalet
daterbara ristningar, en utveckling som accentueras ännu mer under Period V.
Till Period VI kan ett fåtal, osäkra motiv föras och från förromersk järnålder
finns inga säkert daterbara skeppsfigurer. Jämfört med tidigare kronologiska
studier i området finns både likheter och tydliga skillnader. Oavsett vilken
analysmetod som väljs så framstår flera av de stora, bildrika, lokalerna som
centrala platser dit människor återkom för att göra bilder under hela bronsåldern. Detta gäller i synnerhet Himmelstalund, där utvecklingsförloppet vad
gäller motivutvecklingen stämmer väl överens med det scenario för platsen
som lyfts fram av Ljunge (2015:150–151, jfr Nordén 1925a:143). En intressant iakttagelse är att den grupp med stora skepp som återfinns inom ett begränsat område på norra sidan av Himmelstalundsklippan sannolikt kan föras
till Period I/II. I den nuvarande parkmarken ett hundratal meter norr om klippan har det påträffats boplatslämningar, en härd och ett käpphål, som daterades till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder (Persson
1998:6, jfr Nilsson 2008a, se vidare Kapitel 5). Skeppen är belägna på den del
av klippan som riktar sig mot dessa lämningar och de tidiga skeppen skulle
kunna sättas i samband med tillfälliga aktiviteter, eller med etableringen av en
boplats vid denna tid. I sammanhanget är det av intresse att det äldsta huset på
Pryssgårdsboplatsen har daterats till Period Ib, och det finns därför en möjlighet att huset kan vara samtida med att de äldsta hällristningslokalerna tas i
bruk.
Av den skeppskronologiska analysen att döma etableras således hällristningstraditionen i Himmelstalundsområdet med inknackandet av skeppsbilder
under Period I/II, snarare än med de fullstora vapenfigurerna som daterats till
Period II(III). Intressant är också att det oavsett dateringsmetod går att skilja
ut en tydlig huvudfas när de flesta av bilderna skapas. Hauptman har satt denna
fas till mellersta bronsålder, Period III-IV, men av den skeppskronologiska
analysen att döma bör fasen förskjutas bakåt i tid och istället omfatta Period
II-III. Detta skulle också stämma väl överens med den topp i metallimport som
sker i stora delar av södra Skandinavien under framför allt Period II (Cornell
& Ling 2017:16–18). Tendensen att det sker en expansion i landskapet över
tid, från de centrala platserna till mer perifera områden, är tydlig oavsett dateringsmetod, men den tycks snarare ske under Period IV-V än Period V-VI,
som tidigare föreslagits. Fredells tolkning, att det finns två tydliga faser i ristandet av bilder, under Period II och Period V får stöd när det gäller den första
fasen, men inte den andra, åtminstone inte när det gäller inknackandet av
skeppsfigurer. Det finns dock andra motiv än skepp som kan ges en datering
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till yngre bronsålder, som ryttarfigurer och fyrhjuliga vagnar. Nyligen har
också en vagn med fyra hjul såväl som en människofigur som står på ryggen
på en häst hittats vid Himmelstalund (Furuskog 2014; Broström & Ihrestam
2017). Dessa, liksom en möjlig ryttarfigur vid Leonardsberg, kan sannolikt
dateras till Period V.
Antalet övriga figurer som med större säkerhet kan antas ha tillkommit under senare delen av yngre bronsålder är dock begränsat i området. Den skeppskronlogiska analysen visar heller inte på en ökning i ristningsintensiteten under denna period, utan snarare en tydlig nedgång. Direkta paralleller till
skeppsfigurer från yngsta bronsålder/förromersk järnålder, av så kallad
”Hjortspringstyp”, med parallella stävar och köllinjer är svåra att identifiera i
materialet. Andra motiv som brukar dateras till äldsta järnålder, som sittande
ryttare med fyrkantiga eller rektangulära sköldar, har hittills inte påträffats i
Östergötland. Av skeppskronologin att döma avtar således intensiteten i hällristningstraditionen under Period IV. Traditionen börjar närma sig ett slut under Period V för att sedan i stort sett ha upphört under Period VI. Resultatet
från denna analys skiljer sig således mot de förslag som tidigare presenterats
av Hauptman, Fredell och Ljunge, vilka sätter traditionens huvudsakliga avslutningsfas till övergången mellan Period VI och förromersk järnålder. Däremot stämmer utvecklingen väl överens med Nordéns förslag att hällristningarna i Himmelstalundsområdet i huvudsak kan dateras till äldre bronsålder.
Hur stämmer då dessa dateringar jämfört med andra regioner i södra Skandinavien? Ling menar att antalet ristningar och motiv i Bohuslän var begränsat
under äldsta bronsålder men att det sker en ökning under Period II-III. Den
mest intensiva fasen kan dock föras till Period IV-V. Under Period VI-förromersk järnålder sker en tydlig minskning av antalet ristningar, men det finns
en levande tradition i vissa områden i Bohuslän även under äldsta delen av
järnåldern (Ling 2008:248–249). David Vogt har föreslagit att hällristningarna
i Østfold i huvudsak tillkommit under en begränsad tid, framför allt under Period IV-V (Vogt 2011:83–84), en tolkning som dock ifrågasatts (Bertilsson
2013; Ling 2008:33, 174). I Skåne menar Skoglund att det går att skilja ut fyra
kronologiska faser: hällristningstraditionen etableras kring 1700 f Kr, då motivvärlden domineras av skepp, yxor och uthuggna fotsulor (Skoglund 2016).
Vid ca 1400 f Kr ändras traditionen, hästmotivet introduceras, skeppet används i fler sammanhang och motiven arrangeras i narrativa sekvenser. Runt
1100 f Kr minskar antalet bilder kraftigt och bara ett fåtal bilder görs fram till
ca 800 f Kr, då traditionen återupptas i mer begränsad form än tidigare. Till
denna fas kan föras motiv som krigare och ryttare med förebilder i Hallstattkulturen. Till avslutningsfasen, fram till ca 200 f Kr, kan också vissa skepp
samt konturhuggna fotsulor dateras (Skoglund 2016:62).
Utvecklingen i de större hällristningsområden som ligger närmast Östergötland tycks följa en annan utvecklingslinje. I Tjust har ett mycket stort antal
hällristningar upptäckts i samband med nyinventeringar under senare år och
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här finns ett stort antal skeppfigurer från äldre bronsålder (Goldhahn & Enfridsson 2015). När det gäller Uppland, så föreslog Ekholm att de flesta hällristningarna kunde dateras till äldre bronsålder, medan Kjellén & Hyenstrand
(1977) ansåg att de främst kunde dateras till yngre bronsålder. Att döma av
Lings studie i Uppland har ristningarna främst tillkommit under bronsålderns
äldre och mellersta fas (Ling 2013) och enligt Wessman (2010) kan runt 70 %
dateras till äldre bronsålder. Ling menar att traditionen i Uppland på samma
sätt som i Bohuslän inleds med att stora skeppsavbildningar knackas in under
Period I, samtidigt med sol/hjulkors och skålgropar. Under Period II-III skapas
de flesta av skeppsfigurerna och under Period II börjar skeppsfigurer förses
med djurhuvuden. Under yngre bronsålder, Period IV-V, avtar produktion
tydligt, men skeppen blir mer utstuderade och komplexa. Det främsta exemplet är det över fyra meter långa Brandskogsskeppet (Ling 2013:86–88). Samtidigt sker ett fortsatt bruk av gamla lokaler i landskapet, men det sker inte
längre en lika stor spridning till nya hällar som under Period II-III. Under Period VI tycks traditionen att göra hällristningar i stort sett ha upphört och från
förromersk järnålder finns bara några få möjliga ristningar. Ovanstående jämförelse talar för att hällristningarna i Himmelstalundsområdet och Östergötland i övrigt i huvudsak har tillkommit under äldre och mellersta bronsålder
och detta skulle i så fall stämma väl överens med utvecklingen i Uppland. Det
finns dock likheter och skillnader i inlednings- och slutfaserna. I Uppland
finns inga kända svärdfigurer från äldre bronsåldern av den typ som återfinns
i Östergötland och från bronsålderns slutfas har det hittills inte påträffats
skeppsfigurer i Östergötland som motsvarar det stora Brandskogsskeppet i
Uppland.
En källkritisk aspekt är att den föreslagna kronologiska utvecklingen står i
kontrast mot bebyggelseutvecklingen på Pryssgårdsboplatsen, där inte mindre
än 18 av husen daterats till yngre bronsålder. Under samma period går det
också att se ett ökat fokus på bilder och figurativa uttryck i den sydskandinaviska bronsålderns materiella kultur i stort (Ljunge 2015:221f). Påpekas bör
även möjligheten att det kan ha skett en form av arkaiseringsprocess, där äldre
motivtyper fortsatt att skapas långt efter att de första gången knackades in samt
att huvuddelen av skeppsmotiven (såväl som övriga motiv) inte är möjliga att
föra till en specifik tillkomstperiod. Sammantaget visar jämförelsen mellan de
olika dateringsförslagen på komplexiteten i att arbeta med hällristningar som
källmaterial. Olika tolkningsingångar och metoder kan ge vitt skilda resultat
när det gäller dateringen av källmaterialet. Ur ett historiebruksperspektiv behöver det dock inte vara av avgörande betydelse om hällristningarna i området
främst tillkommit under äldre, mellersta eller yngre bronsålder. Det som är av
central betydelse är att hällristningarna var möjliga att återkomma till och interagera med långt efter deras tillkomst. I nästa kapitel kommer jag därför att
se närmare på vilka arkeologiskt detekterbara spår bruket av hällristningarna
över tid har lämnat efter sig.
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5. Arkeologiska utgrävningar vid
hällristningar i södra Skandinavien

I följande avsnitt ges inledningsvis en övergripande historik av de arkeologiska utgrävningar som utförts vid hällristningar i södra Skandinavien. Genomgången är inte tänkt att vara heltäckande, utan är avsedd att ge en bakgrund till efterföljande materialgenomgång och diskussioner. Den är i huvudsak inriktad på hällristningar med figurativa bilder, men ett antal undersökningar vid skålgropslokaler inom hällristningsregioner ingår också i studien.
Efter detta följer en mer detaljerad presentation av de utgrävningar som genomförts inom mina tre studieområden: Östergötland, Bohuslän/Østfold och
Bornholm. Inom dessa områden redovisas fallstudier från lokaler där mer omfattande undersökningar har utförts.
När Axel Emanuel Holmberg år 1848 publicerade avhandlingen ”Skandinaviens hällristningar” var han inte enbart den förste som gjorde en sammanställning av de då kända hällristningarna. Han var dessutom den förste som
använde utgrävningar vid hällristningar som en metod för att söka svar på frågor kring hällristningarnas tillkomst. Holmberg beskriver hur han utförde
undersökningar i anslutning till flera av de större hällarna i Bohuslän med avsikt att söka efter spår av redskap som kunde ha använts för att hugga in figurerna. Troligen fick Holmberg idén att göra utgrävningar via samarbetet med
sin lärare och mentor, Sven Nilsson, som han gjorde flera gemensamma resor
med i Bohuslän (Nicklasson 2008; Jensen 2002:266ff). I den summariska beskrivningen av utgrävningarna berättar Holmberg att han:
”vid några af de större hällristningarne låtit upptaga den närmaste jorden, ända
till dess aldrig rubbade bottenlager, och slammade den, utan att kunna upptäcka
spår af sönderslagen flinta” (Holmberg 1848:10).

Enligt Holmberg var flinta den enda bergart som var tillräckligt hård för att
kunna användas som knacksten i den hårda bohuslänska graniten. När han inte
hittade någon sönderslagen flinta menade han att detta var ett bevis för att
hällristningarna måste ha huggits in med metallverktyg, vilket i sin tur talade
för att hällristningarna borde dateras till järnåldern, snarare än till stenåldern.
Men frågan är om Holmberg verkligen hade noterat enstaka flintavslag då han
menade att det för att kunna göra en större och djupare figur i den hårda graniten måste ”hafva åtgått minst en båtlast flintsten” (Holmberg 1848:10).
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Efter Holmbergs undersökningar dröjde det fram till 1910-talet innan utgrävningar återigen kom att användas som en metod inom hällristningsforskningen, denna gång i Himmelstalundsområdet väster om Norrköping. Under
flera år utförde Arthur Nordén, förutom omfattande inventeringar och dokumentationsarbeten, dessutom ett tiotal utgrävningar i anslutning till olika hällristningslokaler (Nordén 1917, 1925a). Nordén kom några år senare att genomföra ytterligare en utgrävning vid en hällristningslokal då han undersökte
ett jordblandat röse vid Brandskogsskeppet i Uppland, strax efter att det hade
upptäckts av Einar Kjellén (Nordén 1930; jfr 1927). Noterbart är att Kjellén,
som själv bedrev omfattande inventeringar och dokumentationer, beskriver att
flera av de hällristningar han upptäckte i Uppland var täckta av jord och sand
(Kjellén 1939).

Fig 5.1. Hällristningar som grävdes fram av Nordén i Leonardsbergs bergshage.
Foto ur Arthur Nordéns arkiv, Stadsarkivet i Norrköping.

Efter att Nordéns undersökningar avslutats utfördes under många år endast ett
fåtal arkeologiska undersökningar i anslutning till hällristningslokaler. Några
undantag är undersökningarna av två gravhögar med bronsåldersfynd vid Järrestadhällen i Skåne (Ahltin 1945a; Skoglund 2013) och utgrävningen av Fiskebygravfältet utanför Norrköping (Lundström 1965, 1970). Vid Fiskeby dokumenterades förutom gravfältet, som innehöll begravningar och föremål från
yngsta bronsålder fram till yngre järnålder, dessutom ett stort antal tidigare
okända hällristningar. Under 1960- och 70-talet utfördes undersökningar vid
två lokaler med fotsulor och ett stort antal skålgropar på Bjärehalvön, Västra
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Karup, inom ramen för Holger Arbmans seminarium i Lund. Undersökningarna gav ett rikt material. Vid Drottninghall påträffades flintavslag, skrapor,
spån och en pilspets med urnupen bas, den senare troligen från äldre bronsålder. Här fanns också keramik från bronsålder och järnålder, samt en härd som
daterades till folkvandringstid/vendeltid, Vid Holmen täcktes en häll med ristningar av ett skärvstensröse och i detta framkom flintredskap och rikligt med
keramik, varav några skärvor kan ha varit delar av en husurna (Salomonsson
1966, jfr Nordström 1995; Nord 2009:143–151; Welinder 1974). Några år senare, 1973, gjordes en mindre undersökning vid Järrestad i Skåne, då en
tjocknackig flintyxa hittades i ett sotlager vid hällristningarna (Burenhult
1980:108). Vid de då nyupptäckta hällristningarna vid Slagsta i Botkyrka, söder om Stockholm, genomfördes under samma period en mindre undersökning, dock med begränsade resultat: ”något lerklining, kvartsavslag samt två
krukskärvor” (Hyenstrand 1972:44; jfr Bennett 1971). Under samma period
gjordes mindre undersökningar vid Hedalen, Hunnebostrand i Bohuslän men
här noterades endast några avslag och splitter (Weiler 1979).
Åren 1975-76 utfördes två viktiga undersökningar vid Post Hornnes och
Bjørnstadfältet i Skjeberg, Østfold, av Øystein och Erling Johansen (Johansen
1979, 1980). I samband med utgrävningarna vid skeppshällen vid Hornnes
fann man en intakt och kraftig stenpackning som avgränsade hällristningarna.
Innanför stenpackningen fanns stora mängder krossad keramik, bränd lera,
flintavslag och skärvsten. Resultaten från utgrävningarna fick stor uppmärksamhet och kan sägas ha återuppväckt intresset för utgrävningar som metodik
inom hällristningsforskningen. Med uttalad inspiration från resultaten av de
norska undersökningarna genomfördes några år senare också forskningsgrävningar vid hällristningar i Västsverige, dels på Tjörn i Bohuslän (Cullberg
1980a-c; Cullberg 1981; Pettersson 1982; jfr Goldhahn 2007:143–149), dels
vid Kalleby i Tanum (Kindgren 1981; Karlenby 1982). Utgrävningarna på
Tjörn gav få fynd (kol, skärvsten, flintavslag) medan utgrävningarna vid Kalleby resulterade i ett större fyndmaterial som bestod av keramik, slagg, flinta
och kvarts samt en bit bärnsten. I Uppland gjorde Uppsala universitet en utgrävning vid Hällby, och här undersöktes en möjligen inhägnad stenpackning
och en stenfylld grop. Fynden på platsen bestod av keramik, slagg, lerklining
och kvartsavslag (Karlenby 1987; jfr Nordström 1995:24–26).
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fyndmaterial (Aulin & Gustafsson 2002; Bengtsson 2004; Bengtsson, Gustafsson & Strid 2005; Bengtsson & Ragnesten 2008). Vid två närliggande hällristningslokaler vid Torp i Tossene socken var fynden rikligare, vilket ledde
till att utgrävningar genomfördes på platsen även efter att Tanumprojektet avslutats (Håkansdotter et al. 2010; Kegel et al. 2013, se Fallstudie).
Längs Västkusten har det under de senaste decennierna också utförts flera
begränsade undersökningar vid hällristningar inom ramen för uppdragsarkeologin, exempelvis vid Hoghem i Tanum (Pettersson 1993), i Kville och Tanum
(Ortman 1995), vid Lunneslätt i Tegneby (Nordqvist 1998) samt vid Medby i
Strömstad (Selling 2003; Bengtsson & Nordell 2005). Större undersökningar
i anslutning till hällristningar har dock genomförts i samband med utbyggnaden av E6 genom norra Bohuslän. Vid Svarteborg undersöktes en stentäckt
bergsklack med hällristningar och intilliggande husstrukturer (Munkenberg
2004; Gerdin & Munkenberg 2005) och vid Tanum-Säm/Tanumshede fann
man boplatslämningar som kunde dateras från senneolitikum till järnålder
(Gerdin & Munkenberg 2005; Lönn & Munkenberg 2005; Öbrink et al. 2015).
I samband med E6-bygget gjordes undersökningar vid hällristningslokaler
även i Østfold, och här upptäcktes boplatslämningar från yngre bronsålder och
äldre järnålder i anslutning till flera hällristningslokaler (Vikshåland 2007,
2009). Också i Värmland, på Värmlandsnäs, har utgrävningar gjorts vid en
skålgrops- och en hällristningslokal inom projektet ”Ristningar och brons”
(Olsson 2005, 2013, 2016, se nedan).
Längs Östkusten har undersökningar utförts i Tjust i norra Småland, inom
ramen för projektet ”Bilder av ostkustens bronsålder”. Vid Lofta undersöktes
ett skålgropsblock med skeppsbilder, där elden från en härd som anlagts vid
blocket under folkvandringstid hade förstört några av skeppsbilderna (Goldhahn 2010). Även vid Törnsfall har en mindre utgrävning utförts vid ett röse
som ansluter till en häll med fotsuleristningar och det visade sig att det fanns
fotsulor även under röset (Goldhahn 2011a). I Östergötland har utgrävningar
gjorts nära Gärstadristningen i Linköping, och här upptäcktes boplatslämningar från romersk järnålder. I samma område har också härdar och skärvstenslager påträffats vid flera skålgropslokaler (Hörfors 2010; Helander 2013;
Lindberg 2014; Räf 2015). Vid Hästholmens hällristningar, söder om Omberg, har inga arkeologiska undersökningar utförts men från västra Östergötland kan också nämnas de ovanligt stora och djupa skålgropar som hittades
under en skärvstenshög från äldre bronsålder vid Järnstad, utanför Väderstad
(Björkhager, Ohlsén & Ranheden 2002). I Norrköping har undersökningar i
modern tid gjorts vid bland annat Herrebro (Lindeblad & Nielsen 1994; Konsmar & Ajneborn 2012), Leonardsberg (Hauptman 2002:152–153), Fiskeby
(Helander 2012) och Himmelstalund (Ericsson & Nilsson 2007; Nilsson
2008a-b). Vid dessa lokaler har det påträffats härdar och/eller lager av
skärvsten, sot och kol som oftast har daterats till yngre bronsålder eller äldre
järnålder. Utöver dessa undersökningar har mindre ingrepp utförts vid bland
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annat Leonardsberg (Nilsson 2005c), vid Folkets Park och SMHI (Carlsson
2012a-b) och Borg (Samuelsson 2013).
Även i Uppland har hällristningslokaler undersökts under senare år i samband med uppdragsarkeologiska undersökningar. Vid den omfattande gravoch boplatsundersökningen vid Nibble upptäcktes skeppsfigurer och skålgropar vid ett bronsåldersgravfält (Karlenby 2011). Nyligen har också flera skålgropslokaler undersökts vid Skeke, där de flesta av lokalerna kunde knytas till
gravar, skärvstenshögar eller någon form av matlagning (Larsson 2014:218f).
Utöver dessa undersökningar har dock få exploateringsundersökningar utförts
vid hällristningar i Uppland, vilket är anmärkningsvärt då området räknas som
Sveriges näst rikaste hällristningsområde (Karlenby 2011:132). Ytterligare
två undersökningar bör dock nämnas, vid Härkeberga och Rickeby (Patrik
Nordström, e-post 160519). Vid Härkeberga togs schakt upp i en skärvstensvall vid en grav- och boplatsmiljö, ett 40-tal meter från Upplands största skålgropslokal (Härkeberga 203:1) och en härd vid vallen gav dateringar till en
tidig del av yngre bronsålder. Vid Rickeby undersöktes en del av en boplatsvall inom ett grav- och boplatsområde (Boglösa 110:1), beläget i anslutning
till den stora hällristningen Boglösa 138:1. Vallen täckte en stensträng, troligen från äldre järnålder, och två 14C-prover gav dateringar till vendeltid. Provschakt togs också upp i en skärvstenshög vilket gav dateringar till senare delen
av äldre bronsålder, och ett fynd av en keramikskärva av Lausitztyp som kan
dateras till yngre bronsålder.
I övriga delar av södra Skandinavien har utgrävningar vid hällristningar
utförts framför allt i Østfold och på Bornholm (se vidare nedan). År 2004/2005
kom hällristningslokaler i Østfold att beröras i samband med E6-projektet
(Vikshåland 2009). Men undersökningar vid hällristningar har under senare år
utförts också i Vestfold. Vid Basbergveien i Tønsberg fann man boplatsspår
som daterades till förromersk järnålder och folkvandringstid (Årskog, Skogsfjord, Berg-Hansen 2009) och vid Røren i Tønsberg (Engebretsen 2009) påträffades flintpilspetsar, deglar för bronsgjutning och keramik med en trolig
datering till romersk järnålder. Från övriga områden i södra Norge kan nämnas
utgrävningarna vid en häll som domineras av skeppsfigurer från yngre bronsålder vid Berge i Hardanger. Här upptäcktes härdar som daterades till förromersk järnålder och ett odlingslager som kunde dateras till övergången mellan
förromersk och romersk järnålder (Lødøen 2006:13–17). Även vid skålgropslokaler vid Jarle nedre i Sarpsborg (i Østfold) har utgrävningar utförts och vid
hällristningar tillhörande den sydskandinaviska traditionen också vid Benan
II i Steinkjer, Nord-Trøndelag (Berg 2004; Hansen 2004; Vikshåland 2009).
På Bornholm har det genomförts ett tiotal utgrävningar vid hällristningar (se
nedan). Spår av aktiviteter som var äldre, samtida med och yngre än hällristningarnas tillkomstperiod upptäcktes också vid flera av de undersökta lokalerna på ön (Kaul 2006:61–63). Den mest omfattande gjordes vid öns största
hällristningslokal, Madsebakke, där en stenpackning, kokgropar/härdar och en
rad med stolphål bedömdes kunna ha tillkommit under samma period som
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hällristningarna. Men det fanns också lämningar från stenåldern och järnåldern, där de senare bestod av kulturlager, brandgravar och ett mindre hus
(Sørensen 2006:64–73).
Utgrävningar vid skålgropslokaler
I min genomgång fokuserar jag på undersökningar som utförts vid lokaler med
figurativa hällristningar, då en genomgång av utgrävningar som utförts i anslutning till skålgropslokaler i södra Skandinavien skulle bli alltför omfattande. Framhållas bör dock att i de fall lämningar påträffats vid utgrävningar
av skålgropslokaler är resultaten jämförbara med materialet från utgrävningar
vid figurativa ristningar. Förutom stenpackningar förekommer härdar och
andra spår av eld såsom skärvsten, eldskadade berghällar, sot och kol, och de
vanligaste fynden utgörs av bearbetat stenmaterial och keramik (Bengtsson
2004, Goldhahn 2006, 2010; Wikell 2012). Resultaten från de undersökningar
som gjorts vid lokaler med ett stort antal skålgropar visar att det inte är ovanligt att området närmast blocket/hällen är fyndtomt, även om konstruktioner
som stenpackningar också förekommer (Goldhahn 2010:27). Noterbart är
också att betydligt fler fynd från historisk tid har registrerats vid undersökningar av skålgropslokaler än vid hällar med figurativa ristningar. Vanligast
är mynt som hittats såväl i skålgroparna som i anslutning till block och hällar
(Kaliff 1995:91; Larsson 2014:458). Andra fynd är nålar, framför allt av stål
och mässing, men det finns också mer spektakulära fynd som de så kallade
”trolldockorna” av tyg och tidningspapper från Västmanland, som dock ej hittades i samband med en utgrävning (Hammarstedt 1920, 1929; Grundberg
2000; Bengtsson 2004:78; jfr Ahltin 1945b; Goldhahn 2010).
Skålgropar återfinns i en mängd olika sammanhang och de har knackats in
från neolitikum fram till åtminstone yngre järnålder men det finns en tydlig
tyngdpunkt i yngre bronsålder och äldre järnålder. Även om den figurativa
hällristningstraditionen kommer till ett slut under yngre bronsålder och/eller
äldsta delen av järnåldern fortsätter skålgropar att knackas in och brukas under
lång tid. I hällristningslitteraturen sätts deras huvudsakliga främre gräns oftast
till äldre järnålder, men de förekommer även i miljöer där den rimligaste tolkningen är att de tillkommit under yngre järnålder, exempelvis på Birka (Hermodsson 2015). De flesta lokaler med enbart skålgropar återfinns på friliggande block och hällar i anslutning till vad som var åker- och betesmark förhistorisk tid. Ofta finns också en tydlig koppling till sjöar, vattendrag och
sankmarker. Men skålgropar återfinns många andra sammanhang, i och i anslutning till gravar, vid kultplatser, boplatser, hantverksplatser, på malstenar,
runstenar och på små portabla ”lommestenar” osv. Dateringen av skålgroparna
är således, precis som deras möjliga funktion och meningsinnehåll, i högsta
grad kontextberoende. För en mer övergripande diskussion om skålgropstraditionens datering och tolkning hänvisas till diskussioner och referenser i Lidén
1938; Ahltin 1945b; Ullén 1997; Bengtsson 2004; Kaul 2004; Goldhahn 2006,
2010 och Wikell 2012.
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Hällristningar i gravar
Hällristningar som påträffats i samband med utgrävningar av gravar har varit
av stor vikt för tolkningen av bildernas möjliga funktion i religiösa/rituella
sammanhang såväl som för dateringsfrågan. De två oftast refererade exemplen
är de ristade gravhällarna som daterats till äldre bronsålder i Kiviksgraven i
Skåne och Sagaholmsgraven i Jönköping. Andra exempel finns i Norge, från
Rege, i Rogaland och Mjeltehaugen utanför Ålesund (Mandt & Lødøen 2005).
Det finns också exempel på hällristningar i fast häll som täckts av gravöverbyggnader, något som oftast tolkats som att skapandet av hällristningarna utgjort en del av begravningsritualen. Det mest kända exemplet är en grupp av
skeppsfigurer som påträffades under ett bronsåldersröse daterat till yngre
bronsålder vid Hjortekrog utanför Västervik (Widholm 1998; jfr Skoglund et
al. 2006) och i sammanhanget kan också nämnas de hällar med inristade handfigurer som hittades tillsammans med några urnegravar i ett kulthus vid Sandagergård i Danmark (Kaul 1998). Hällristningar i slutna gravkontexter är
dock av begränsad betydelse för mina egna frågeställningar och ur ett historiebruksperspektiv mindre relevanta att diskutera då dessa ristningar sannolikt
inte varit kända under yngre perioder. Jag kommer därför inte att behandla
dem närmare inom ramen för detta arbete (se Kapitel 4 för litteraturhänvisningar i detta ämne).

Utgrävningar vid hällristningar i Östergötland
Gärstadsområdet i Linköping
Norr om Linköping finns tre lokaler med figurativa hällristningar, två vid
Gärstad nära sjön Roxens tidigare strandlinje (Rystad 49:1-2, 248) och en vid
Distorp (Rystad 235), knappt två kilometer längre österut. Ristningarna vid
Gärstad är belägna vid ett område med flack, lerbunden mark som under förhistorisk tid varit utsatt för periodvisa översvämningar (Petersson 2014). Förutom de figurativa hällristningarna finns ett tjugotal skålgropslokaler i samma
område och områdets fornlämningar domineras i övrigt av boplatslämningar
och gravar, framför allt från äldre järnålder.
Hällristningarna vid Rystad 49:1-2 (Gärstadristningen) återfinns på en
svagt uppstickande berghäll och består enligt den senaste dokumentationen av
16 yxfigurer, fem skepp, fyra ringkors, sex rännor och ett 60-tal skålgropar
(Wikell, Broström, Ihrestam 2011). Det som främst utmärker lokalen är ett
större skepp, som kan dateras till Period II-III och de djupt huggna yxfigurerna
som sannolikt kan dateras till samma period. Gärstadristningen är en av de
tidigast uppmärksammade lokalerna i Östergötland och den äldsta kända beskrivningen gjordes kring år 1830 av Johan Haquin Wallman (Nordén
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1925a:111; Janson 1966:63; jfr Nicklasson 2008). Ristningarna kan visserligen ha varit kända tidigare, men Nordén beskriver det träffande som att hällristningarna ”upptäcktes vetenskapligt” vid detta tillfälle. En tidig avritning
gjordes av Nordenskjöld och senare beskrivningar är i flera fall kopior av
denna dokumentation (Nordén 1925a, Wikell et al. 2011). Nordén hänvisar
dessutom till en äldre beskrivning av Per David Widegren (Nordén 1925a:11)
där det sägs att en häll vid Gärstad ska ha fungerat som tingsplats (Widegren
1817, se även Nicklasson 2008:104 f, Wikell et al. 2011).
Ett par hundra meter öster om Gärstadristningen finns ytterligare en lokal
med figurativa motiv, Rystad 248:1-9, som är belägen på ett impediment i
flack åkermark. Här finns åtta skepp, fyra fotsulor, ett antal rännor och avlånga
fördjupningar och fler än 250 skålgropar. På hällen finns även en djurfigur, en
så kallad ”solhäst” - där en skålgrop snett bakom och ovanför hästen sammanbundits med en linje bakom dess huvud (Wikell et al. 2011). Motivet återkommer på flera hällristningslokaler, framför allt på västkusten och det har tolkats
som en bild av hur solen dras över himlavalvet med hjälp av en häst (Kaul
2004). Vid Distorp, Rystad 235:1, finns en vagnsfigur, en cirkel, och ca 35
skålgropar. Hällen ligger strax söder om ett område med förmodade bronsoch järnålderslämningar i form av skärvstenshögar och ytterligare skålgropslokaler (Rystad 71, 231, 237 m fl., Feldt & Lundberg 2010:10).

Fig 5.3. Linköpingtraktens figurativa hällristningar, samt skålgropslokalerna Rystad 344, 16 m fl. FMIS.

Ett 20-tal meter öster om Rystad 49 påträffades lämningar efter en förhistorisk
boplats (Rystad 333, Hörfors 2010). Sexton stenskodda stolphål bedömdes ha
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ingått i ett hus av mesulatyp (N-S), och kol från en härd och ett stolphål i huset
daterades till romersk järnålder (260-420, 390-540 e Kr, Cal 1 sigma). Tolkningen anges i rapporten som något osäker på grund av husets avvikande riktning, och för att hus av mesulatyp generellt tillhör en äldre fas. Av fynd kan
nämnas en skärva från ett silkärl som daterades till äldre järnålder och några
skärvor med förmodad rabbning som daterades till bronsåldern samt bränd
flinta, kvarts och brända ben. I ett av stolphålen hittades ett krossat kärl som
daterades till järnåldern. Slutsatsen blev att delar av fyndmaterialet kunde dateras till bronsålder medan huset (och delar av keramiken) kunde föras till romersk järnålder (Hörfors 2010:9). Vid undersökningarna fann man ytterligare
ett hus några hundra meter längre norrut som daterades till äldre romersk järnålder (ca 100-200 e Kr).

Fig 5.4. Utgrävning vid Rystad 49. Området där huset hittades är markerat med blå
rektangel (A), (Hörfors 2010).

I närområdet har utgrävningar utförts också vid flera skålgropslokaler. På en
bergsklack vid Hertsberg, en knapp kilometer öster om hällristningarna vid
Gärstad upptäcktes nyligen en lokal med ett trettiotal skålgropar, fyra slipytor,
en avlång fördjupning och fem rännor (Rystad 344, Broström, Ihrestam & Wikell 2013; Räf 2015). Vid hällens nordöstra sida fanns ett mindre kulturlager
och en härd som daterades till övergången mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder (760-410 f Kr, Cal 2 sigma). Noterbart är att kulturlagret och
de båda härdarna påträffades nedanför en koncentration med ett tiotal skålgropar och fyra slipytor, där de senare hade placerats vid en hällkant. I kulturlagret, och även uppe på hällen, hittades några keramikskärvor. Något längre
norrut fanns ytterligare en härd vid hällen och den daterades till folkvandringstid (430-610 e Kr, Cal 2 sigma). En förundersökning av en intilliggande
boplats gav dateringar till främst förromersk och romersk järnålder.
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nötboskap (Petersson 2014:35). Av fornlämningsbilden att döma inleds ett
mer intensivt landskapsutnyttjande under yngre bronsålder. En boplats med
en huslämning från denna period har påträffats, vid Sjötorp nära Roxen, några
kilometer norr om Gärstad (Carlsson 2014), Huvuddelen av lämningarna i
Gärstadsområdet kan föras till förromersk och romersk järnålder, vilket stämmer väl överens med dateringarna från områdets största gravfält, Gärstadgravfältet, som dominerades av brandgravar från förromersk järnålder (Helander
2017). Från gravfältet finns ovanligt rika fynd, bland annat fem kulhalsringar,
fibulor och bältetillbehör. På en berghäll i anslutning till gravfältets västra del
fanns två ytor med skålgropar, men frågan är om dessa ska kopplas ihop med
gravarna, eller med den intilliggande Mörtlösaån (2017:99–100).
De figurativa hällristningarna i området kan i huvudsak dateras till bronsålderns äldre del, medan det är svårare att ge en datering av skålgropar, rännor
och slipytor. Skålgropar på hällar med figurativa bilder brukar oftast ses som
kronologiskt samtida med bilderna, särskilt då de ingår i kompositioner, som
den ovan nämnda solhästen. Men på samma häll finns också fler än tvåhundra
skålgropar, vilka kan ha tillkommit över en betydligt längre tidsperiod. Att
döma av de utgrävningar som utförts i området sker också en hel del aktivitet
vid hällristningarna även under yngre bronsålder och äldre järnålder. Det tydligaste exemplet är härden och kulturlagret vid Hertsberg, som anslöt till en
yta med skålgropar, rännor och slipytor. Om ovanstående dateringar korresponderar med fler av de aktiviteter som sker i Gärstadsområdet kan vi tänka
oss följande scenario: under äldre bronsålder skapas de flesta av de figurativa
hällristningarna, och under senare delar av bronsåldern tillkommer möjligen
ytterligare figurer. Vissa motiv kan också ha återhuggits, som den stora
skeppsfiguren vid Rystad 49 (jfr Hauptman 2002), men framför allt fortsätter
man att bruka hällarna i området genom att göra skålgropar. Under yngre
bronsålder knackas skålgropar in både på hällar ute i betes- och ängsmarkerna
och inom mer särpräglade bronsåldersmiljöer, som inom boplats-, grav- och
hantverkskomplexet vid Tallboda. Flera av de anläggningar och fynd som påträffats vid och kring hällristnings- och skålgropslokaler har dock dateras till
äldre järnålder, och det är därmed rimligt att skålgropar har tillkommit också
under denna period. Under såväl brons- som järnålder har hällar och bergsklackar utgjort naturliga uppehålls- och referenspunkter vid den sanka betesmarken. Hällarna var belägna i ett kommunikativt läge nära Roxen, Motala
ström och Stångån, men även kommunikationsnätet via land har varit utvecklat, något som flera utgrävningar av förhistoriska vägar i området har visat
(Rudh & Elfstrand 2006; Lundberg 2009). Noterbart är också att hällristningar
och skålgropslokaler anknyter till ett naturligt höjdstråk i öst-västlig riktning
och det är rimligt att kommunikationen följt detta stråk under förhistorisk tid.
För att kunna diskutera ett möjligt fortsatt eller återupptaget bruk av hällristningslokalerna i området under yngre bronsålder och äldre järnålder är det
viktigt att söka identifiera vilka grupper av människor som kan ha känt till
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dessa platser och haft en anledning att utföra aktiviteter vid dem. Det enskepppiga huset som hittades vid Gärstad, mellan de båda hällarna med figurativa
bilder, visar att människor inte bara befann sig tillfälligt i dessa områden, utan
att de också utnyttjade dem för bosättningar eller för byggnader som kan föras
till djurhållningens behov. Sett i detta sammanhang är det rimligt att koppla
de härdar som vi finner vid bergklackar och impediment i den låglänta strandzonen till herdar som vallade sina djur i området (se Kapitel 6).

Hästholmen
Hällristningarna vid Hästholmen är belägna i slättbygden öster om Vättern,
strax söder om Omberg. Här finns ett flertal storhögar från bronsåldern, såväl
som föremål från bronsålderns samtliga sex perioder (Browall 2003:69ff).
Den äldre järnåldern är också rikt företrädd i form av gravar och gravfält som
på flera platser ansluter till äldre storhögar (ibid:74). Det största gravfältet från
äldre järnålder är Smörkullen, vid Ombergs sydöstra sluttning, där närmare
300 gravar har undersökts (Browall 2003:96 ff; Liebe-Harkort 2010). I hällristningarnas närområde har hittills inga hus från brons- och äldre järnålder
upptäckts, men ett stort område med boplatslämningar och gravar har identifierats inne i dagens Hästholmen, ca 500 m norr om hällristningarna (Västra
Tollstad 79:1, 236; Lindberg 2010). Ett annat möjligt boplats- och gravområde
är beläget vid ”Galgbacken”, direkt söder om Omberg. I samband med undersökningen av en skadad megalitgrav påträffades här människo- och djurben
med dateringar från förromersk och äldre romersk järnålder (Browall
2003:111, se vidare nedan).
Söder och öster om Hästholmen finns fem lokaler med figurativa ristningar
och i samma område, söder om Västra Tollstad kyrka, också ett 70-tal skålgropslokaler. På ett impediment i åkermarken strax utanför Hästholmen återfinns den enda mer omfattande lokalen i området, Västra Tollstad 21:1. Här
finns 27 skepp, 14 yxor, nio människofigurer, sex djurfigurer, tre fotsulefigurer, ett tjugotal obestämbara figurer, en avlång fördjupning och 127 skålgropar
(Broström 2007). Skeppen kan utifrån tidigare diskuterade skeppskronologier
framför allt dateras till Period II-III. Övriga ristningar med figurativa bilder
finns vid Uckleby (Västra Tollstad 35:1-2) med en möjlig cirkelfigur och ett
20-tal skålgropar, Haninge (Västra Tollstad 50:1-3), ett enlinjigt skepp med
bemanningsstreck och ett 100-tal skålgropar samt Sjöstorps gård med fyra
skepp, två obestämbara figurer, fem fragment, en ränna och 45 skålgropar
(Goldhahn 2005, ej registrerad i FMIS). Utöver dessa lokaler finns en skeppsristning på en av grundstenarna till en medeltida byggnadsruin, det så kallade
”Sverkerskapellet”. Skeppsfiguren är dubbellinjig och ca 60 cm lång och det
skall enligt äldre uppgifter finnas en skålgrop på samma block (Västra
Tollstad 3:2).
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Fig 5.6. Karta med de figurativa lokalerna markerade. Ur FMIS.

Trots det stora antalet bronsålderslämningar i närområdet har få lokaler med
figurativa bilder upptäckts (för diskussion om inventering i området, se Larsson 1986). De arkeologiska insatser som utförts vid hällristningarna består av
dokumentationer, rengöring och imålning. Vid Västra Tollstad 21 har det dock
påträffats knackstenar i den intilliggande åkern, vilka skulle kunna ha använts
för att knacka in hällristningarna och fynd av löparstenar på platsen visar att
malning kan ha förekommit (Broström 2007; Fendin 2007).

Fig 5.7. ”Här föreligger det märkliga och i sitt slag väl enastående förhållandet, att
en hällristning från bronsåldern ingår i en medeltida byggnad” (Frödin 1918).
Teckning av Harald Faith-Ell. Ur Browall 2003.

Även om inga utgrävningar gjorts vid hällristningarna i området kan skeppsbilden i det så kallade ”Sverkerskapellet” ge information om hällristningarnas
möjliga funktioner över tid. Upptäckten, och tolkningen av byggnaden som
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ett medeltida kapell, gjordes av Otto Frödin som utförde utgrävningar här år
1917 (Frödin 1918). Idag ses den som en byggnad tillhörande Alvastra kloster,
men med en mer profan funktion, möjligen för garvning och skinntillverkning
(Ersgård 2012; Holmström 2012). Frödin menade att hällen med ristningen
var ett löst block, snarare än en del av en sönderbruten berghäll med ristningar.
Om Frödins tolkning stämmer skulle blocket, liksom flera andra grundstenar,
kunna komma från en raserad megalitgrav några hundra meter mot nordöst
(Västra Tollstad 12:1; Janzon & Ahlbeck 2009). På ett av gravens stenblock
finns en skålgrop och en sten med skålgropar har även hittats i den intilliggande åkermarken. Gunborg O Janzon har lyft fram möjligheten att blocket
med skeppsfiguren, liksom flera andra av grundstenarna, kan ha hämtas från
närliggande stenkonstruktioner (Janzon & Ahlbeck 2009:39). Hon skriver inte
explicit att blocket skulle komma från just megalitgraven, men jag menar att
det är en möjlig tolkning. På många av Sydskandinaviens megalitgravar finns
skålgropar, men i vissa fall också figurativa ristningar. Det rör sig framför allt
om skeppsfigurer, som exempelvis i Dillhøj i Danmark och Gladsax i Skåne
(Glob 1969; Skoglund 2016). Det finns ett flertal exempel på att runstenar och
bildstenar integrerats i kyrkobyggnader, och möjligen skulle placeringen av
stenen med skeppet kunna ses som en parallell till detta bruk (Wilson 1994;
Burström 1996; Johansen 1997, se Kapitel 6). Men även skålgropsstenar har
placerats i kyrkor, varav flera som just grundstenar, eller i murlivets första
varv ovan jord. Ett exempel är från Såby kyrka i Danmark där en sten med
skålgropar och en skeppsfigur har placerats som grundsten i vapenhuset, med
bildsidan utåt. I sammanhanget kan också nämnas att det på Visingsö borgruin
i Vättern kan finnas en möjlig adorantfigur i det norra murverket, vilken möjligen skulle ”…kunna vara en ”äkta” hällristning från bronsåldern som medvetet eller omedvetet placerats i murverket, på samma sätt som i det så kallade
Sverkerskapellet i Alvastra” (Nordström 2000, s 13).
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Himmelstalundsområdet i Norrköping

Fig 5.8. Utdrag ur FMIS med samtliga hällristningslokaler (inklusive skålgropar) i
Himmelstalundsområdet markerade.

Staden Norrköping har under de senaste tjugo åren expanderat kraftigt vilket
fått stora konsekvenser för det landskap som omger hällristningarna. Men
även om landskapsbilden förändrats har samtidigt de många utgrävningar som
utförts lett till att Himmelstalundsområdet idag är det hällristningsområde i
södra Skandinavien där vi vet mest om det omgivande landskapet, under
bronsåldern såväl som under yngre perioder. Det här har lett till en intressant
paradox: vi vet idag en hel del om hällristningarnas omland – men får allt
svårare att föreställa oss hur det kan ha gestaltat sig i dagens alltmer exploaterade landskap. De enskilda hällristningslokalerna har dock av tradition haft
ett betydligt starkare lagskydd än gravar och boplatslämningar och enbart ett
fåtal lokaler har berörts direkt av exploateringarna. En följd av detta är att
endast ett begränsat antal utgrävningar utförts i direkt anslutning till hällristningar i modern tid, men desto fler i deras närområde. Trots exploateringstrycket har dock endast tre lokaler helt eller delvis förstörts i samband med
exploateringar, vid Fiskebygravfältet (ÖE 15), Bråvalla Flygflottilj (ÖE 20)
och vid Herrebro (Borg 51). Inga undersökningar har gjorts vid hällristnings-
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lokalerna på Vikbolandet (Kuddby 58:1, 250:1) och vid Söderköping (Skönberga 104:1, 185:1, Tingstad 46:2) varför dessa lokaler inte behandlas ytterligare här.
De första utgrävningarna vid hällristningar i Himmelstalundsområdet utfördes som tidigare nämnts av Arthur Nordén (Nordén 1923, 1925a-b, 1937,
1942). Tillsammans med sin mentor, Bror Schnittger, undersökte Nordén
skärvstenshögar och gravhögar belägna på eller intill hällristningar. Dessutom
fann de vid flera av de undersökta lokalerna tjocka kol- och sotlager, ofta blandade med skärvig och skörbränd sten. Nordéns ursprungliga intention med utgrävningarna var att hitta spår av möjliga gravar, en tolkning som följde i linje
med Ekholms teori att hällristningarna kunde ses som ”tecken, tillhörande
”dödsmagien” (Ekholm 1918:52; 1922a-b). Senare ändrade han dock sin
ståndpunkt och följde snarare Oscar Almgrens tolkning att hällristningarna
kunde sättas i samband med en fruktbarhetskult (Nordén 1925a:147f; Almgren 1927). Utgrävningarna räknas som de första vetenskapligt utförda utgrävningarna vid hällristningar i Skandinavien och berörde främst vad man
förmodade var gravhögar, belägna på eller i anslutning till berg och impediment med hällristningar. Det visade sig dock att flera av de förmodade gravhögarna var skärvstenshögar men också att det fanns lager med skörbränd
sten, sot och kol vid flera lokaler samt att flera av berghällarna var påverkade
av eldning (1925a:147f; jfr Hauptman 2002:146ff). Vid några hällar, som vid
Leonardsberg och Himmelstalund, överlagrades figurer av dessa lager och på
några lokaler kring Borg fanns det övertäckta skålgropar. Vid Leonardsberg
(ÖE46) undersöktes en skärvstenshög som delvis överlagrade figurer, och i
högen hittades en bronsknapp från yngre bronsålder.
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Borg 6:2-3: fotsulor, skålgropar, ringar.
Und. anl: stensättn med stenblock och svacka
i mitten.
Borg 7:1-4: HR-område, ca 75x75 m med 34
ytor: 33 skepp, 31 djurfigurer 2 människofigurer, hjulkors, ringar, spjut, pilspets, 182
skålgropar m fl. ristningar.
Und. anl. Skärvstenshög
Borg 12:1:1-4: Skålgropsförekomst
Und. anl: skärvstenshögar (Borg 12:3, 12:4)
Borg 16:1 Gravfält vid HR 14:1, 15:1, 17:1
och185:1 (fr. skepp och skg). Ö om gravfältet
och HR finns boplats, 16:2.
Und. anl: fyra gravar
Borg 27:1: 13 skepp, en orm, två rännformiga
fördjupningar, flera obestämbara figurer och
130 skålgropar.
Und. anl: hög/skärvstenshög
Borg 33:1-3: flera lokaler med ett tiotal parställda fotsulor, dolk, 30-tal skg.
Und. anl: skärvstensförekomst
Borg 35:1 Skålgropsförekomst, 24 st.
Östra Eneby 1:1: Himmelstalundsristningen
Und. anl: skärvstenslager

ÖE 31 et al.: omr med flera hällristningar
Und anl: eldskadad sten och jord
ÖE 35:1-2: Skålgropar, 10 st.
Und. anl: skärvstenshög (ÖE 35:3)
ÖE 46:2: 10 skepp, fyra fotsulor, en människofigur med spjut, även linjer, slipytor,
ovala fördjupningar m fl., ca 160 skålgropar.
Und. anl: Skärvstenshög
ÖE 26:2: två skepp, en fotsula, en slipad fördjupning och en skålgrop
Und. anl: skärvstenshög (26:3)
St Johannes 14: skepp, mantelfigur, stor hästliknande fig m fl.
Und anl: skärvstenshög

Först tolkad som hög, sen som spår av en
smedja från YJÄÅ. Bottenlager av sten, på
detta bränd lera och slagg (1925b).
4 skärvstenshögar vid HR. Mindre hög med
”krossten och smärre klumpstenar samt jord”.
N. menade att högen avvek ngt fr övriga”bålhögar” i området (1925a:81).
I ena högen fanns ett 20-tal skärvor av grovt
ornerat gods. (SHM 15995). I den andra fanns
krukskärvor och en knacksten.
År 1917 undersökte N & S fyra gravar från
vikingatid (1925a-b). En grav överlagrade en
bålhög/skärvstenshög (1923:40–41, 1925a).
Högen överlagrade skålgropar (1925a:89, Sk
28). I högen fanns en ev knacksten/malsten.
N. föreslog att det var en kenotaf, eller en
”tillfällig uppkastning” som vid Talldungsberget vid Ekenbergsristningen (Nordén
1925a:90).
N. noterade skg. Enl N. brukade majeldar tändas på berget, eldskador ev från detta
(1925a:84-88, jfr Hauptman 2002:150).
Enligt N. täckt av sandlager vars nedersta
skikt innehöll kol.
Eldskadat berg, vissa fig täckta av skärvsten,
sot och kol (Nordén 1925a:49-50, H26, 28,
48, 50). Flera ytor anknöt till stor massa av
sten och jord på toppen av berget. (23 m i
diam och 60 cm dj., 1923:40).
Leonardsbergs bergshage. Eldskador, ev sentida (ÖE 31:4, 1925a:62-63).
Skärvstenshög med sköra, kantiga stenar och
svart jordfyllning (Lm 46, 1925a).
Under sten och sandblandad jord fanns lager
med skörbränd sten och kol. I högen fanns en
bronsknapp, Per IV-V. Vissa fig. täcktes av
högen (1925a:62, 243, 1942).
Ristning hittad ”under täckande jordlager”.
En skärvstenshög grävdes ut, ca 10 m NNO
om ristningen (1923:40, 1925a:62).
Ca 0,60 m tjockt lager, nära fotsulor.

Tabell 3. Nordéns utgrävningar vid hällristningar i Norrköpingsområdet.
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ett litet inslag av stenålders- och möjligen även bronsålderskeramik. En härd
daterades till äldre romersk järnålder (60-140 f Kr) och ett stolphål till ca 400
e Kr. I sluttningen söder om industrierna har ytterligare boplatslämningar påträffats, och här daterades ett stolphål till tiden kring Kristi födelse (Lundqvist
1996).
Några hundra meter längre norrut, vid Högby gamla tomt undersöktes en
järnåldersboplats med fem hus från äldre järnålder, romersk järnålder och vikingatid (Lindeblad 1995). Vid en skålgropslokal i området fann man en grop
och en sotfläck, men inga fynd (Borg 68, Lindeblad 1995:22). Strax väster om
Skälvs gård undersöktes ett överplöjt gravfält (Borg 277) beläget mellan hällristningarna Borg 27:1 och Borg 255. Gravfältet var skadat men man konstaterade ett 20-tal gravar från äldre, och framför allt yngre järnålder (Ängeby
1994). Ytterligare några hundra meter längre norrut upptäcktes en förhistorisk
boplats (Borg 16:2) direkt öster om gravfältet 16:1 och hällristningslokalen
17:1 m fl., men boplatsen kom aldrig att slutundersökas (Ängeby 1989). Som
nämndes ovan hade Nordén och Schnittger tidigare undersökt fyra av gravarna
på gravfältet, varav en tolkades som en bålhög från bronsåldern som hade
byggts på med en grav under yngre järnålder. I provschakten närmast impedimentet med hällristningar och gravar påträffades härdar, en kokgrop, gropar
med bränd lera, flintavslag och keramik. Gravar och boplatslämningar undersöktes även vid Skälvs gård och Borgs säteri, men då inga hällristningar berördes direkt av vägbygget gjordes inga undersökningar här. Ett omfattande
kulturlager norr om Skälvs gård, mellan gården och hällristningslokalerna vid
Borg 33, visar dock att det finns förhistoriska spår i nära anslutning till ristningarna på platsen (Kaliff et al. 1994). Ett kolprov från lagret gav en datering
till yngre bronsålder/förromersk järnålder, 760-420, f Kr (Cal 1 sigma).
Ytterligare lämningar har upptäckts närmare Motala ström, mellan motorvägen i öster och järnvägen i väster. I området kring Borg 23-27 finns enstaka
boplatslämningar från äldre bronsålder men framför allt från förromersk/äldre
romersk järnålder och vendeltid (Stenvall 2010). Vid Borg 19 fanns en härd
som daterades till 320-610 e Kr, men den kopplades inte till de figurativa ristningarna på platsen (Kaliff 1994:7, Cal 1 sigma). I närheten av lokalen har
senare också härdar och kulturlager påträffats, varifrån ett djurben daterades
till yngre bronsålder (810-770 f Kr, Cal 1 sigma (Borg 19, Holm 2014). I
samma område, vid Borg 120, upptäcktes härdar och kulturlager ett 40-tal meter väster om ristningarna. I rapporten dateras hällristningarna till bronsålderns
äldre fas, men då kulturlagret troligen är yngre än ristningen skulle detta kunna
tyda på ett fortsatt bruk (Holm 2014:18; jfr Nordén 1925a). Ett område med
boplatslämningar har också upptäckts på södra sidan av Motala ström, mittemot Himmelstalundsristningen (Borg 128; Räf 2010) och längre österut, vid
Borgsmon och Klockartorpet har undersökningar utförts i anslutning till flera
skålgropslokaler. Vid Borg 114 fanns kulturlager, dock utan fynd (Stenvall
2008) och vid Norrköping 342 fann man bearbetad kvarts och härdar/härdgro-
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två utgrävningar utförts (ÖE 27, 29, Hauptman 2002:152–153). Vid ÖE 29
undersöktes en förmodad skärvstenshög, vilken dock visade sig vara en grav
med gravgömmor från yngre järnålder. I ett bottenlager under graven fanns
fem härdar varav två daterades till yngre romersk järnålder (210-390 e Kr,
250-420 e Kr, Cal 2 sigma). Dessutom daterades ett sotlager på ovansidan av
ristningshällen till yngre bronsålder (910-790 f Kr, Hauptman 2002:152–153).
Vid ÖE 27 togs provrutor upp några meter från hällristningarna, men inga
fynd gjordes. I området kring Leonardsberg och Ekenberg har förutom dessa
undersökningar antikvariska kontroller utförts i anslutning till hällristningar,
dock utan resultat (ÖE33, 49/Nilsson 2007, ÖE 35/Lindberg & Nilsson 2012).
Längre österut, inom det nuvarande fabriksområdet vid Fiskeby, har kulturlager, skärvstensflak och gropar påträffats vid ÖE 10 (ÖE 171:1, Kaliff & Nielsen 1991) men vid en undersökning strax väster om ÖE 171, påträffades inga
fynd eller anläggningar (Berger 2013). Dessutom har en inventering av ett
större frilagt område med hällar gjorts inne på fabriksområdet, vilken visade
att större delen av berget var förstört av industriverksamheten (Nilsson 2009).
Strax norr om Fiskeby har jag själv fått möjligheten att göra en utgrävning
av en tidigare okänd hällristningslokal (Norrköping 344; Helander 2012; jfr
Ljunge 2015:183f). På ett impediment i åkermarken fanns skrot och påförda
massor och hällarna hade sannolikt inte inventerats efter hällristningar tidigare. Efter att massorna avlägsnats med maskin undersöktes torv och jordlager
för hand och det visade sig att det under det täckande lagret fanns svagt inknackade figurer som bestod av två skepp, ett ringkors, tre ringar, en fotsula
och ett 10-tal skålgropar (ÖE 344). Det ena av skeppen, som har inåtsvängda
stävar, kan utifrån den tidigare diskuterade skeppskronologin troligen ges en
datering till äldre bronsålder. På toppen av hällen fanns en härd som daterades
till yngsta bronsålder/förromersk järnålder (750-400 f Kr) och i härden gjordes
fynd av brända ben, keramik och en eldslagningsflinta. Flera avflagade ytor
fanns på hällen, vilka troligen är eldskador. Direkt söder om hällen fanns ytterligare en härd som daterades till folkvandringstid (430-600 e Kr) och i åkermarken kring bergsklacken påträffades boplatslämningar från äldre järnålder
(Helander 2012).
Några hundra meter mot nordöst vidtar det mycket omfattande boplatsområdet vid Pryssgården och Fiskeby (Borna-Ahlkvist et al. 1998; Nilsson
2005a-b; Hjulström & Lindwall 2013). Sammanlagt har ett hundratal huslämningar registrerats i området och dessa har i huvudsak daterats till yngre bronsålder och äldre järnålder. Inga hällristningar har dock berörts av undersökningarna. I skrivande stund har dock en slutundersökning påbörjats i södra
delen av området, och av tidigare förundersökning att döma så kommer det
finnas lämningar från bronsålder men framför allt äldre järnålder. Boplatsområdet vid Pryssgården fortsätter även på östra sidan av motorvägen och här har
boplatslämningar upptäckts ett 50-tal meter från en skålgropslokal med över
400 skålgropar (ÖE 75). Två härdar från platsen har daterats till förromersk
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och romersk järnålder (400-380 f Kr och 250-410 e Kr, Nilsson 2003; Söderström 2013, Cal 2 sigma). Längre norrut, på nordsidan av Norrköpingsåsen,
finns inga lokaler med figurativa ristningar men däremot ett flertal skålgropslokaler på såväl höjdsträckningar som på impediment i lägre liggande markpartier. En möjlig ristning finns på Malmölandet, vid det inre av Bråviken,
men har bedömts som sentida (Kvillinge 57:1). I samband med utgrävningarna
av Ringebygravfältet gjordes undersökningar vid skålgropar (Kaliff et al.
1995). Gravfältet kunde dateras till yngre bronsålder med en viss fortsättning
in i förromersk järnålder. På platsen fanns sedan tidigare en känd skålgropslokal (ÖE 6) men man fann också skålgropar i samband med utgrävningen,
både på lösa stenar och i en samlad grupp i anslutning till en förmodad kremeringsplats. I en skålgrop hittades ett mynt från Karl XIV Johans tid
(1995:80).

Figur 5.11. De tre fallstudierna från Himmelstalundsområdet markerade. FMIS.

Fallstudie 1, Herrebro
Vid Herrebro fanns ett omfattande våtmarksområde under förhistorisk tid, och
på flera av berghällarna och impedimenten vid detta område finns det hällristningar. En av dessa, Borg 51, är en mer omfattande hällristningslokal med
skeppsfigurer, fotsulor, ringar, slipade ytor, skålgropar och människofigurer/adoranter. När motorvägen skulle byggas i slutet av 1980-talet var den planerad att passera rakt över impedimentet med ristningarna, vilket ledde till
starka protester. Vägen kom därför att flyttas några meter så att de mest intressanta figurerna, bland annat en rad med adoranter, kunde räddas. Inför
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från Herrebro (se vidare nedan). De undersökningar som utförts vid andra hällar i kanten av Herrebrokärret visar också på en påtaglig närvaro vid berg och
impediment under såväl förromersk som romersk järnålder.

Fallstudie 2, Himmelstalund
På de långsträckta klipphällarna vid Himmelstalund återfinns en av Skandinaviens figurrikaste hällristningslokaler (Östra Eneby 1, ÖE). På platsen finns
enligt FMIS ett 50-tal registrerade ytor med sammanlagt över 1800 kända figurristningar. Av övriga fornlämningar i närheten kan nämnas en åssträckning
med skärvstenshögar några hundra meter nordöst om ristningarna (ÖE 159,
74). I närheten finns dessutom ytterligare lokaler med figurativa hällristningar
såväl som skålgropslokaler (ÖE 2, 3, 4, 74, 128) och boplatslämningar (ÖE
203, 204). Före säteribildningen på 1600-talet var den historiska byn Himmelstad belägen på klipporna och på 1691 års karta benämns platsen Gamble
Himmelsta by (ÖE 160, LSA D16:31 & Nordén 1925a, fig 17). Tidigare har
även ett limkokeri legat på platsen, och år 1876 gjorde Carl Fredrik Nordenskjöld ett besök vid ristningarna och konstaterade att det då nyanlagda kokeriet hade skadat vissa hällar. På Arthur Nordéns foton från 1920-talet finns
en lada kvar uppe på själva hällen, men den brändes ned på 1970-talet (Nordén
1925a:45). Hällristningarna vid Himmelstalund upptäcktes troligen under
1830-talet men den första vetenskapliga dokumentationen gjordes först år
1871 av Nordenskjöld. Hällristningarna har därefter dokumenterats vid flera
tillfällen. År 1903 gjordes dokumentationer av Oscar Almgren tillsammans
med den dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf och senare ristningarna i sin
helhet av Nordén (Nordén 1925a). De två senaste, mer heltäckande dokumentationerna av hällristningarna vid Himmelstalund, utfördes av Göran Burenhult (1973, 1980) och i samband med fornminnesinventeringen år 19791980. Vid framför allt den senare dokumentationen upptäcktes ett stort antal
tidigare okända figurer (Selinge 1985). Under senare år har dessutom flera
ytor dokumenterats av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam i samband med utgrävningar (Nilsson 2008a) och i samarbete med Stadsmuseet i
Norrköping (Broström & Ihrestam 2016, 2017). Ett flertal tidigare okända figurer har framkommit vid dessa dokumentationer.
Vid och kring Himmelstalundsklippan har boplatslämningar påträffats vid
flera tillfällen. I parkmarken, ett hundratal meter norr om klippan, undersöktes
en del av ett område med härdar, stolp/käpphål, kulturlager (keramik, bränd
lera, sölja av järn) och ett större skärvstenslager (ÖE 203, 204; Persson 1998).
En härd och ett käpphål från området daterades till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder (1970-1680 f Kr, 1770-1510 f Kr) medan
fyndmaterialet i lagren pekade mot bronsålder/äldre järnålder. Boplatslämningar har upptäckts också mellan klippan i norr och Motala ström i söder i
form av ett hus, härdar, gropar och ytterligare stolphål (Ericsson & Nilsson
2007). Huset tolkades som en liten treskeppig byggnad som bör ha varit ca
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Fig 5.14. Undersökningar vid Himmelstalund. Nilsson 2008b (A och B=nyupptäckta
hällristningsytor).

Undersökningar har också utförts uppe på själva klippan, i direkt anslutning
till hällristningarna. Vid prins Gustav Adolfs dokumentation år 1903 noterades att det fanns påförda jordmassor på den västligaste av klipporna (fr a H50
enligt Nordén 1925a) och han beskriver hur vissa bilder som ”framgräfdes
under ett rätt tjockt jordlager äro ej alls vittrade, och huggytorna framstå därför
i sitt ursprungliga skick, grundt huggna och bestående af idel små runda gropar
tätt intill hvarandra” (Gustav (VI) Adolf 1904:5). Det är svårt att avgöra om
de lager som beskrivs här enbart är moderna, eller om delar av dem kan vara
från förhistorisk tid. De figurer som beskrivs i citatet ovan (Pl. II i artikeln
från 1904) tycks vara nyfynd, då de inte återfinns i Nordenskjölds dokumentation från år 1871. Då bilderna framstod som helt ovittrade är en möjlighet att åtminstone nedre delen av det lager som täckte dem kan ha tillkommit
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torvlagret fanns en bit förhistorisk keramik och fynd från modern tid i form
av en patron och ett bläckhorn (Nilsson 2008a:11, se även Introduktion).
Diskussion
De undersökningar som utförts vid Himmelstalund visar att det finns bevarade
förhistoriska lämningar såväl uppe på klippan som i parkmarken nedanför. Att
döma av de dateringar som idag finns tillgängliga från Himmelstalund sker ett
första etableringsskede i övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder och till samma period (Period Ib) kan troligen också de äldsta skeppsmotiven på klippan kunna föras. De flesta av dess ligger samlade på en del av
klippan som vätter mot norr, mot området med dessa lämningar. Hittills har
dock inga dateringar eller fynd uppe på själva klippan kunnat föras till bronsåldern. Inte heller några av de övriga boplatslämningar som undersökts söder,
och väster klippan kan dateras till bronsåldern. Möjligen kan delar av de
skärvstenslager och högar med skärvsten som beskrivs av Nordén ha tillkommit under denna period. Det förmodade boplatsområdet på åssträckningen
några hundra meter mot norr skulle eventuellt också kunna föras till bronsåldern. Utgrävningsresultaten visar att det troligen är först från och med slutet
av förromersk järnålder som det sker en mer långvarig boplatsetablering i området kring klippan, en boplats som är i bruk fram till åtminstone yngre romersk järnålder. De båda härdarna vid ramfiguren bör kunna sättas i samband
med denna boplats, oavsett om eldningen var av rituell eller mer vardaglig
karaktär (se diskussion i Kapitel 6).
Tack vare Nordéns beskrivningar vet vi dessutom att flera av hällarna täcktes av ett skärvstenslager. Vid en av hällarna (H27) var de anslutande ytorna
(mellan hällytorna H23-25) sönderbrända. Hällen som täcktes av skärvstenslagret uppvisade dock inga spår av eldskador, vilket indikerar att den täckts
av lagret redan under förhistorisk tid. Sammantaget är det dock svårt att avgöra vilka skador som uppkommit i sen tid på platsen och vilka som skulle
kunna ha ett förhistoriskt ursprung. Samma sak gäller för de tjocka lager som
täckte delar av klipporna vid Himmelstalund. Delar av dessa vet vi har tillkommit i historisk tid medan andra kan vara samtida med ristningarnas tillkomstperiod, eller från senare förhistorisk tid. De spår av eldning, och lager
av bränd sten, sot och kol som upptäckts vid hällristningar i Norrköpingsområdet har satts i samband med hällristningstraditionens slutfas, och det har föreslagits att vissa av de viktigare ristningarna medvetet kan ha täckts över under denna period (Hauptman 2002, jfr Ljunge 2015). Kopplingen mellan härdar, skärvsten, skärvstenshögar och hällristningar är således tydlig i området
och vid åtminstone två lokaler har dessa spår kunnat dateras till (yngre) bronsålder (ÖE 46, ÖE 344). Med tanke på det långa platsbruket vid Himmelstalund
är det troligt att delar av skärvstenslagren på platsen kan kopplas till aktiviteter
under olika faser av bronsåldern, sannolikt också till skapandet eller bruket av
hällristningarna. Men eftersom det nu har upptäckts boplatslämningar från
äldre järnålder på flera platser vid och kring klippan är det rimligt att delar av
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skärvstenslagren vid Himmelstalund också kan kopplas till denna period. De
båda härdarna vid en av hällarna med ristningar visar dessutom att eldning
förekommit uppe på klippan vid flera tillfällen under förromersk/romersk
järnålder. Att det bildats lager med skärvsten, sot och kol kan vara ett resultat
av att material avsatts på plats under såväl bronsålder som järnålder, men
också att skärvstenshögar kan ha jämnats ut och använts som fyllnadsmaterial
under historisk tid.
Till den sista fasen av förhistoriskt bruk som har belagts på platsen hör den
runrad som har knackats in i anslutning till en skeppsfigur några meter väster
om de ovan nämnda härdarna (se vidare nedan). Runorna är ur den äldre futharken, och kan ha skapats redan under 200/300-talet e Kr, men en datering
till 400/500-tal får anses som troligare. Stämmer detta så är de från en något
senare period än de boplatslämningar och härdar som diskuteras ovan. Inga
dateringar från yngre järnålder finns från platsen, och en möjlighet är att runraden kan sättas i samband med boplatsens övergivande. Detta skulle i så fall
kunna kopplas till de förändringar av landskapsutnyttjande och maktstrukturer
som sker i området under tidig folkvandringstid (Lindeblad 2008; Rundkvist
2011).

Fallstudie 3, Fiskebygravfältet
Vid Fiskeby undersöktes två gravfält på 1950-talet. Det större av de två gravfälten bestod av 78 gravar med runt 500 begravningar från senare delen av
yngre bronsålder fram till och med yngre järnålder, med en tydlig tyngdpunkt
i äldre järnålder (Lundström 1965; 1970; jfr Hedengran 1989). Gravfältet är
centralt beläget inom hällristningsområdet. De stora lokalerna vid Ekenberg,
Leonardsberg och Fiskeby är belägna inom en radie av drygt 500 meter och
det finns dessutom flera mindre lokaler i närområdet. Vid det lilla gravfältet
(ÖE12) fanns en yta med en skeppsfigur, medan det stora gravfältet (ÖE14)
anslöt till berghällar med ett flertal hällristningsytor. Här finns ett stort antal
figurer i form av skepp, människor, djur, människor som bär vapen, fotsulor,
ringar, skålgropar etc. (ÖE 15). Vissa av hällristningarna vid gravfältet var
kända sedan tidigare men i samband med undersökningen upptäcktes och dokumenterades ett flertal ytterligare ytor och bilder. Man sökte aktivt efter hällristningar på de berghällar som täcktes av gravar men trots dessa ambitioner
visade det sig att endast en av gravarna överlagrade ristningar (Lundström
1970:13). Tyvärr saknades daterande fynd i denna grav och överbyggnaden
gick enligt Lundström heller inte att typologiskt jämföra med någon annan av
gravarna ”…varför detta i och för sig intressanta förhållande saknar kronologiskt värde” (ibid, se dock nedan).
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Diskussion
Vid undersökningen noterades att få gravar hade placerats på den bergsklack
som delade den norra delen av gravfältet i två delar. Över tid har nya gravar
istället anlagts längs sidan av sluttningen, bort från berget med hällristningarna, något som Lundström beskriver som ett aktivt val: ”Det stora antalet
gravar, vilka anlagts inom detta område, som man tydligen aldrig velat låta
expandera ut över bergytorna, har skapat ett konglomerat av gravanläggningar” (Lundström 1970:14; jfr Hedengran 1989; Hauptman 2000:85–86).
Lundström skriver också att hällristningarna som omgav gravfältet gav det en
speciell karaktär av långvarig kult- och gravplats, men i övrigt diskuteras inte
någon koppling mellan hällristningar och gravar, varken under yngre bronsålder eller under senare perioder (1970:105). Att så få hällristningar överlagrades av gravar kan tyda på att man valt att inte täcka över ristningar, vilket kan
tolkas som ett respektfullt förhållande till hällristningarna. En källkritisk
aspekt är dock att de flesta av gravarna placerats i en svacka mellan berghällarna, och lokaliseringen av gravarna till detta område kan också kopplas till
det rådande gravskicket där gravgömmor placerades i gropar (Lundström
1970:13–14). Detta tycks dock inte vara den enda förklaringen, då det även
finns flera exempel på gravöverbyggnader som anlagts direkt på berghällarna,
och gravgömmorna återfanns i dessa fall istället i bergsskrevor.
Inga gravöverbyggnader kopplades till de bronsåldersgravar som påträffades vid undersökningen, utan de återfanns istället under det tjock lager med
skärvsten, sot och kol som täckte en stor del av gravfältets yta. De var samtliga
belägna inom den nordöstra delen av gravfältet, några meter från närmaste yta
med hällristningar. Den odaterade grav som överlagrade hällristningar är belägen i samma område som övriga bronsåldersgravar på gravfältet och en möjlighet är därför att graven skulle kunna ha uppförts under yngre bronsålder.
Inknackandet av ristningar skulle i så fall kunna ses som en del av gravritualen. Gravformen, rund stensättning med brätte och kärnröse med stenblock
som vilade direkt på berghällen, är dock jämförbar med flera andra järnåldersgravar på gravfältet och den bör därför ha tillkommit under järnåldern. Lundström beskriver graven som fyndtom, men i den detaljerade anläggningsbeskrivningen står att det i en skreva under graven fanns brända ben och en
slaggklump av järn och den bör därför dateras till järnåldern (jfr Burström
1990, om slagg i gravar).
Om de figurer och skålgropar som överlagrades av graven noterades och/eller tillmättes en betydelse under järnåldern är givetvis svårt att avgöra. Något
som skulle kunna tala för en sådan tolkning är att det fanns en skålgropssten i
mittröset till en annan grav på sydöstra delen av gravfältet (Nr 71/574, Lundström 1965:123). Graven var en rund stensättning med förhöjt mittparti och
mittröse, en typ som Lundström daterar till järnålderns Period III (ca 150 f Kr
- Kr f). Några av skålgroparna var synliga ovan jord men det fanns inknackade
gropar även på andra sidor av stenen. Om skålgroparna knackats in i samband
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med gravläggningen eller om stenen hämtats från annan plats går inte att svara
på, men fyndet visar att människor i Himmelstalundsområdet tillmätte skålgroparna en betydelse vid denna tid (jfr Kaliff 1997:9). Ytterligare en bearbetad sten, en malstensunderliggare av granit, återfanns med skålsidan uppåt i
mittröset på en annan stensättning på gravfältet (Lundström 1965:127).
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på 1830/40-talet. Men det kom sedan att dröja fram till 1970-talet innan riktade utgrävningar vid hällristningar återigen kom att utföras i området. Sedan
dess har ett 30-tal undersökningar genomförts. Det har främst rört sig om
forskningsgrävningar, men även exploateringsundersökningar har berört hällristningslokaler. En tidig utgrävning vid en hällristning gjordes år 1977 vid
Hedalen i Hunnebostrand där man påträffade bearbetat stenmaterial i form av
kvarts och flinta, som dock inte ansågs ha något samband med ristningarna
(Tossene 115, Weiler 1979).
Ett par år senare undersökte Bohusläns museum några lokaler på Tjörn under ledning av Carl Cullberg: Ule plats (Klövedal 2), Bråland/Dammliderna
(Valla 293), Bråland/Kyrkhagen (Valla 409) och Västra Röd (Valla 22) och
även vid dessa undersökningar påträffades några få flintor, samt skörbränd
sten, sot och kol (Cullberg 1980a-c, 1981; Pettersson 1982). Trots de begränsade resultaten från Tjörn genomfördes ytterligare utgrävningar på Västkusten, denna gång vid Kalleby, en lokal med ovanligt stora skeppsfigurer (Tanum 408:1). Undersökningen utfördes med uttrycklig inspiration från undersökningarna vid Post Hornnes och Björnstad i Østfold och avsikten var ”att se
om liknande anläggningar även förekommer vid de bohuslänska ristningarna”
(Kindgren 1981:2). Här framkom ett mer omfattande fyndmaterial som bestod
av keramik med en trolig datering till yngre bronsålder/äldre järnålder, flinta,
kvarts, bärnsten, säd, kol, bränd lera, brända ben och slagg. På platsen fanns
även ett lager med stenar men detta bedömdes ej som en konstruktion, då marken framför hällen var omrörd i modern tid (Kindgren 1981; Karlenby 1982).
År 1990 undersöktes en fyndrik skålgropslokal vid Lunneslätt på Orust,
och i dess närområde påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar och gropar (Tegneby 129; Nordqvist 1992; 1998). Även här påträffades
bearbetad kvarts i anslutning till hällen, till och med i större mängder. I anslutning till hällen fanns en ränna med stolphål, något som tolkades som en
del av ett långhus. Rännan var fyndrik och innehöll keramik, fragment av deglar, en sländtrissa, bränd lera, brända ben samt kvarts och flinta. En rest av en
matskorpa från en keramikskärva daterades till förromersk järnålder, 170 f Kr30 e Kr (Cal 1 sigma), och övrig keramik kunde dateras till samma tid. Under
det tidiga 1990-talet gjordes också mindre undersökningar vid flera av lokalerna inom Tanums världsarvsområde (Aspeberget, Vitlycke, Litsleby och
Torsbo). På flera av dessa platser var de intilliggande jordlagren omrörda och
endast enstaka fynd av kvarts och flinta gjordes (Ortman 1995). Strax söder
om Tanum, vid Hoghem, har hällristningar berörts i samband med en tidigare
planerad vägsträckning (Tanum 133, 190). Här fann man vad som tolkades
som recenta lämningar av tegel, bränd lera och smidesslagg samt en härd som
daterades till tidig medeltid (1040-1400 e Kr, Pettersson 1993). Även vid
Medby (Hogdal 195) gjordes undersökningar och här påträffades skärvsten i
flak och gropar, samt boplatslämningar daterade till yngre bronsålder/förromersk järnålder en bit från hällristningarna (Swedberg 1999, 2000; Selling
2003). I samband med ytterligare ett vägprojekt undersöktes dessutom en plats
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med övertäckta hällristningar, det så kallade ”Monumentet” vid Munkedal
(Svarteborg 116, se Fallstudie nedan). Vid Gläborg, Håby 4:1 undersöktes en
skålgropslokal och på samma bergsklack påträffades stolphål som kan ha hört
till en konstruktion, eller vindskydd (Ängeby 2003). En härd på platsen daterades till slutet av yngre bronsålder/förromersk järnålder.
Under slutet av 1990-talet inleddes en ny period av forskningsinriktade
undersökningar vid hällristningar, inledningsvis främst ledda av Bohusläns
museum och Vitlycke museum. Vid Skee i Jörlov, öster om Strömstad, upptäcktes en möjlig huskonstruktion med stolphål och en stenläggning som kan
ha utgjort ett fundament till en vägg (Skee 631). Fyndmaterialet på platsen var
begränsat och bestod av flinta, keramik, bränd lera och järnfragment och med
utgångspunkt i de senare fynden daterades konstruktionen till järnålderns
äldre del (Bengtsson 2004:107). Även vid Trättelanda i Tanum (Tanum 367)
utfördes en mindre undersökning där man fann en möjligen anlagd packning
av sten samt ett stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av flinta och kvarts (daterat
till mesolitikum), keramik, järnslagg (reduktionsslagg) och bränd lera (Grandin 2006; Bengtsson 2004:107). Ytterligare en forskningsgrävning gjordes i
början av 1990-talet vid Torp i Skredsvik (Skredsvik 101, Bertilsson & Bertilsson 2006). På platsen finns över 500 skålgropar och ett hundratal rännor
såväl som skepp, cirkelfigurer och fotsulor varav några överlagrar och/eller
ansluter till äldre skeppsfigurer. Undersökningen berörde ytor framför hällarna och här påträffades en stenpackning och en härd samt fynd i form av
keramik och bränd lera, flinta, kvarts och knackstenar (Bertilsson & Bertilsson
2006).

111

hällen fanns keramik, bearbetad flinta (delvis bränd), brända ben, slagg, en
glaspärla, degelfragment och bearbetade stenar i form av en malsten, en slipsten och en skålgropssten (de senare hittades dock i en dumphög). År 1999
undersöktes en skärvstenshög intill en skålgropslokal vid Stora Askum
(Askum 650) och fynden bestod här av bearbetad flinta, kvarts och keramik.
Ett kolprov som togs i anslutning till skärvstenshögen gav en datering till romersk järnålder (70-390 e Kr, Cal 2 sigma, Bengtsson et al. 2005:127f). År
2002 gjordes en undersökning vid Tanum 336, Kyrkoryk. I närheten av hällen
fann man en härd som daterades till 900-790 f Kr och i härden hittades en
flintnodul (Gustafsson 2005:103ff). Ett par år senare gjordes också en undersökning vid en omfattande hällristningslokal vid Lökeberg (Foss 6-10,
Bengtsson et al. 2005:83ff). I anslutning till hällristningarna fann man fläckar
av sot, stenfyllda sprickor och stenpackningar med fynd av bearbetad
kvarts/kvartsit och flinta. En sotfläck och kol i en spricka gav dateringar till
1800-talet e Kr, och i rapporten diskuteras om dateringarna kan härledas till
röjningar inför Baltzers dokumentation av platsen år 1874. Inom Tanumprojektet inleddes utgrävningar också vid två hällristningslokaler vid Torp i Tossene (Tossene 446:2-3, 63:1-2) och ytterligare utgrävningar på platsen kom
sedan att utföras av Göteborgs universitet. Mellan åren 2002-2011 undersöktes här ett förhistoriskt aktivitets- och boplatsområde vars dateringar sträcker
sig från neolitisk tid fram till järnålder (se Fallstudier nedan). Även i Torsbo
(Kville 157 m fl) har en undersökning utförts, men här gjordes endast enstaka
fynd av kvarts och flinta samt en skrapa i flinta (Johan Ling, muntligen).
Under senare år har utgrävningar vid hällristningar har utförts även inom
ramen för exploateringsarkeologin, framför allt i samband med bygget av väg
E6 i norra Bohuslän (Claesson & Munkenberg 2003; Gerdin & Munkenberg
2005; Öbrink et al. 2015 m fl.). För att skydda de centrala hällristningsområdena inom Tanums världsarv kom vägen att anläggas i skogsmarken öster om
Tanumslätten, vilket ledde till att få hällristningar kom att beröras. Inför den
nya vägsträckningen utfördes flera större undersökningar söder och norr om
Gerumsälven, men inte i direkt anslutning till hällristningslokaler (Östlund &
Swedberg 2014; Claesson 2015). Vid undersökningar strax norr om Tanumshede kom dock flera lokaler med figurativa ristningar och skålgropslokaler att
omfattas av vägbygget (Tanum 441, 2006, 2183, 2184, se Fallstudie 2 nedan).

Dalsland och Värmland
Vid två av hällristningslokalerna i Tisselskog har arkeologiska utgrävningar utförts. År 1984 gjordes en mindre undersökning i anslutning till den
så kallade ”Ormvindlingehällen” (Tisselskog 12) och nedanför hällen registrerades ett sot/kollager samt fynd av kvarts och ett flintspån (Rex Svensson
1993b). Den andra undersökningen gjordes i anslutning till den så kallade
”Processionshällen” (Tisselskog 11), och här fann man en tätt lagd stenpack-
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ning (Rex Svensson 1993a). Ett 30-tal kvartsavslag och utspridda kolbitar påträffades inom ett koncentrerat område i stenpackningen och dateringar av två
kolprover, i och under stenpackningen, gav skilda resultat, 400 f Kr-150 e Kr
och 990-1440 e Kr (Cal 2 sigma). I Värmland finns tre lokaler med figurativa
hällristningar belägna på udden Värmlandsnäs, i Vänern. Vid två av dessa och
vid en närliggande skålgropslokal, har undersökningar utförts inom projektet
”Ristningar och brons” vid Värmlands museum (Olsson 2005:53, och sammanfattning i Olsson 2016). Vid Hargene By undersöktes en skålgropslokal
(By 23:1-2). Vid hällen fann man härdar och det visade sig också att hällen
var skadad av eldning. En kokgrop i hällens närhet gav en datering till övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder (760-380 f Kr, Cal 2
sigma) och en närliggande skärvstenshög daterades med hjälp av cerealier till
yngre bronsålder (980-520 f Kr). I området daterades även ett stolphål till
övergången äldre/yngre järnålder (340-750 e Kr), en grop till 380-620 e Kr
och en stensatt grop till tidig medeltid (1190-1295 e Kr). Vid Valdersrud
(Eskilsäter 39), har flera utgrävningar utförts vid en lokal med skepps- och
adorantfigurer. Här upptäcktes ett kulturlager med skärvsten, kol, bränd lera,
kvarts, keramik och även en knacksten. En datering från botten av lagret gav
en datering till bronsålder (1190-890 f Kr) och två kolbitar från högre liggande
nivåer daterades till förromersk järnålder och folkvandringstid (170 f Kr-20 e
Kr, 430-620 e Kr). Några meter från ristningen fanns en skärvstenshög som
överlagrade härdar, varav en daterades till 190 f Kr-0 och på platsen fanns
också spår av järnsmide. Vid ytterligare undersökningar under 2015 har gropar och härdar undersökts några meter från hällen där de senare daterades till
360-50 f Kr och 130-330 e Kr. På platsen finns sammantaget spåren av ett
långvarigt platsbruk som tycks inledas under Period IV av bronsåldern (1100900 f Kr) men de flesta av dateringarna kan föras till äldre järnålder. Något
som talar för att det finns en nära koppling mellan hällristningarna och de aktiviteter som sker på platsen är att kulturlagret var som tjockast närmast hällen
med ristningarna. Olsson menar att delar av fynden, bland annat keramik,
knackstenar och en flintmejsel kan ha deponerats på platsen men att slagg och
ugnsrester avsiktligt skulle kunna ha förts hit från en annan plats (Olsson
2016:16–19).
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en plattform runt berget varefter vallen, plattformen och delar av berget täcks
med en stenpackning vilket resulterar i ett monumentalt utseende. Utifrån dateringarna att döma anläggs Monumentet tidigast under förromersk eller äldsta
delen av romersk järnålder, men flera dateringar och tolkningar är möjliga.
Munkenberg föreslår en datering till yngre järnålder/vendeltid, och att Monumentet uppfördes av en elit som manifesterade sin makt genom att bygga en
monumental konstruktion på en plats som var behäftad med en stark symbolisk laddning (Claesson & Munkenberg 2003:145). Stenkonstruktioner och
övertäckta impediment/bergsklackar av denna dimension är visserligen ovanliga, men det finns paralleller från Västkusten (Tuve 65 på Hisingen) och från
andra områden (se diskussion i Goldhahn 2007:21 ff; Lönn & Petersson 2015).
Stenpackningar i anslutning till hällristningar har dock hittats vid flera lokaler
och i vissa fall, som vid Tossene och Tanumshede, överlagrade de dessutom
hällristningar (se vidare nedan). Att det fåtal ristningar som finns på platsen
skulle ha motiverat bygget av den stora anläggningen är inte sannolikt, men
övertäckningen av ristningarna skulle kunna ses som ett led i det konstruktionsbygge som sker på platsen över tid. De övertäckta ristningarna kan också
jämföras med exempel från Östergötland, där hällristningar överlagrats av
skärvstenshögar och skärvstenslager med dateringar från bronsålder och troligen också äldre järnålder (Nordén 1925a).

Fallstudie 5, Tanumshede, Ridareberget
Vid Ridareberget, strax norr om Tanumshede, har omfattande utgrävningar
utförts i samband med bygget av väg E6 (Gerdin & Munkenberg 2005; Öbrink
et al. 2015). Undersökningarna har berört ett förhistoriskt komplex med gravar, boplatser och fyra hällristningslokaler (Tanum 441, 2006, 2183, 2184).
Gravar och boplatslämningar har i huvudsak daterats till bronsålder och förromersk järnålder medan hällristningarna bör ha tillkommit från och Period
III (Toreld 2013). Vid Tanum 441 fanns ett lågt impediment med tre enkellinjiga skepp försedda med bemanningsstreck, två hjulkors, fem konturhuggna
fotsulor, sex obestämbara figurer, ett 50-tal skålgropar varav fyra sammanhuggna med ränna samt en avlång fördjupning med en skålgrop. Några av
skålgroparna hade knackats in över skepp och fotsulor. På hällen fanns dessutom en runristning, k m R, som hade knackats in med en sten. Runraden
består av tre tecken och mellan tecknen finns kryssmarkeringar. Här fanns
också ett mejselhugget kors och såväl runristningen som korset har tolkats
som sentida inhuggningar (Toreld 2015; Öbrink et al. 2015:105; Magnus Källström, e-post 2015-09-28). På hällens krön var en större avspjälkning, sannolikt en eldskada, som hade skadat några av fotsulorna. I eldskadan fanns två
skålgropar som troligen hade knackats in efter att skadan uppkommit. Längre
ned på hällen fanns ytterligare skador som sannolikt också är spår av eldning.
I anslutning till impedimentet påträffades vid en inledande undersökning en
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knacksten, keramikskärvor och flintavslag (Gerdin & Munkenberg 2005:23)
och i en skreva på hällen hittades en keramikskärva och en bit slagen flinta
(Öbrink et al. 2015:106). Vid en intilliggande häll (utan ristningar) fann man
härdar, stolphål, rännor och en grop. Även denna häll var brandskadad, och
kol från en härdgrop som hade orsakat skador på hällen daterades till äldre
romersk järnålder (50-230 e Kr, Cal 2 sigma).

Figur 5.24. Tanum 441, Foto: Bohusläns museum.

Hällristningarna vid Tanum 2183 bestod av 15 skepp, fem klövspår, 12
fragmentariska bilder samt 192 skålgropar, där flera bildar formationer och
vissa är förbundna i par med rännor. På hällen fanns dessutom historiska ristningar i form av initialer och bildmotiv, exempelvis en pilbåge. Skeppen och
klövspåren gavs en trolig datering till Period III (Toreld 2013). På hällen finns
avspjälkningar vilka har tolkats som eldskador och i en av eldskadorna hade
en skålgrop knackats in. Tanum 2183 ingick i ett stråk med sammanhängande
hällar, där hällen med figurerna delvis var synlig ovan jord (Öbrink et al.
2015:50). På västra delen av hällen upptäcktes ristningar under ett kulturlager
som innehöll keramik daterad till bronsålder (Period V-FRJ), bränd lera (delvis från ugnar), avslag och redskap av flinta och i en spricka på hällen påträffades även en spets av en järnkniv. Nedanför hällen fanns en stenpackning och
i packningen hittades en malsten och förkolnade sädeskorn, vilka kunde daterades till Period V-VI (800-350 f Kr, Cal 2 sigma).
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Figur 5.25. Tanum 2183, framrensning. Foto: Bohusläns museum.

Diskussion
Fynden vid Tanum 441 visar att det inte enbart har knackats in hällristningar och skålgropar på platsen under förhistorisk tid, utan att det också har
skett andra aktiviteter. Noterbart är också att platsen tilldragit sig intresse i
historisk tid då det även upptäcktes en (troligen sentida) runinskrift på hällen.
Att det fanns keramik i en skreva uppe på hällen indikerar att det kan ha funnits någon form av fyndförande lager på samma sätt som vid Tanum 2183,
men detta går inte att avgöra då hällen rengjorts i samband med tidigare inventeringar och dokumentationer (se foton i FMIS). Av intresse för frågan om
bruket av platsen och hällristningarna är de eldskador som dokumenterades på
hällens krön och sida och som skadat några av fotsulorna. Två skålgropar påträffades i eldskadan på krönet, och troligen har dessa knackats in efter att
skadan uppstått. Skålgropar har också knackats in över två skepp och en
fotsula, men när detta kan ha skett är mer oklart. En skålgrop som utgör ett
nav i ett av hjulkorsen kan dock ses som en del av själva motivet (Öbrink et
al. 2015). Den ena av de två härdarna som hittades på platsen daterades till
romersk järnålder och härden är därmed inte samtida med inhuggandet av de
figurativa bilderna (Öbrink et al. 2015:108). Det är dock värt att lyfta fram
möjligheten att skadorna kan vara samtida med den eldning som sker vid den
intilliggande hällen (utan ristningar). Den härd som hade skadat denna häll
daterades till romersk järnålder. Eldningen på Tanum 441 kan ha skett vid
samma tid, och det är möjligt att de skålgropar som knackats in i den upp-
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komna eldskadan tillkommit vid detta tillfälle. Möjligen kan också de skålgropar som huggits in över skeppsfigurer och fotsulor också ha tillkommit i
samband med detta.
Vid Tanum 2183 fanns en stenpackning som innehöll förhistoriska fynd,
men delar av en ristning täcktes också av ett fyndförande lager, som kunde
dateras till yngre bronsålder/förromersk järnålder. Detta visar att det inte enbart är intilliggande ytor som kan innehålla fyndmaterial utan även torv- och
jordlager. Lokalen är dessutom en av få där det i modern tid har undersökts
fyndförande lager som överlagrar hällristningar. Frågan är dock om lagret kan
kopplas till någon form av bruk av hällristningarna? I rapporten diskuteras om
lagret avsatts över tid eller om det har påförts avsiktligt. Enligt författarna talar
sammansättningen av fynden och det omrörda lagret för att material från en
boplats medvetet har placerats ovanpå hällarna, men att delar av keramiken
kan ha deponerats på plats (Öbrink et al. 2015:99). Lagret bör i så fall ha tillkommit under den äldre delen av förromersk järnålder, eventuellt i samband
med att en av stensättningarna på platsen anläggs. I rapporten föreslås att detta
kan tolkas som en typ av ”släckning” som berörde både gravfältet och ristningen (Öbrink et al. 2015:99, se diskussion om ritualer nedan). I linje med
detta resonemang skulle även eldningen vid Tanum 441 varit ett sätt att förhålla sig till - och bokstavligen talat - släcka hällristningar (jfr Hauptman
2002). Inknackandet av skålgropar över äldre figurer kan i sin tur ses som en
önskan om att tillskansa sig något av figurernas kraft och möjligen kan inknackandet i eldskadorna kopplas till en liknande tanke. Men givetvis finns
också möjligheten att inknackandet av skålgropar var en separat handling, ej
relaterad till de figurer som fanns på platsen. En parallell med såväl eldskadade hällristningar som skålgropar i eldskador finns vid en annan hällristningslokal, Lofta 309 i Tjust. På denna plats daterades dessutom en härd i
direkt anslutning till de skadade hällristningarna till romersk järnålder/folkvandringstid (Goldhahn 2010, se Kap 5).

Fallstudie 6. Torp, Tossene
I samband med en dokumentation av hällristningar vid Torp i Tossene upptäcktes att ristningarna delvis överlagrades av en fyndförande stenpackning,
vilket ledde till att platsen valdes ut som ett lämpligt objekt för en utgrävning
inom Tanumprojektet (Bengtsson 2005:10). Ytterligare utgrävningar kom sedan att genomföras på platsen mellan åren 2002-2011 och sammantaget är
undersökningarna vid Tossene de mest omfattande som gjorts vid hällristningar i Skandinavien. Inledningsvis utfördes utgrävningarna inom ramen för
Tanumprojektet men under de avslutande åren leddes de av Göteborgs universitet (Bengtsson et al. 2005; Ling & Ragnesten 2008; Håkansdotter et al. 2010;
Kegel et al. 2013). Vid och kring hällristningarna undersöktes ett ca 40x20
meter stort aktivitets- och boplatsområde (Tossene 1018) med dateringar från
neolitikum till järnålder samt ett område med spår av boplatsaktiviteter väster
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om ristningarna (Tossene 572:1). I närområdet finns ytterligare tre förhistoriska boplatser samt flera gravfält och gravgrupper på höjderna som omger det
undersökta området (Ling & Ragnesten 2005:4). Ett av dessa gravfält, Tossene 233, vid Tossene kyrka, är beläget på en höjd som på flera sidor omges
av hällristningar.
Hällristningarna vid Torp i Tossene har daterats till yngre bronsålder/förromersk järnålder, men en datering till äldre bronsålder har också föreslagits
för rännor och större skålgropar (Bengtsson 2004). Ristningarna som berördes
av undersökningarna består enligt FMIS av: Tossene 446:2 – ett rundat impediment med 5 skepp, 3 människor, 1 djur, 6 fragment och 14 skålgropar. På
samma häll är Tossene 446:2-3, med 14 rännor och 47 skålgropar. Några meter längre norrut återfinns Tossene 63:1, en flack berghäll med 6 skepp, 1
skära, 2 fragment, 1 ränna och 11 skålgropar och strax intill Tossene 63:2,
med 2 människofigurer (den ena en voltigör med yxa, horn, fallos och svärdsskida), 1 skära, 1 obestämbar figur och 2 skålgropar. Nedan följer en kortfattad
sammanfattning av de undersökningar som utförts på platsen med fokus på de
ytor som togs upp i anslutning till hällristningarna.
Åren 2002/2003 undersöktes en del av den stenpackning som överlagrade
ristningar vid Tossene 446:2-3 (Bengtsson 2005:10–17). I packningen gjordes
fynd av slagen flinta och kvarts, keramik, lerkulor och knackstenar. Packningen hade anlagts över en stor spricka i berget och två 14C-prover från stenpackningen/sprickan gav dateringar till bronsålderns yngre del (1130-890 f
Kr, Cal 2 sigma). I andra sprickor fanns fynd från olika tidsperioder, bland
annat keramik som kunde dateras till romersk järnålder/folkvandringstid. I en
av sprickorna fann man en koncentration av fynd med keramik, bränd lera,
slagen kvarts och flinta. Ett kolfragment från fyndkoncentrationen gav en datering till folkvandringstid/vendeltid (420-630 e Kr), medan ett prov från en
annan spricka gav en datering till förromersk järnålder (360-280 f Kr). Längs
foten av impedimentet med hällristningarna (Tossene 446) fanns ytterligare
en stenpackning. I stenpackningen fanns flinta, bränd lera och keramik. Ett
kolprov från en nedgrävning under stenpackningen daterades till övergången
mellan förromersk och romersk järnålder (50 f Kr-180 e Kr).
År 2006 och 2008 undersöktes en platå mellan Tossene 446:2-3 och 63:12. På platån fanns kulturlager, stenpackningar och gropar varav en daterades
till 530-650 e Kr (Ling & Ragnesten 2008:41). I anslutning till 63:1-2 fanns
härdar och mörkfärgningar samt ett kulturlager som innehöll keramikskärvor
och bearbetad kvarts. En härd hade anlagts direkt på berghällen vid Tossene
63:1, vilket hade orsakat eldskador på hällen. Kol från härden daterades till
250-410 e Kr och i densamma gjordes fynd av bland annat en flintkniv, keramik, bearbetat stenmaterial och en lerkula. Även i anslutning till voltigörhällen (Tossene 63:2) fanns en härd som hade anlagts direkt ovanpå berget. Ett
kolprov från härden daterades till 250-420 e Kr. År 2009 undersöktes en större
del av stenpackningen nedanför Tossene 446. Fynden var rikliga och vissa
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kunde kopplas till metallhantverk, som blästermunstycken och reduktionsslagg (Håkansdotter et al. 2010:46). Ovanför Tossene 446 undersöktes en
packning med stenar där det fanns kokgropar och härdar och i anslutning till
Tossene 63:1-2 upptäcktes flera nya härdar. Åren 2010 och 2011 undersöktes
ytterligare en del av stenpackningen nedanför Tossene 446 och fynden bestod
denna gång av slagen flinta, brynsten, knackstenar/löpare, keramik och bränd
lera etc. (Kegel et al. 2013:18). Brända ben från stenpackningen daterades till
yngre romersk järnålder/folkvandringstid (380-540 e Kr). Ovanför impedimentet med Tossene 446 undersöktes ett skärvstensflak, en kokgrop/keramikbränningsgrop och ett stolphål och från dessa anläggningar finns tre dateringar
i intervallet 1730-1490 f Kr. Ett sädeskorn i ett kulturlager daterades dock till
yngre bronsålder (900-780 f Kr).
Ett äldsta bruk av platsen går att föra till övergången mellan senneolitikum/äldre bronsålder. De aktiviteter som går att föra till denna fas är samlade
till platån ovanför, och mellan, berghällarna med ristningar. Under äldre
bronsålder uppförs någon typ av konstruktion på denna platå. Här sker matlagning och hantverk, där det senare möjligen kan ha rituella kopplingar (Kegel et al. 2013:73f). Hällristningarna, delar av kulturlagren och en stor del av
fyndmaterialet bör dock ha tillkommit under yngre bronsålder och förromersk
järnålder. Fynden består främst av bearbetat stenmaterial men också redskap
som pilspetsar, kniv, spånfragment, slipstenar, knackstenar (varav en i kvarts)
och löpare. Keramikmaterialet har givits en övergripande datering till bronsålder och framför allt äldre järnålder. Noterbart är att det fanns få skärvor med
rabbning, något som annars är typiskt för yngre bronsålder. Fynd av slagg,
blästermunstycken och hårt bränd lera visade att det hade skett metallhantverk
på platsen, medan en mer svårtolkad fyndkategori är de hundratals lerkulor
som främst påträffades kring bergen med hällristningar. Lerkulor har hittats
vid olika typer av förhistoriska lokaler längs Västkusten, framför allt i järnålderssammanhang. Hittills har ingen konsensus kring deras möjliga funktion
kunnat nås, men rituell deponering och koppling till figuriner har föreslagits,
liksom mer praktiska funktioner som isolering kring gjutformar (Ragnesten
2005; Brorsson 2007). Under loppet av förromersk järnålder sker en nedgång
i aktivitet på platsen men platsbruket återupptas igen under romersk järnålder/vendeltid och flera av anläggningarna och många av fynden går att datera
till denna period. Till samma tid kan också de två härdarna vid Tossene 63:12 föras, liksom en härd vid Tossene 446:2-3. Den stenpackning som fanns
längs med berget, nedanför Tossene 446, har tillkommit tidigast kring förromersk/romersk järnålder men den ska troligen ges en datering till folkvandringstid (Kegel et al. 2013:83).
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Bengtsson (2004), finns det en kronologisk koppling mellan ristningarna och
de aktiviteter som sker på platån vid denna tid. Denna typ av ristningar förekommer dock i såväl bronsålders- som järnålderskontexter varför det inte är
möjligt att ge dem en generell datering till en viss tidsperiod. Från yngre
bronsålder och förromersk järnålder finns dock ett omfattande anläggningsoch fyndmaterial som bör vara samtida med hällristningarnas tillkomstperiod.
Inga byggnader från denna tid hittades dock på platsen, men det behöver heller
inte röra sig om en fast boplatsetablering. Platsen kan ha utnyttjats säsongsvis
eller under kortare perioder och hällristningarna skulle i så fall kunna kopplas
till en mer kortvarig boplats. På ett mer generellt plan fanns dock i det flesta
områden ett visst avstånd mellan mer permanenta boplatser och lokaler med
figurativa hällristningar under bronsåldern (Goldhahn 2006:94–98).
Vid Tossene 446:2-3 finns en stratigrafiskt låst kontext, där några skålgropar överlagras av en stenpackning som troligen tillkommit under yngre bronsålder. Detta visar att åtminstone vissa av skålgroparna tillkommit senast vid
denna tid medan den stenpackning som fanns längs med berget snarare bör
dateras till folkvandringstid (Kegel et al. 2013:83). Av övriga undersökta anläggningar är det framför allt de två härdarna vid Tossene 63:1-2 som har en
direkt koppling till ytor med hällristningar. Härdarna daterades till romersk
järnålder/folkvandringstid och de kan således inte ha tillkommit i samband
med att hällristningarna knackades in. Frågan är dock om placeringen av härdarna ändå kan ses som medveten, eller har härdarna hamnat bredvid ristningarna av en slump? Som tidigare noterats finns en tydlig koppling mellan hällristningar och gravar från romersk järnålder vilket visar på en mer generell
närvaro vid de lägen i landskapet där hällristningarna är belägna under denna
tid (Bertilsson 1986:18–19). Jag är också benägen att hålla med Ling & Ragnesten som föreslår att ett möjligt bruk av hällristningarna under denna tidsperiod kan sättas in i en kontext där förändringar av landskapsutnyttjande och
äganderätter gjorde att hällristningarna kom att laddas med nya betydelser
(2008:63, se vidare Kap 6).
Resultaten från utgrävningarna har rapporterats löpande efter de olika grävsäsongerna, vilket inneburit en viss tolkningsproblematik då exempelvis stenpackningar och kulturlager givits olika dateringar och tolkningar beroende på
vilken rapport man läser (se dock Kegel et al. 2013:73f). En fördel med den
stegvisa rapporteringen är dock att det går att följa hur tolkningen av platsen
förändras utifrån det fyndmaterial och de dateringar som framkommer. Tanumprojektet var inriktat mot att förstå hällristningarnas roll och funktion i ett
bronsålderssammanhang. Men redan under första årens undersökningar visade det sig att såväl dateringar som fyndmaterial inte enbart gick att knyta till
hällristningarnas tillkomstperiod. I rapporteringen lyfts också fram att hällristningarna kan: ”haft en funktion utöver att vara en plats för bilder. De har använts som en arena för offerhandlingar och ritualer…i vissa fall långt efter det
att man slutat framställa hällristningar på platsen” (Bengtsson 2005:17).
Också i rapporteringen från 2005-2008 års undersökningar anges spåren av
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det långa platsbruket som ett viktigt resultat. Men man poängterar särskilt att
det nu också framkommit dateringar och fynd som visar på ett tydligt platsbruk även under bronsåldern (Ling & Ragnesten 2008). I de två avslutande
rapporterna sker en förändring i diskussionen kring platsen och nu problematiseras i högre grad vilken typ av aktiviteter som kan sättas i samband med
tillkomsten eller bruket av ristningarna.
Sammantaget går det således att följa en förändring i projektets utveckling,
från ett inledande stadie där de flesta av anläggningarna och fynden ses som
relaterade till hällristningarna till en mer nyanserad syn på denna relation. Två
citat från den första och sista rapporten från grävningarna vid Tossene belyser
väl denna utveckling:
”På senare år har verksamheten (inom Tanumprojektet, min anm.) primärt inriktats på att genomföra undersökningar i direkt anslutning till hällristningslokaler i norra Bohuslän, för att på så sätt erhålla kunskap om de eventuella ritualer och andra händelser som kan knytas till ristningslokalerna” (om 2002/2003
års undersökningar, Bengtsson 2005:8).
”… Tosseneundersökningarna har kunnat bidra till en vidare förståelse av det
hällristningsrika landskapet i mellersta Bohuslän, genom att flytta fokus från
hällristningarna som den definierande praktiken på platsen…till en mer dynamisk syn på utnyttjandet av denna typ av attraktiva landskapslägen under stora
delar av förhistorien” (om 2010/2011 års undersökningar, Kegel et al. 2013:87–
88).
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och att man under senare perioder endast högg in skålgropar (Vogt 2012:83–
84). Vogts förslag har dock mött kritik av exempelvis Ulf Bertilsson, som menar att dateringen snarare bör följa samma utveckling som i Bohuslän (Bertilsson 2013).
Trots det stora antalet lokaler har relativt få utgrävningar utförts vid hällristningar i Østfold. Det var dock här som traditionen att utföra utgrävningar
vid hällristningar återupptogs i modern tid, i samband med Erling och Øystein
Johansens undersökningar vid Post Hornnes och Bjørnstadskeppet i Skjeberg
(Johansen 1979, 1980). Undersökningarnas betydelse har beskrivits i ett tidigare avsnitt och nedan följer en kort sammanfattning av resultaten. Vid Post
Hornnes fann man en stenpackning som ramade in ett 20-tal skeppsristningar
på en brant berghäll. På och framför allt innanför stenpackningen gjordes ett
stort antal fynd som bland annat bestod av hundratals keramikskärvor. Inga
14
C-dateringar gjordes, men aktiviteterna daterades utifrån fyndmaterialet och
kontexten till bronsålder. Hällristningarna vid Bjørnstad domineras av
Bjørnstadskeppet, en över fyra meter lång skeppsfigur med ett 50-tal bemanningsstreck. Utgrävningen visade att det även här fanns en stenpackning. Fynden bestod av keramikskärvor, bränd lera, flinta och en eventuell knacksten
(Johansen 1979, 1980). Fyndmängden var dock betydligt mer begränsad än
vid Post Hornnes.
Under senare år har utgrävningar vid och kring hällristningar i Østfold
främst utförts i samband med bygget av väg E6 (Bårdseth et al. 2007, Vikshåland 2009, dateringar nedan anges med Cal 1 sigma). Ett 30-tal meter från
en skålgropslokal vid Årum övre (L21, 56) fann man ett långhus (17x7 meter)
som daterades till övergången yngre bronsålder/förromersk järnålder Vid en
annan skålgropslokal, vid Molteberg, fanns en yta med boplatslämningar
(kokgropar, stolphål) ett 40-tal meter från hällarna, och dessa lämningar daterades till neolitikum, förromersk och romersk järnålder. En överplöjd grav daterades dock till mellersta bronsålder. En tydligare rumslig koppling mellan
hällristningar och boplatslämningar fanns Vid Solberg nordre (Lokal 27, Vikshåland et al. 2007). Mellan hällristningslokalerna Solberg øvre II (3 skepp
och 50 skålgropar) och Solberg øvre XVII (ryttarfigur, skeppsfragment, en
linje och 4 skålgropar) upptäcktes två hus. Det ena var ett mindre tvåskeppigt
hus, som utifrån tre dateringar från stolphål daterades till mellersta bronsålder
(intervallet 1185-830 f Kr, Cal 1 sigma). Här fanns även ett treskeppigt hus
som typologiskt och med hjälp av 14C-analyser, daterades till äldre romersk
järnålder. En härd i huset daterades till slutet av förromersk järnålder (185 f
Kr-20 e Kr), medan två dateringar från stolphål gav yngre romersk järnålder
(130-315 e Kr) och förromersk järnålder (350-125 f Kr, Cal 1 sigma). Vid
Bustgård undersöktes hus från äldre järnålder och folkvandringstid, ett 20-tal
meter öster om en hällristningslokal med 11 skepp och 8 skålgropar i anslutning till en eldskada (Bårdseth et al. 2007:101–142). Mellan husen och hällarna fanns härdar, kokgropar, gropar och stolphål. Två av härdarna, var be-
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lägna ett tiotal meter öster om hällen, och de daterades till förromersk järnålder (355 f Kr-170 e Kr och 190 f Kr-70 e Kr, Cal 1 sigma). I direkt anslutning
till hällen fann man knackstenar, flintavslag och kvarts.

Fig 5.29. Ett hus var beläget mellan två hällristningslokaler vid Solberg Nordre. Ur:
Vikshåland et al. 2007:60. Licens: CC BY-NC-ND 3.0. Beskuren.

Diskussion
Vid utgrävningarna i Østfold har det vid flera tillfällen påträffats lämningar
från brons- och järnålder i eller i närheten av, eller i direkt anslutning till, hällristningar. Resultaten från utgrävningarna har också visat att det funnits långhusbosättningar på lermarker under denna tid, något som tidigare varit ifrågasatt. Vid Solberg och Bustgård kunde dessa hus dateras till äldre järnålder.
Vanligt var också att spår av eldning påträffades på eller i anslutning till hällristningar. Vid Bustgård upptäcktes härdar och kokgropar daterade till förromersk/äldsta delen av romersk järnålder några meter från hällarna och på en
av hällarna registrerades en eldskada som skulle kunna kopplas till härdarna.
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Ur ett metodiskt perspektiv är det intressant att det inom E6-projektet fanns
en uttrycklig ambition att inte enbart söka efter och dokumentera hällristningar, utan att aktivt söka efter spår som kan sättas i samband med tillkomsten eller bruket av hällristningarna. Undersökningsmetodiken anpassades efter
denna möjlighet, och man var särskilt uppmärksam på eventuella fynd i samband med avtorvningen av hällristningarna. Vid flera lokaler undersöktes
sprickor och skrevor och i viss utsträckning även de torv- och jordlager som
täckte hällarna (Vikshåland 2009).

Fig 5.30. Schaktning i anslutning till Solberg övre II. Foto: E6-projektet, Østfold
(Bårdseth 2007:74). Licens: CC BY-NC-ND 3.0.
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a-b) medan resultaten från samtliga undersökningar har presenterats och diskuterats i artiklar i hällristningstidskriften Adoranten (Kaul 2006; Sørensen
2006) och i boken Helleristninger: Billeder fra Bornholms bronzealder (Kaul
et al. 2005).
En av utgrävningarna gjordes vid Stakkebakken, där ristningarna består av
16 skepp, ett hjulkors, spiralfigurer och ett 50-tal skålgropar. Skeppen kan dateras till yngre bronsålder/förromersk järnålder. De fynd som gjordes visade
sig dock i huvudsak vara äldre än själva ristningarna. Fynden bestod av avslag
från polerade flintyxor och keramikfragment med dateringar till senneolitikum eller tidig bronsålder, men några keramikskärvor kan möjligen ges en
datering till yngre bronsålder. Även vid skålgropslokalen Stakkevænget påträffades flintavslag och keramik från neolitisk tid och en keramikskärva med
rabbning som troligen ska dateras till bronsåldern. Utöver detta fann man två
keramikskärvor som daterades till sen järnålder/tidig medeltid. Vid en begränsad provundersökning vid Lensgård, en lokal med sex skepp, påträffades
också keramik från neolitikum och bronsålder samt stenar som tolkades som
intentionellt placerade vid klippan. Trots de lovande fynden gjordes inga ytterligare undersökningar då man valde att istället gå vidare med undersökningar vid Madsebakke. En annan lokal med figurativa bilder (tre skeppsristningar från yngre bronsålder) finns vid Knaegten. Här påträffades kulturpåverkad jord och i några sprickor på hällen hittades keramikskärvor med en
trolig datering till bronsålder. Vid Vasagård undersöktes en skålgropslokal
med en djup, slipad skåra och här upptäckte man stenläggningar som överlagrade ett fyndmaterial från yngre trattbägarkultur (flintavslag, yxfragment
mm). På östra sidan av Bornholm undersöktes ytterligare en skålgropssten,
den så kallade Fandens Kegelbane. I ett grunt dike (med oklar datering) som
omgav stenen fann man en keramikskärva som daterades till äldre romersk
järnålder. Även vid Lille Strandbygård gjordes en utgrävning, vid en häll med
skålgropar, hjulkors, ringar och rännor. Vid en inledande undersökning upptäcktes stolphål nära blocket, vilket ledde till att man återkom till platsen och
tog upp större ytor. Vid utgrävningen upptäcktes två hus från olika generationer i direkt anslutning till hällristningarna. Husen bör ha varit ca 17 m långa
och 6 meter breda och de daterades typologiskt till järnåldern.
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Fig. 5.32. Undersökningen vid Lille Strandbygård. Här hittades järnåldershus vid
en hällristningshäll. Sørensen 2006:72. Foto: Palle Sørensen.

Figur 5.33. Flygbild över undersökningarna vid Madsebakke. Ur Adoranten 2006.

De mest omfattande undersökningarna på Bornholm gjordes vid den största
hällristningslokalen, Madsebakke. Här finns 14 skeppsfigurer, fem hjulkors,
fem fotsulor och ett stort antal skålgropar. Skeppsfigurerna kan dateras till
yngre bronsålder och möjligen förromersk järnålder. Vid en provundersökning upptäcktes kokgropar och en stenläggning direkt norr om klippan med
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hällristningar. Under följande år togs fler schakt upp och man gjorde även
undersökningar av lager och konstruktioner uppe på klippan. Nedanför klippan fanns avsatta kulturlager med fynd som främst var av tidigneolitisk karaktär och under lagren påträffades även en rad större gropar. I ett av kulturlagren
påträffades keramik från äldre romersk järnålder (Sørensen 2006:64f). Vid
klippans östra kant fanns spår av en stenläggning och här gjordes fynd av keramikskärvor med en trolig datering till yngre bronsålder. Nära klippan påträffades också kokgropar, varav några innehöll ben från häst och nöt. Groparna daterades utifrån keramikfynd till yngre bronsålder. Till samma tid daterades också en minst 40 meter lång rad med stolphål på klippans norra sida.
I anslutning till den sydvästra delen av klippan fanns dessutom spår av ett ca
10 meter långt hus som daterades till järnåldern (Sørensen 2006:72). I en
klipphylla uppe på själva klippan fann man en större stenkoncentration med
fynd av bronsålderskeramik och lerklining och ovanför denna även en stenläggning. Här fanns också lerklining med gren- och plankavtryck från en
byggnad som troligen kan dateras till bronsåldern. I söder, på klippans högsta
punkt, undersöktes också delar av grästorven som täckte klippan. Här, liksom
på lägre liggande klippartier, påträffades keramik och bränd lera. I en klippskreva fanns dessutom en brandgrav från järnåldern.
Diskussion
Undersökningarna på Bornholm har givit fynd och dateringar som är äldre,
samtida och yngre än hällristningarnas huvudsakliga tillkomstperiod och det
har föreslagit att fynden som hittats på dessa platser kan kopplas till ett rituellt
bruk av platserna under lång tid (Kaul 2006:60). Vissa av fynden, framför allt
keramikskärvor, kan ges en datering till bronsåldern och de kan därmed vara
kronologiskt samtida med ristningarnas tillkomst. Flera av anläggningarna
från Madsebakke kan föras till samma tid, kokgropar, stenpackning, en eventuell byggnad samt raden med stolphål norr om klippan. Stolphålen tolkades
som en del av ett hägn, eller pallisad och på en plats anslöt raden till en omkullvält bautasten (rest sten) vilken kan ha markerat en slags ingång till klippan (Kaul 2006:65). Vid fyra lokaler; Fandens Kegelbane, Stakkevænget,
Madsebakke och Lille Strandbygård påträffades förhistoriska lämningar eller
fynd som är yngre än hällristningarna. Detta kan tolkas som att hällristningarna fortsatt att ha en betydelse under yngre perioder (Sørensen 2006). Vid
Madsebakke fanns ett kulturlager, daterat till äldre romersk järnålder ”i det
område hvor den formodede indgang til helleristningsklippen fandtes i yngre
bronzealder” (Sørensen 2006:71) och en brandgrav som hittades på toppen av
klippan daterades till ca 200-600 e Kr. I grästorven som täckte klippan fanns
brända ben och en glaspärla vilket visar att det kan ha funnits fler gravar på
platsen under järnåldern. Det järnåldershus som upptäcktes vid Madsebakke
var beläget nära den centrala ristningen på klippan och Palle Sørensen menar
att: ”...selve placeringen, der er noget usædvanlig, tyder på, at der er en
sammenhæng mellem huset og afbildningerne fra bronzealderen” (Sørensen
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2006:72). Han skriver att detta visserligen skulle kunna ses som en något vidlyftig tolkning men att den stödjs av resultaten från undersökningen vid Lille
Strandbygård. Husen som hittades vid hällristningarna vid Lille Strandbygård
hade båda en ingång vid gaveln men enligt Sørensen kan det ha funnits en
ingång även på husets södra sida, vilken i så fall bör ha varit placerad i anslutning till hällen med ristningar. Om denna tolkning är korrekt måste den som
skulle gå in i eller ut ur huset ha passerat bredvid, eller över hällen (jfr Eriksen
2015, för en diskussion kring dörrars symboliska betydelse under järnåldern).
Enligt Sørensen rådde det inget tvivel om att husen placerats medvetet i anslutning till blocket med hällristningarna:
”De dypt inhuggede helleristninger på klippen vd Ll. Strandbygård må også
have været synlige i jernalderen, og husenes placering kan derfor næppe være
tilfældig” (Sørensen 2006:73).

Vid undersökningarna på Bornholm, liksom i Østfold betonas att det kan
påträffas fynd och anläggningar i samband med avtorvningen av hällarna:
”…det blev også klart, at disse aktivitetsfaser i flere tilfælde kunne findes
umiddelbart under græsset, og at man derfor skulle være forsigtig med at rense
græstörven af, når flade skulle afdækkes” (Cille Krause, Bornholms museum,
sid 2 i opublicerad rapport från utgrävningarna vid Stakkevænget, Krause
2006b).
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Resultaten från utgrävningar vid hällristningar i södra
Skandinavien
Fynd och anläggningar
Resultaten från de utgrävningar som ingår i genomgången har presenterats löpande i ovanstående text och nedan följer därför endast en kort sammanfattning och diskussion kring dessa resultat. I en separat bilaga redovisas samtliga
104 undersökningar som ingår i materialgenomgången. Av dessa är 39 från
Östergötland, 46 från Västsverige/Østfold, 8 från Bornholm och 11 från övriga delar av södra Sverige. Av dessa lokaler innehåller 69 figurativa bilder
medan övriga är skålgropslokaler. Undersökningarna har utförts under olika
perioder och är därmed inte helt jämförbara vad gäller utgrävningsmetodik
och typer av fynd och anläggningar som registrerats. De äldsta undersökningarna genomfördes av Arthur Nordén på 1910-talet, varefter ett 20-tal har utförts fram till 1990-talet. Av de undersökningar som ingår i studien har 75 %
utförts från 1990 och framåt. Flera av de undersökningar som utförts har varit
resultatlösa, eller givit endast ett fåtal fynd, detta gäller särskilt i samband med
mindre arkeologiska utredningar och antikvariska kontroller. Men samtidigt
finns också exempel på lokaler som givit ett betydligt mer omfattande
material. Jag har inte gjort egna studier av fyndmaterialet utan datering och
bedömningar bygger på refererade källor.
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Tabell 4. Typer av fynd som gjorts vid de utgrävningar vid hällristningslokaler som
ingår i studien (se Bilaga). Lodrät axel: antal lokaler. Vågrät axel: typer av fynd.
(Fl=flinta, Kv=kvarts, Km=keramik, Bl/Lk=bränd lera, lerklining,
Slagg/Mf=slagg/metallföremål, Fö/s=föremål i sten, Ml/Sl=malsten/slipsten,
Ml/Kn=malsten/knacksten, Övr=övrigt.
Fynd
Antal
lokaler

Fl
39

Kv
22

Km
39

Bl/Lk
22

Slagg/Mf
14

Fö/s
15

Ml/slp
9

Ml/kn
11

Br/ob
12

Övr
11
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De vanligaste fynden som gjorts vid de lokaler som ingår i studien är flinta
och/eller kvarts. Stenmaterialet består både av avslag och krossat material. På
vissa lokaler kan man ha tillverkat eller bearbetat verktyg, men det har också
föreslagits att den slagna/krossade stenen skulle kunna tolkas som rituella deponeringar (Bengtsson 2004:110). Något som talar för den senare tolkningen
är att det av slagtekniken att döma ofta inte rör sig om avslag från redskapstillverkning, utan om en grov direkt slagteknik. Vid flera av de undersökta
hällarna på Västkusten var det också möjligt att klistra samman avslagen till
kärnor (Bengtsson 2004: 111-113). Här kan också nämnas att kvarts tycks ha
haft en särskilt betydelse under förhistorisk tid (Goldhahn 2007:159–206). Det
finns flera exempel på hällristningsmotiv som anknyter till kvartsvener, spår
av att kvarts har brutits loss på vissa hällar och också knackstenar av kvarts
som hittats vid hällristningar (vid Torp, Tossene). Många av lokalerna kan ha
utnyttjats för aktiviteter fristående från hällristningarna, såsom betesdrift, jakt
och fiske. Behovet av att bearbeta ett stenmaterial kan därför sättas i samband
med någon, eller flera av dessa aktiviteter, såväl som med möjliga ritualer (se
vidare diskussion nedan). De aktiviteter som skett vid hällristningarna kan,
vad gäller såväl fynd- som anläggningsmaterial, föras till flera olika tidsperioder. När det gäller stenmaterialet finns ett inslag från stenåldern vid flera
lokaler, på Bornholm från neolitisk tid, och för Västsveriges del har det föreslagits att materialet i stor utsträckning har mesolitisk karaktär (Bengtsson
2004). Pilspetsar med urnupen bas kan ges en datering till senneolitikum/äldre
bronsålder, och sådana har hittats vid Tanum 232 och vid Drottninghall i
Skåne. Övrigt stenmaterial har dock i de flesta fall givits en mer övergripande
datering till stenålder/bronsålder. Något förvånande, med tanke på den stora
mängden hällristningar, är att inte fler knackstenar hittats. Vid sju lokaler har
knackstenar registrerats, och i ytterligare några fall kan det röra sig om antingen knackstenar eller malstenslöpare. Bristen på bronsföremål (utöver
knappen Nordén hittade vid Leonardsberg) är också noterbar, även om detta
till viss del kan bero på att metalldetektor inte använts regelbundet. Järnföremålen är också få, men vid Tanum 2183 hittades en spets av en järnkniv i en
spricka och vid Borg 51 fanns järnföremål från yngre järnålder
Efter bearbetad sten är keramik det vanligaste fyndet, i de flesta fall bestående av ett mindre antal skärvor. Fynden av keramikskärvor har tolkats som
rester av kärl innehållande någon typ av matoffer och det har föreslagits att
kärlen kan ha krossats mot hällarna (Johansen 1980; Bengtsson 2004:113).
Den ringa mängden keramik på de flesta lokaler talar dock emot en sådan
tolkning. Enstaka skärvor, skulle dock kunna ses i analogi med så kallade pars
pro proto-deponeringar, att en skärva som representerar en större helhet läggs
ned på samma sätt som i vissa gravar (Stilborg 1997:192). En analys som
gjorts av keramikmaterialet från ett 20-tal hällristningslokaler i Bohuslän/Østfold visar att större mängder keramik, eller skärvor från flera olika kärl, påträffats vid ett fåtal lokaler (Post Hornnes, Tanum 897, Tanum 1371, Tanum
2183, Tossene 446:2–3, Askum 650; Östlund 2010). Keramikmaterialet har
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främst daterats till äldre järnåldern, men det finns exempel på rabbad keramik
med en trolig datering till bronsåldern från Post Hornnes i Østfold och Håby i
Bohuslän (Östlund 2010). Analysen visar också att keramik som hittats vid
ristningarna längs Västkusten i de flesta fall har en hög fragmenteringsgrad,
vilket indikerar att det inte rör sig om ett primärt avfall. Detta talar mot en
tolkning av keramiken som avsiktligt deponerad, men det framhålls också att
senare aktiviteter på dessa platser kan ha påverkat fragmenteringsgraden (Östlund 2010:28). Även spår av bronsframställning såsom deglar, gjutspill,
kvarts, och hårt bränd lera har kopplats ihop med hällristningarna, men en direkt rumslig koppling är mindre vanlig (Goldhahn 2007). Slagg har också hittats vid 10 lokaler, men i flera fall har den bedömts som historisk. Det har
också föreslagits att bränd lera, liksom lerkulor (som endast hittats i Bohuslän)
kan ha använts för att krita/fylla i bilderna så att de skulle synas bättre (Bengtsson 2004:115; jfr Kegel 2010:84–85; Goldhahn 2007). Av övriga fynd kan
nämnas brända och obrända ben från 12 lokaler, såväl som mer ovanliga fynd
som pärlor, bärnsten och lerkulor.
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Tabell 5. Anläggningar som påträffats vid de utgrävningar av hällristningar som ingår i studien (se Bilaga). Lodrät axel: antal lokaler. Vågrät axel: typer av anläggningar. Stp=stenpackning, Hä=härd, Skh/skp=skärvstenshög/packning, Skf =skärvstensförekomst, Kl=kulturlager, Kg/Ug=kokgrop/ugn, Sth=stolphål.
Typ
Antal
lokaler

Stp
18

Hä
24

Skh/skp
20

Skf
10

Kl
10

Grop
14

Kg/Ug
9

Sth
10

Hus
7

Grav
11

De vanligaste anläggningarna som registrerats vid hällristningar är härdar,
skärvstenshögar/skärvstenspackningar och stenpackningar. Skärvstenshögar
och packningar återfinns i samtliga områden, särskilt i Östergötland, då
Nordén riktade in sig på undersökningar av dessa. Packningar av sten och/eller
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skärvsten, har i vissa fall tolkats som konstruktioner, men i andra fall har det
endast noterats att det finns koncentrationer av stenar och i några fall, som vid
Lökeberg och Tossene, var sprickor på hällen fyllda med sten. Om stenpackningarna anlagts avsiktligt eller ej är många gånger svårt att avgöra, inte minst
då mänskliga aktiviteter, såväl som naturliga, kan ha påverkat dem. Vid Post
Hornnes var stenkonstruktionen av allt att döma medvetet anlagd i anslutning
till hällristningarna, och även keramik med bronsåldersdatering kunde kopplas
till själva packningen. Men vid flera andra lokaler som exempelvis vid Tossene och ”Monumentet” vid Svarteborg kunde stenpackningarna istället dateras till järnåldern. De ofta förekommande stenpackningarna har tolkats som
en form av avgränsningar, eller plattformar där olika typer av ritualer kan ha
skett och även stolphål har tolkats som spår av rituella inhägnader, exempelvis
vid Post Hornnes och Madsebakke (Johansen 1979; Karlenby 1987; Kaul
2006; Nilsson 2010a). Ett annat alternativ skulle kunna vara att vissa av stenpackningarna är resultatet av att stenar medvetet deponerats vid hällristningar
över lång tid, i analogi med senare perioders offerkast (jfr Zachrisson 2014:
Victor 2007, för en diskussion om skärvstensbruk). Men även om dessa anläggningar påträffats vid många hällristningslokaler är en källkritisk aspekt att
packningar av sten kan ha tillkommit av många andra orsaker, exempelvis
rensning av åkermark och deponering av avfall (Östlund 2010; Toreld 2015).
Något som återkommer vid många av de undersökta lokalerna är spår av
eldning i form av härdar, skärvstenshögar/lager/packningar, sotlager, kol och
eldskadade hällar. I de flesta fall har dessa spår kunnat föras till äldre järnålder
och folkvandringstid men också till yngre bronsålder. Härdar och skärvstenslager har vid flera tillfällen tolkats som spår av hällristningarnas koppling till
eldens symboliska och transformerande kraft (Hauptman 2002:152–153;
Bengtsson 2004:119; Goldhahn 2007). Men det har också föreslagits att elden
kan ha givit en släpljuseffekt som fått bilderna att framträda tydligare och mer
levande (Bengtsson 2004:119). I tabellen har också gravar registerats i de fall
de undersökts i samband med utgrävningarna, och i några fall i Himmelstalundsområdet har skärvstenshögar visat sig innehålla eller utgöra gravar
(Nordén 1925a; Hauptman 2002). Huskonstruktioner har påträffats i närområdet till många lokaler, i några fall i nära anslutning till klippor med hällristningar, exempelvis vid Himmelstalund, Madsebakke, Lille Strandbygård,
Svarteborg, Skee och Solberg Nordre. Kokgropar och kulturlager återkommer
vid flera platser, och dessa skulle kunna sättas i samband med såväl boplatsaktiviteter som rituell verksamhet. Noterbart är dock att brända och obrända
ben, som skulle kunna indikera att det skett rituell matberedning, endast förekommer i mindre utsträckning (se diskussion nedan).
Få anläggningar och fynd har dateras till bronsålderns äldre fas, den period
då hällristningstraditionen etableras i de flesta områden. 14C-dateringar från
yngre bronsålder är vanligare, även om dessa också är relativt få med tanke på
antalet hällristningar. Från lokaler med figurativa hällristningar i Himmelstalundsområdet finns två dateringar som helt kan avgränsas till bronsåldern
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(ÖE 29, Borg 19) och två från övergången yngre bronsålder/tidig förromersk
järnålder (Nkpg 344, Period VI/FRJ, Borg 33). I samma område har härdar
vid skålgropslokaler daterats till yngre bronsålder (Nkpg 342) och mellersta
bronsålder (St Johannes 30). I Gärstadsområdet i Linköping har härdar vid
skålgropslokaler daterats till yngre bronsålder vid Tallboda (Rystad 16 m fl)
och till yngre bronsålder/äldsta förromersk järnålder vid Hertsberg (Rystad
344). Vid lokaler med figurristningar i Bohuslän finns dateringar från bronsåldern vid Tanum 336, Tanum 2183, Svarteborg 116 och från Tossene 63:12/446. Dessutom finns dateringar från yngre bronsålder vid skålgropslokalen
Håby 4:1. Från Värmland finns dateringar från yngre bronsålder vid skålgropslokalen By 23 och från mellersta bronsålder vid Eskilsäter 39, där det
finns figurristningar. Även vid Årum och Molteberg (skålgropslokaler) och
Solberg i Østfold (figurristningar) finns dateringar från bronsålderns mellersta
del. Inga 14C-dateringar finns från lokaler på Bornholm. Det bearbetade stenmaterialet kan föras till både stenålder och bronsålder, och som vi sett ovan är
detta det material som återkommer vid flest lokaler. Stenmaterialet exkluderat
har det vid en tredjedel av de lokaler som ingår i studien påträffats anläggningar och daterbara fynd som kan ges en datering till bronsålder och äldre
delen av förromersk järnålder, det vill säga under den period som figurativa
hällristningar skapades i södra Skandinavien. Ur ett historiebruksperspektiv är
det dock av särskilt intresse att det vid ett fyrtiotal av undersökningarna påträffats spår som kan dateras till järnåldern generellt. I den senare delen av
min avhandling har jag valt att särskilt rikta in mig på dessa spår och frågan
om de kan kopplas till ett fortsatt, eller återupptaget bruk av hällristningarna.
Jag återkommer till denna diskussion i Kapitel 6.

Diskussion
Huvuddelen av de utgrävningar som utförts vid hällristningar har varit av begränsad storlek och i många fall har endast några få kvadratmeter i anslutning
till hällarna undersökts. En källkritisk aspekt är därför hur relevanta och representativa resultaten från utgrävningarna är? De begränsade insatserna till
trots har dock många av undersökningarna givit tolkningsbara resultat i form
av anläggningar och/eller fyndmaterial. I samband med undersökningarna på
Bornholm, liksom inom Tanumprojektet, framhölls att större undersökningsytor och ytavbaningar var en viktig metod för att kunna fånga upp fler aktiviteter som skulle kunna kopplas till hällristningarna. Metoden kom också att
appliceras, men med skilda resultat då det exempelvis vid Foss/Lökeberg endast gjordes ett fåtal fynd, till skillnad från Torp i Tossene, där fyndmaterialet
var betydligt mer omfattande. En välkänd arkeologisk paradox är dessutom
om att större avbaningar, fler undersökta lager och anläggningar visserligen
resulterar i ett större källmaterial men samtidigt genererar en större komplexitet i tolkningsprocessen, i fält, såväl som vid den efterföljande bearbetningen.
Detta gäller framför allt frågan om vilka anläggningar och fynd som kan anses
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ha ett samband med hällristningarna, något som blev tydligt i samband med
undersökningarna i Tossene. Vid de inledande utgrävningarna framträdde en
relativt tydlig bild av hur platsen och hällristningarna utnyttjats över tid. Efterföljande utgrävningar genererade dock ett omfattande och kronologiskt vidsträckt material och frågan är därför vilken roll hällristningarna spelade för
bruket av platsen, under bronsåldern såväl som under yngre perioder (Kegel
et al. 2013:82–83). Samma problematik kring materialets representativitet
återfinns i samtliga studerade regioner. Undersökningarna vid Madsebakke på
Bornholm och vid Herrebro och Himmelstalund i Östergötland visar att större
undersökningsytor ger en god bild av platsutnyttjandet över tid. Men precis
som vid Tossene är det viktigt att ställa frågan vad i det framkomna materialet
som är möjligt att koppla till hällristningarna och vilka kriterier och beviskrav
som är rimliga att ställa för att kunna föra ett resonemang kring en sådan koppling.
Komplexiteten till trots är dock fler och mer ytomfattande undersökningar
vid hällristningar av central betydelse för att öka kunskapen hur hällristningarna brukats över tid. Även om det gjordes ovanligt stora undersökningar i
samband med Tanumprojektet så är det främst inom exploateringsarkeologin
som mer omfattande ytavbaningar utförs. Större avbaningar har dock mer sällan skett i direkt anslutning till lokaler med hällristningar, främst för att det i
modern tid endast i undantagsfall ansetts antikvariskt motiverat att ta bort hällristningar i samband med exploateringar. Två exempel på denna bevarandepolicy är motorvägsbygget förbi Norrköping och anläggandet av den nya
E6:an i norra Bohuslän. I Norrköping berördes få hällristningar direkt av bygget, däremot kom vägbygget att splittra upp det tidigare sammanhållna hällristningsområdet söder om Motala ström. Samtidigt har de många utgrävningarna som utfördes givit mycket information om det omland som omgav hällristningarna under förhistorisk tid. E6:an genom Tanum kom till slut att anläggas i utkanten av det känsliga världsarvsområdet, vilket gjort att det
omfattande hällristningslandskapet här kan upplevas som en sammanhållen
enhet. Men en sidoeffekt är att forskningen kring områdets hällristningar även
i den närmaste framtiden kommer att vara hänvisad till kunskapen från de i
sammanhanget begränsade ytor som i de flesta fall undersökts kring hällristningar.
Resultaten från utgrävningar vid hällristningar har diskuterats vid flera tillfällen, i synnerhet de undersökningar som utförts längs Västkusten (Bengtsson
2004; Kegel 2010; Toreld 2015; jfr Nordström 1995; Hauptman 2002; Goldhahn 2006; Kaul 2006; Ling 2008 m fl.). När det gäller frågan om, och i så
fall hur, fynd och anläggningar kan kopplas till hällristningarna är det möjligt
att skilja ut tre (delvis överlappande) tolkningslinjer i dessa diskussioner:
x att många av de fynd och anläggningar som påträffats kan kopplas till hällristningarna, framför allt till aktiviteter som skett i samband med skapandet
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av bilderna (Bengtsson 2004; Kaul 2005, 2006; Goldhahn 2007; Ling &
Ragnesten 2008).
x att spåren som hittats kan kopplas till hällristningarnas tillkomst, åtminstone inte till ritualer i samband med detta. Fyndmaterial och kulturlager utgör enligt denna tolkning snarare avfallsmaterial från aktiviteter på
platsen, eller från närliggande boplatser (Toreld 2015; jfr Kegel et al 2013).
x att materialet inte behöver vara kopplat till hällristningarna, utan snarare
till platsen som kan ha förknippats med särskilda betydelser. Dessa kan
vara av sakral/religiös art (Kaul 2005, 2006; jfr Olsson 2016) eller av mera
profan art, där platsens läge i landskapet utgör förutsättningen för ett återkommande platsbruk över tid (Ling 2008; Kegel et al. 2013; jfr Wrigglesworth 2006).
Många av de utgrävningar som utförts har haft som uttalat syfte att söka efter
spår av de ritualer som antas ha skett vid hällristningarna (Bengtsson
2004:109; jfr Goldhahn 2006:91; Ortman 2015:79; Toreld 2015). Den vanligaste tolkningen är att dessa ritualer ska ha skett i samband med att hällristningarna höggs in, och tolkningen av ritualernas funktion kopplas också till detta
tillfälle. Med utgångspunkt i resultaten från utgrävningarna vid framför allt
Post Hornnes i Østfold formulerades sökandet efter möjliga ritualer också som
explicita målsättningar vid utgrävningarna vid Kalleby i Tanum, på Bornholm
och inom Tanumprojektet. Det är därför värt att se närmare på hur relationen
mellan förväntat och faktiskt resultat beskrevs i samband med undersökningarna vid Hornnes:
”What we were seeking for, was unknown to us. We simply did not know, because similar excavations had not been undertaken before. But we expected in
the first place to find the remains of the great quantity of chipping stones that
must have been used to make the rock pictures” och vidare “Further, we hoped
that the excavations might enable us to verify whether the carvings really had
served a cult” (Johansen 1979:109, mina kursiveringar).

Här framkommer tydligt att utgångspunkten var ett ideal där arkeologen sågs
som neutralt observerande, men att man trots detta hade tydliga förväntningar
på vad utgrävningarna skulle kunna ge för resultat. Förförståelsen av platsen
kan därför ha bidragit till att den tolkades som använd för rituella ändamål,
möjligen kopplade till shamanism. Att det förekommit någon form av rituell
aktivitet kopplad till ristningarna är en rimlig tolkning med tanke på de omfattande fynd som gjordes på platsen. Men i de flesta fall är det betydligt svårare att avgöra om de spår som upptäckts vid hällristningar kan tolkas som
spår av ritualer. I en jämförelse mellan daterade motiv och de spår som påträffats vid hällristningar i norra Bohuslän samt Post Hornnes/Bjørnstad visar
Andreas Toreld att det inte finns något tydligt kronologiskt samband mellan
14
C-daterade anläggningar och motivens tillkomsttid (Toreld 2015, ristning-
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arna daterade utifrån fr a skeppskronologi). Han menar att hällristningsforskningen sedan Almgrens tid varit styrd av ett rituellt paradigm och att de utgrävningar som gjorts vid hällristningar har präglats av detta paradigm. Toreld
lyfter här fram en relevant problematik kring källmaterialets representativitet
och visar att det inte per automatik går att koppla spåren vid hällristningar till
ett rituellt bruk. Platser där mer omfattande material framkommit kan också
kopplas till vardagsnära aktiviter, som hantering av boplatsavfall (Toreld
2015:28).
Vid en utgrävning kan det dock många gånger vara svårt att avgöra vad
som är avfall och vad som är rituella depositioner, inte minst under bronsålder
och äldre järnålder då avfallsdeponering kunde ske i ritualiserade former eller
kontexter (Stålbom 1998). I sin diskussion kring återbruk under yngre järnålder menar Hållans Stenholm att rituella handlingar går att skilja från vardagliga genom att de har en föreskriven form. Det är den formaliserade, men inte
nödvändigtvis ritualiserade, karaktären i handlingarna som avgör om de får en
funktion för skapandet av ett socialt minne (Hållans Stenholm 2012:34). En
liknande frågeställning har lyfts av Åsa Berggren som i en analys av arkeologiska fynd från kärr- och våtmarker diskuterat vilka arkeologiska spår som är
möjliga att tolka i termer av ritualer (Berggren 2010). Berggren använder Catherine Bells begrepp ”ritualisering” och utgår från ett handlingsteoretiskt perspektiv där det inte görs någon åtskillnad mellan sakralt och profant eller mellan platsens praktiska och/eller religiösa betydelse och användning (Bell 1992,
jfr Nilsson Stutz 2003). Hon poängterar att profana aktiviteter som sker vid en
plats med en särskild innebörd kan ha varit en del av ritualer. Handlingarna
kan också ha ritualiserats på grund av att de utfördes på denna plats (Berggren
2010:373–374, jfr Olsson 2016). I en artikel om kultplatser i Mellansverige
under järnålder visar Torun Zachrisson att det vid dessa lokaler finns spår av
flera olika typer av aktiviteter som är jämförbara med materialet från de utgrävningar som gjorts vid hällristningar såsom stenpackningar, inhägnader,
spår av eld och matlagning, deponerad kvarts och övertäckningar (Zachrisson
2014). Detta kan jämföras med rituella deponeringar vid vattendrag där avfallsprodukter från rituella måltider kan ha deponerats i vatten, eller i vattenkanten. Vid flera av dessa platser finns också en koppling till skålgropslokaler
(Petersson 2013). Bruket av hällristningarna, åtminstone under järnåldern,
skulle därför kunna sättas in i ett likartat sammanhang. Men det som framför
allt utmärker dessa kultplatser är omfattande spår av ben som tyder på att det
skett rituella måltider på platsen. Brända och obrända ben förekommer endast
vid ett tiotal av de undersökta hällristningslokalerna, vilket därmed talar emot
en sådan tolkning.
Inför kommande undersökningar vid hällristningar föreslår Toreld att fokus
bör ligga på platser med väldaterade motiv, då det annars inte är möjligt att
koppla samman eventuella fynd med ristningarna (Toreld 2015). Jag håller
med om att detta är en god strategi för att kunna spåra aktiviteter som skulle
kunna sättas i samband med skapandet av bilderna. Samtidigt måste dock en
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sådan strategi ses i relation till de trubbiga dateringsverktyg som står oss till
buds, där hällristningskronologier, 14C-dateringar och typologiskt daterade
fynd samtliga är kopplade till breda dateringsintervall. En avgörande möjlighet för att med säkerhet kunna koppla ihop tillkomsten av hällristningarna med
såväl profana som rituella aktiviteter bygger på att hällristningar påträffas i
slutna kontexter. Detta visar i sin tur på vikten av att jordlager som kan täcka
hällristningar undersöks i samband med utgrävningar. Men även om vi inte
kan fånga in aktiviteter som är samtida med hällristningarnas tillkomst menar
jag att utgrävningar vid hällristningar är en central metodik för att kunna spåra
hur dessa platser kan ha brukats över tid. Jag är dock enig med Toreld om att
en förväntning att det ska skett ritualer vid hällristningarna kan leda till alltför
långt dragna tolkningar av källmaterialet (vilket i ännu högre grad gäller den
del av källmaterialet som inte är samtida med hällristningstraditionen). På
grund av de många utgrävningar som utförts vid hällristningar vet vi idag
också betydligt mer om vilka materiella spår som kan påträffas vid dessa platser och vi har därför helt andra förutsättningar för att kunna föra en diskussion
kring vilka av dessa som kan gå att tolka i rituella termer. Detta förhållande
har beskrivits av Oscar Ortman, i en diskussion kring förväntande resultat vid
arkeologiska undersökningar:
“Previously we found ourselves in a situation, in which the general
paradigm defined the archaeological remains; whereas now we see examples,
in which the archaeological remains make the general paradigm more precise”
(Ortman 2015:81).

Som nämnts tidigare har de arkeologiska undersökningarna vid Post Hornnes
och Bjørnstad beskrivits som särskilt informativa i hällristningslitteraturen
och de har därmed kommit att utgöra en förebild för hur resultaten från en
lyckad utgrävning bör se ut. Detta trots att det många gånger funnits stora
skillnader mellan undersökta lokaler, såväl vad gäller kontext som datering
och motiv. Ur ett historiebruksperspektiv är det också intressant att resultaten
uppfattas som mer lyckade om det går att påvisa en kronologisk samtidighet
mellan hällristningarnas tillkomst och de spår som påträffats vid ristningarna.
Precis som i samband med min egen undersökning vid Himmelstalund (se Inledning) tycks det i de flesta fall ha funnits en förväntning, eller förhoppning,
om att eventuella lämningar skulle vara samtida med hällristningarnas tillkomst. Vad jag fortsättningsvis vill sätta fokus på är dock inte de hällristningsgrävningar som utifrån ovanstående perspektiv kan anses vara lyckade. Jag
vill istället belysa ett genomgående, men sällan diskuterat fenomen: att en stor
del av de lämningar som upptäckts vid hällristningar kan dateras till en tid då
traditionen att knacka in bilder i berg hade upphört. Innan jag ger mig in i en
diskussion kring detta ämne vill jag dock först sätta in bruket av hällristningarna över tid i ett vidare geografiskt sammanhang. Jag har här valt utgå från
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en jämförelse med hur hällristningar har brukats och tolkats över tid på de
brittiska öarna.
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Chippindale & Nash 2004; Bahn 2010; McDonald & Veth 2012). Hällristningarnas betydelse och tolkning kan dessutom förändras över tid och de kan
omväxlande laddas med såväl positiva som negativa innebörder, där det aktiva
bruket av hällristningarna kan omfatta allt från offergåvor till medveten förstörelse (Schaafsma 2013). Diskussionen kring södra Skandinaviens hällristningar har främst förts inom ramen för ett nordiskt bronsåldersnarrativ, även
om motivlikheter har framhållits med exempelvis hällristningar från Valcamonica och Galicien (Nordén 1925a:152–161; Fredell 2003:194–249; Sansoni 2015). Mer sällan har dock jämförelser gjorts med hällristningar från de
brittiska öarna, av den enkla anledningen att de både daterings- och motivmässigt skiljer sig från de sydskandinaviska ristningarna. Ur ett forskningshistoriskt och metodiskt perspektiv är det dock relevant att göra en jämförelse
med detta område, då det här finns tydliga exempel på att hällristningar fortsatte att ha en betydelse efter att de knackats in, samt att denna form av bruk
också diskuterats i större utsträckning än i Sydskandinavien. Ytterligare en
anledning är att jag besökt flera hällristningslokaler i Northumberland, bland
annat Dod Law där det utförts utgrävningar (se vidare nedan).
Hällristningarna på de brittiska öarna tillhör den atlantiska traditionen, som
omfattar kustområdena från Gibraltar upp till och med de brittiska öarna, via
Galicien, Portugal och Frankrike. Till detta kan också läggas de bilder som
återfinns i megalitgravar längs atlantkusten och Medelhavet samt inristade figurer på resta stenar på den Iberiska halvön, i Frankrike och i Storbritannien.
De äldsta hällristningarna på de brittiska öarna kan troligen dateras till paleolitisk tid. De består av geometriska motiv samt häst- och hjortfigurer som återfunnits i grottor strax norr om Nottingham i centrala England (Church Hole
och Robin Hood Cave, vid Creswell Crags, Pettitt & Bahn 2007). Vid riktade
inventeringar av grottor i sydvästra England har nyligen också geometriska
figurer med en möjlig datering till mesolitisk tid upptäckts vid Avelin´s Hole
i Burrington Combe (Mullan & Wilson 2007). Förutom dessa tidiga bilder
återfinns hällristningar på de brittiska öarna främst i gränsområdena mellan
norra England och södra Skottland, men också i södra England, Wales samt
på Irland. De friliggande hällristningarna finns på berghällar, impediment,
klippor, klippöverhäng, resta stenar och på mindre block och portabla stenar.
Motiven består framför allt av ”cup-and-ring marks”, skålgropar och cirklar i
olika typer av kombinationer men det förekommer också spiraler och andra
typer av geometriska figurer. Dateringen av de friliggande hällristningarna har
länge varit omdebatterad, men den allmänna uppfattningen idag är att de har
tillkommit under en period av ca tvåtusen år, från tidigneolitisk tid fram till
och med äldre bronsålder (Bradley 1997; Waddington 2007). Under neolitisk
tid placerades ristade hällar med geometriska figurer även i megalitgravar, något som är vanligast på Irland och i Skottland, men det finns några få exempel
även från England. Motiven i megalitgravarna är mer varierade och består förutom av ”cup-and-ring marks” också av geometriska motiv som trianglar,
chevron-mönster och romber.
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Under den tidiga bronsåldern sker en förändring av hällristningstraditionen
och hällristningarna kan under denna period främst kopplas till gravar, där de
vanligen återfinns på hällar i en gravkista. Från bronsåldern finns ett begränsat
antal lokaler med figurativa motiv, framför allt yxor, men även dolkar och
fotsulor förekommer. Dessa motiv återfinns dock inte på markfasta hällar utan
på olika typer av monument där det mest kända exemplet är de yxfigurer (och
en dolk) som knackats in på ett tiotal av stenarna i Stonehenge (Nash
2007:182–184). Anknutna till den förhistoriska hällristningstraditionen är
också de resta bildstenar från tidigkristen tid som brukar hänföras till den Piktiska kulturen. Piktiska bilder återfinns förutom på resta stenar också i grottor
samt vid några få tillfällen i fast berghäll (Gondek 2007:69f).
Tidsperiod
Neolitikum
Senneolitikum
Äldre bronsålder

ca 4000-2400 f Kr
ca 3200-2400 f Kr
ca 2400-1800 f Kr

Friliggande
I monument och friliggande
Enbart i gravmonument

Tabell 6 De brittiska hällristningarnas datering och kontext. Efter Waddington
1998:33.

Hällristningarna på de brittiska öarna daterades tidigare generellt till bronsåldern, en tolkning som tog sin utgångspunkt i att block och stenar med inristningar vid flera tillfällen återfunnits i bronsåldersgravar samt att gravar från
bronsåldern överlagrade eller anslöt till hällristningslokaler. Denna datering
har dock ifrågasatts då en stor del av de stenar med hällristningar som påträffats i bronsåldersgravar bär tydliga spår av långvarig vittring. Om hällristningarna knackats in i samband med en begravning under bronsåldern och därefter
övertäckts borde figurerna framstå som relativt nygjorda och ovittrade (jfr
Sagaholmsgraven, Goldhahn 1999). Det är därför mer sannolikt att de ristade
stenar som återfunnits i bronsålderns gravkistor och rösen har brutits loss från
befintliga berghällar och impediment. Med tanke på att hällristningarna troligen började knackas in under neolitikum innebär det att bilderna vid detta tillfälle kan ha varit hundratals, eller till och med tusentals år gamla. Ytterligare
något som talar för att det rör sig om en medveten handling och inte enbart att
stenarna ansetts utgöra ett lämpligt byggmaterial är att de i de flesta fall har
placerats med bildsidan riktad inåt, mot den gravlagda (Bradley 1997:136;
Mazel, Nash & Waddington 2007:2-3).
Hällristningar i bronsåldersgravar
Den äldsta kända uppteckningen av en grav som innehöll stenar med hällristningar är från 1785, då en häll med en spiral och ”cup-and-ring marks” avbildades (Beckensall 2007:9f). Sedan dess har ett flertal exempel på detta noterats och flera gravar med hällristningar har undersökts i modern tid. Ett sådant
exempel är från Balbirnie i Fife, Skottland (Ritchie 1974; Bradley 1997; Beckensall 2002:42) där det i en av kistorna placerats en sidohäll med cup-and-ring
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marks. Här, liksom i de flesta andra fall där detta noterats, var bildsidan vänd
in mot kistan och utgrävarna noterade dessutom att hällen bar spår av att ha
brutits loss från en större sten eller berghäll (Ritchie 1974: 21; Bradley
1997:138f).

Fig 5.35. Lösbruten sten med hällristningar som placerats i en gravkista vid Fife,
Balbirnie, Skottland. Foto: Morris archive, Beckensall 2002:42.

Ett annat skotskt exempel är från en bronsåldersgrav som undersöktes år 2004
i Balblair, vid Inverness. På samtliga av de tre bevarade kisthällarna fanns
hällristningar och en av hällarna innehöll ovanliga, parallella streckmotiv som
närmast påminner om motiv på menhirer i Frankrike och Portugal, möjligen
rör det sig här också om en sten som ursprungligen stått upprest (Dutton, Clapperton & Carter 2007). Det finns ytterligare exempel från Skottland där vad
som troligen varit resta stenar har placerats i gravar, till exempel i Loanleven
och Nether Largie (ibid 2007; jfr Bradley 1997, 2002).
I vissa fall har det gått att identifiera lokaler där hällar med bilder kan ha
brutits loss, såsom vid Fowberry, Wooler i Northumberland. På den nedre delen av hällen finns tydliga spår av att en sten med lämplig storlek för att placeras i en gravkista har brutits loss, men det som gör denna plats särskilt intressant är att man har knackat in en ny hällristning på den frilagda ytan. Denna
figur är mindre vittrad än övriga figurer på hällen, och bör därför ha tillkommit
vid ett betydligt senare tillfälle än de andra figurerna. Noterbart är också att
det i samma område finns ytterligare ett antal exempel där lösbrutna och dekorerade hällar har återfunnits i gravar (Bradley 1997:140; Mazel 2007:236f).
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till har det inte hittats stenar med figurativa motiv i järnåldersgravar (skålgropsstenar förekommer dock). Förutom i stenmurar, som i det ovan diskuterade exemplet från Hunterheugh Crags, har stenar med hällristningar integrerats i fornborgar (hillforts), i konstruktioner med nedsänkt golv (souterrains)
och i hus. Fornborgarna (hillforts) i Storbritannien kan dateras från neolitisk
tid fram till medeltid men de flesta har anlagts under järnåldern (Harding
2012). I flera av dessa konstruktioner har stenar med hällristningar hittats. Ett
sådant exempel är från White Caterthun Hillfort, en av två närliggande fornborgar belägna i Angus-området i sydöstra Skottland. I ett dike vid en av vallarna i borgen har det hittats en sten med skålgropar och en sten med ett sjuttiotal skålgropar har placerats på utsidan av fornborgens västra vall (Williamson 2013:39; ref till Dunwell & Strachen 2007). Ett annat exempel är från Ball
Cross Hillfort i Derbyshire där tre stenar med ringar och skålgropar upptäcktes
i samband med utgrävningar på 1950-talet (Stanley 1954, Barnett & Reader
1982). Stenar med hällristningar har hittats i fornborgar även i Peak District,
vid Easton Nab i Cleveland och Ilkley Moor i Yorkshire. Också från Northumberland i nordöstra England finns exempel på hällristningar som har integrerats i fornborgar. Vid Lordenshaw, Rothbury har man funnit ristade stenar
i en av vallarna och vid Chatton Park Hill finns en omfattande hällristningslokal som omges av en anlagd vall mitt inuti en av fornborgarna. Ytterligare ett
exempel kommer från utgrävningarna av en högt belägen fornborg vid Dod
Law i Northumberland (Smith 1989). Vid utgrävningen fann man att en av
fornborgens vallar hade anlagts direkt ovanpå en hällristningslokal samt att en
av de hyddor som var belägna innanför vallarna hade anlagts så att ingången
till hyddan anslöt direkt till en häll med cup-and-ring marks.
Även i så kallade ”souterrains” har hällar med ristningar påträffats. Benämningen ”souterrain” avser flera olika typer av stensatta och nedgrävda konstruktioner med stensatta golv och väggar som återfinns i England, Skottland
och på Irland och som framför allt dateras till senare delen av järnåldern. De
förekommer dock från tidig bronsålder fram till och med medeltid och kan
variera i storlek från några få meter upp till flera tiotals meter. Olika funktioner
har föreslagits, såsom bostäder, förråd, djurfållor och försvarsanläggningar
(ibid). Som nämndes ovan finns det i Angusområdet i Skottland exempel på
hällristningar som integrerats i fornborgar, också ett antal ”souterrains” där
stenar med hällristningar har murats in i väggar och tak (Barclay 1980;
Watkins 1980; Wainwright 1963; Williamsson 2013). Ett exempel är Tealing
Souterrain, som har en svagt u-formad, ca 15 meter lång kallmurad gång. I
stenmurens första lager, direkt innanför ingången, finns en sten med ”cup and
ring-marks” där bildsidan är vänd in mot gången och strax utanför denna ingång finns ytterligare en sten med många skålgropar. Ett annat exempel är
Ardestie Souterrain där det även finns bevarade hus/hyddgrunder. I muren till
en av dessa hyddor har ett större block med ”cup and ring-marks” placerats
med den dekorerade sidan vänd inåt. Även om hyddan byggts om vid flera
tillfällen, hade stenen med hällristningarna dock aldrig flyttats (Wainwright
150

1963:68–70). I Pictur Souterrain, med fyra stenar med skålgropar hittats, vid
ingången, inne i gången och på utsidan (Williamson 2013:29; MacRichtie
1900:203).
På samma sätt som i Skandinavien har hällristningarna i historisk tid främst
kommit att förknippas med fertilitet, vilket också återspeglas i namn som ”Fertility Stone” och ”Tree of life Stone” i norra Yorkshire. Kopplingen mellan
skålgropar och alver/älvor återfinns även här, såväl vad gäller folkliga traditioner kring deras funktion som offerskålar och i benämningar, som ”elf cups”.
Inkorporerandet av hällar med ristningar och skålgropar förekommer också i
kristna miljöer och det finns flera exempel där de utgör fundament för stenkors, exempelvis på kyrkogården vid Adel i Leeds och Kilchoman på den
skotska ön Islay (Darwill, Gibson & Ucko 2000; Wallis 2009:59).
Utgrävningar vid hällristningar på de brittiska öarna
Fram till för ett tiotal år sedan hade få utgrävningar gjorts vid friliggande hällristningar, men under senare år har undersökningar har utförts i England,
Skottland och på Irland. Avsikten med utgrävningarna har främst varit att söka
efter fynd och daterbara anläggningar som i sin tur skulle kunna ge ledtrådar
till frågan om hällristningarnas datering. De hittills mest omfattande undersökningarna har gjorts vid Tigers Rock och Lions Rock i Torbhlaren i Skottland, och härifrån finns de enda två 14C -dateringar som gjorts vid hällristningar (Jones et al. 2011). De fynd som framkommit vid undersökningarna
består till största delen av bearbetat stenmaterial som påträffats såväl på som
nedanför hällarna och i sprickor och håligheter. Flera olika typer av bergarter
finns representerade i materialet, men noterbart är att bearbetad och obearbetad kvarts återkommer vid flera tillfällen och i vissa fall i stora mängder som
vid Tigers Rock, där kvartsmaterialet tydligt anslöt till ristade ytor. Det finns
också exempel där obearbetat stenmaterial som inte är av lokal bergart har
deponerats vid hällar som vid Ormaig, Skottland. Bland det bearbetade stenmaterialet finns ett mindre antal föremål, däribland knivar och skrapor och vid
flera lokaler har man hittat vad som har bedömts som knackstenar.
Av det begränsade antalet undersökningar som utförts har såväl fyndmaterial som 14C-dateringar visat att de aktiviter som sker vid hällristningarna
till största delen kan föras till neolitikum och (äldre) bronsålder, vilket stämmer väl överens med den rådande uppfattningen om hällristningarnas tillkomsttid. Men det finns också ett tydligt inslag av dateringar och/eller fynd
från yngre perioder, från järnålder, romersk/brittisk tid och tidig medeltid. Det
bearbetade stenmaterial som upptäckts vid flera lokaler utgör sannolikt spår
från såväl redskapstillverkning som restprodukter från skapandet av bilderna,
men det har också diskuterats om bearbetningen och deponeringen av materialet kan ha fyllt någon form av rituell funktion (Jones et al. 2011; jfr Bengtsson 2004). Bearbetningen och deponeringen av stenmaterialet kan troligen
främst kopplas till de tillfällen då hällristningarna skapades (eller återhöggs?)
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men det tycks ha skett deponeringar vid hällristningar också under yngre perioder. Vid Tigers Rock fann man en sten/lerplattform som kunde dateras till
neolitisk tid och i denna plattform fanns också en kolfylld grop. Gropen, som
även innehöll en större bit kvarts, daterades med hjälp av 14C till tidig historisk
tid, (680-890 AD). Även vid Lions Rock fann man spår av aktiviteter från
yngre perioder i sprickor på hällen, från en kontext i till äldre järnålder, (550390 BC), och i en annan till 50-220 AD. I den senare sprickan fann man även
”a long stone finger and a stone disc” vilket i rapporten beskrivs som deponerade föremål (Jones et al. 2011:120). Vid Lions Rock påträffades två pärlor
från övergången mellan förhistorisk tid och tidig medeltid vid en av hällarna.
Dessa fynd kan i analogi med det bearbetade stenmaterialet tolkas som en
form av deponeringar vilket visar att hällristningarna kan ha varit föremål för
offer och kulthandlingar långt efter deras tillkomsttid.
Diskussion
Ett fortsatt bruk av hällristningar har diskuterats i större utsträckning inom
brittisk forskning än i Skandinavien. Detta kan delvis kopplas till den mer
övergripande diskussionen kring landskapsarkeologi och historiebruk som
växte fram i Storbritannien under 1980- och 1990-talet men också för att bruket i sig gav ledtrådar till dateringen av hällristningarna. Möjligheten att hällristningar kunde ha brutits loss och placerats i gravar först hundratals, eller till
och med tusentals år senare, var tidigare känt, men det är i samband med Richard Bradleys diskussioner kring tidsuppfattning och historiebruk under förhistorisk tid som detta fenomen sätts in i ett vidare kronologiskt och geografiskt sammanhang (Bradley 1997, 2002). Bradley menade att hällristningarnas
funktion kom att ändras i och med att de överfördes från ett publikt till ett
privat sammanhang. Han föreslår att placeringen av lösbrutna hällristningar i
gravar kan sättas i samband med förändringar av det agrara landskapet, där
arv och genealogier med tiden kom att tillmätas en allt större betydelse, en
utveckling som tog sin början i äldre bronsålder (1997:136f, 149). Bradley
ansåg också att placerandet av lösbrutna hällristningar i gravar skapade en direkt koppling mellan den gravlagda och en specifik plats i landskapet. Samma
tematik har också tagits upp av Andrew Jones som använder sig av begreppet
index för att beskriva hur placeringen av de lösbrutna hällarna (och även resta
stenar) i gravar skapade en relation mellan olika platser i landskapet (Jones
2007).
Av tillgängliga dateringar och kontexter att döma kan traditionen att bryta
loss hällristningshällar och placera dem i gravsammanhang framför allt föras
till bronsåldern. Men genomgången visar också att hällristningar kunde placeras i olika typer av konstruktioner även under yngre perioder, något som inte
har diskuterats i samma utsträckning. Ett citat från den senast publicerade
översikten av hällristningar i Storbritannien visar tydligt på den något ambivalenta hållningen som finns kring denna fråga:
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“Occasional inclusion of cup marked rocks within Iron Age contexts has also
been noted …but it is highly improbable that these represent some sort of continuation of the tradition or anything other than incidental re-use or inclusion.
The most likely explanation is that these represent the inclusion of, by then,
ancient curious into Iron Age structures, perhaps with the intention of gaining
ornamentation value or perhaps some sense of protection from these antique
objects. Notwithstanding such a view the end of the rock-art tradition and the
issues surrounding why people stopped carving, and how carvings were re-used
or ignored in later sites and landscapes, remains an important thread of research” (Waddington 2007:55).

Ett eventuellt fortsatt bruk av hällristningarna under järnåldern beskrivs i
citatet som enskilda händelser, snarare än som en fortsättning på en tradition
eller en tradition i sig självt. Men Waddington öppnar upp för flera möjliga
ingångar till hur detta bruk skulle kunna tolkas, till exempel att hällristningarna tillförde ett estetiskt värde eller symboliskt skydd. Citatet visar också på
ett signifikant drag inom den brittiska hällristningsforskningen, där bruket av
hällristningarna under bronsåldern beskrivs i termer av ett aktivt brukande av
ett genealogiskt laddat landskap (jfr diskussion i Whitley 2002). Under järnåldern tycks dock denna förståelse av landskapet gått förlorad, och nu tolkas
bruket av hällristningarna snarare i termer av kuriösa spår från ett antikt förflutet. Integrerandet av hällristningar i fornborgar och souterrains sker främst
i områden med rika förekomster av hällristningar, vilket ökar sannolikheten
för att människor kände till dessa platser. En fråga är dock var de lösbrutna
hällarna i fornborgar och souterrains kommer ifrån? Bröts de loss från markfasta hällar eller kommer de från plundrade bronsåldersgravar?
Hällristningslokaler som uppvisar spår av stenbrytning kan också ha utnyttjats under järnåldern, och bruket av hällristningarna kan ha fyllt en liknande
funktion som under bronsåldern. I linje med Bradleys och Jones resonemang
kan de ha skapat länkar till platser i landskapet som var meningsfulla och tolkningsbara - såväl för de som använde hällarna som byggnadsmaterial som för
de som betraktade hällarna i de färdiga konstruktionerna. Bruket av hällristningar för ett dekorativt syfte behöver heller inte stå i motsats till, eller ses
som mindre relevant för förståelsen av hällristningarnas funktion, än tolkningar kopplade till ritual och religion. Det är också intressant att jämföra utgrävningarna vid Tigers Rock och Lions Rock med de utgrävningar som gjorts
i södra Skandinavien, då det här särskilt lyfts fram att bruket av hällristningarna inte enbart har varit kopplat till skapandet av bilderna utan att människor
fortsatt att återkomma till dessa platser och göra olika former av deponeringar.
Den primära utgångspunkten för utgrävningarna var att söka spår som kunde
bidra till frågan om hällristningarnas datering, men liksom i Skandinavien var
det resultaten från utgrävningarna som väckte frågor kring bildernas betydelse
över tid. I rapporten beskrivs detta dessutom som ett av projektets främsta
resultat:
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”More compelling than associating rock art production to particular periods of
prehistory is the evident antiquity and re-use - the biography- of the rock art
sites at Torbhlaren” (Jones et al. 2011:118).
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6. En fortsatt betydelse under järnåldern?

”...de gamla märkena stodo inte längre” (Almgren 1927:256).

Tolkningsförutsättningar
I större delen av södra Skandinavien avtog traditionen att knacka in bilder under den senare delen av yngre bronsåldern, även om fanns en fortsättning i
vissa områden under förromersk järnålder. Orsaken till att den nordiska bronsålderskulturen, såväl som hällristningstraditionen kom till ett upphörande har
satts i samband med en kombination av flera olika faktorer: samhällsförändringar på den europeiska kontinenten som ledde till nya handelsvägar och att
gamla allianser och nätverk bröts upp, introduktionen av järnet, en utveckling
mot ett mindre hierarkiskt samhälle och att rituella/religiösa föreställningar
ändrades osv. (Kaul 2004:391–406). Den senare delen av förromersk järnålder
och början av romersk järnålder har också beskrivits som en närmast anikonisk period när det gäller figurativa uttryck (Andrén 2014:135–136). Detta
är givetvis korrekt när det gäller nyproduktionen och framställandet av bilder
i det dåtida samhället. Men även om traditionen att hugga in bilder i berg kom
till ett slut under yngsta bronsålder eller äldre järnålder är det viktigt att poängtera att hällristningarna fortfarande fanns kvar i landskapet och att de därmed var möjliga att förhålla sig till och interagera med. Att hällristningarna
var en del av järnålderns landskap har visserligen lyfts fram (Hygen & Bengtsson 1999:34), men oftast antas att hällristningarna spelat ut sin roll efter att
traditionen att knacka in nya bilder hade upphört. För Västsveriges del poängterar till exempel Ulf Ragnesten att återbruk av monument, föremål och platser hade en viktig betydelse under förromersk järnålder, men inkluderar inte
hällristningar i diskussionen då det är svårt att bekräfta om de har tillkommit
under perioden (Ragnesten 2007:50).
En grundläggande förutsättning för ett fortsatt eller återupptaget bruk är att
människor även under senare delar av förhistorien kände till att det fanns hällristningar. Något som talar för detta är det stora antalet kända lokaler, och
senare års riktade inventeringar inom framför allt Bohuslän och Tjust har dessutom visat att det ännu finns ett mycket stort antal okända lokaler och figurer
kvar att upptäcka (Broström & Ihrestam 2010; Goldhahn 2010; Andersson &
Toreld 2015). Även i Sörmland, där antalet figurativa ristningar är relativt litet, har inventeringar visat att det finns såväl fler figurristningar som ett stort
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antal skålgropslokaler (Broström, Ihrestam & Wikell 2008). Antalet hällristningar i FMIS är således långt i från ett komplett register över hur många hällristningar som finns kvar i landskapet idag. Ett stort antal hällristningslokaler
bör också ha förstörts under såväl historisk som modern tid. Flera av de rikaste
hällristningsregionerna har varit utsatta för ett omfattande exploateringstryck
i form av såväl industriell verksamhet som infrastrukturella satsningar och bostadsbebyggelse. Det mest uppenbara exemplet är stenbrotten längs Västkusten och i Skåne där flera kända lokaler förstörts eller skadats av stenbrytning.
Men även i andra regioner, som vid Madsebakke på Bornholm och Leonardsberg i Norrköping finns omfattande spår av stenbrytning som kan ha förstört
hällristningar.

Fig 6.1. Stenbrott som har skadat hällristningar, Brastad, Bohuslän. På bilden ses
Calla Curman. www.digitaltmuseum.se. Licens Creative Commons.

Ett viktigt källkritiskt perspektiv är dock att många av de grunt inknackade,
eller vittrade figurerna är svåra att se och det krävs inte sällan släpljus eller
artificiell belysning för att mer otydliga figurer ska träda fram. Många av hällarna bör dessutom relativt snabbt ha täckts av mossa, lavar och vegetation
medan andra överlagrades, medvetet eller omedvetet, av yngre gravar, skärvstenshögar och kulturlager. Förbehållen till trots menar jag att det är högst
osannolikt att samtliga lokaler med figurativa hällristningar skulle ha glömts
bort eller undgått att bli upptäckta under senare delar av förhistorien. Om hällristningarna däremot tillmättes någon form av betydelse, och om människor
valde att interagera med dem på ett sätt som lämnade arkeologiskt detekterbara spår, är en annan fråga. Centralt är dock att hällristningarna var möjliga
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att interagera med genom fortsatta, återupptagna eller nya former av bruk. I
följande tabeller ges en redovisning av spår som daterats till järnåldern i samband med de utgrävningar som ingår i studien. För detaljer kring dateringar
hänvisas till bilaga.

Gärstadsområdet
Rystad 49
Rystad 344 (skg)
Rystad 16 m fl, Tallboda (skg)
Himmelstalundsområdet
Borg 6
Borg 12
Borg 16
Borg 19
Borg 27
Borg 51, Herrebro

Borg 53/54
Borg 19
ÖE 15
ÖE 29 Leonardsberg
ÖE 1 Himmelstalund

Nkpg 344

Anl/dateringar

Fynd

Hus: 260-420, 390-540 e Kr
Härd: 430-610 e Kr
Härdar: FRJ

Km: silkärl.

Ev smedja, YJÅ.
Skärvstenshög
Gravar, vik.tid
Härd 320-610 e Kr
Hög överlagrade skg
Härd vid HR: 40 f Kr+170 e
Kr, härdar i sluttning: 320+60,
390+110. Övr. dat: 700-tal e
Kr.
Härd 60-140 f Kr (fr näromr).
Härd: 320-610 e Kr
Fiskebygravfältet, JÄÅ-grav
överlagrade HR
Härdar under YJÅ-grav: 210390 e Kr, 250-420 e Kr
Härdar vid häll: 135-230 e Kr,
90 f Kr-20 e kr. Hus: 45 f Kr50 e Kr,
Härd vid häll: 430-600 e Kr

Slagg
Km, YJÅ

Fynd fr YJÅ.

Km ÄJÅ

Km ÄJÅ.

Tabell 7. Undersökta hällristningslokaler i Gärstads- och Himmelstalundsområdet
med anläggningar/fynd/dateringar från järnåldern.
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Bohuslän
Askum 650 (skg)
Håby 4:1 (skg)
Hogdal 195, Medby
Skee 631, Jörlov
Svarteborg 116 ”Monumentet”

Tanum 408, Kalleby
Tanum 133/Hoghem
Tanum 367, Trättelanda
Tanum 2183
Tanum 441
Tanum 897, Lilla Oppen
Tanum 1371, Lilla Oppen
Tegneby 129, Lunneslätt (skg)
Tossene 63:1-2, Torp
Tossene 446, Torp
Dalsland
Tisselskog 11
Värmland
By 23 (skg)
Eskilsäter 39
Østfold
Årum
Solberg Nordre (L27)

Bustgård
Molteberg (skg)
Bornholm
Stakkevænget (skg)
Fandens Kegelbane (skg)
Lille Strandbygård
Madsebakke

Anl/datering
Dat: 70-390 e Kr.

Fynd
Km: RJ/FRJ
Km: YBÅ/FRJ

Boplatslämningar, YBÅ/FRJ
Hus, troligen ÄJÅ,
Stenpackn. täckte HR från
ÄBÅ. Dat i omr: FRJ-VT.
Övertäckn, troligen tidig YJÅ.

Järn
Gravmaterial

Härd: 1040+1400 e Kr,

Km: ÄJÅ
Recenta fynd
Järnslagg (ev historisk).

K-lager på häll BÅ, FRJ
Härd vid ansl. häll dat till ÄRJ,
50-230 e Kr.
Härd: 200 f Kr-130 e Kr.
Stenpackn: 390-180 f Kr.
Härd, 170 f Kr+30 e Kr.
Härdar vid HR dat till RJ, 250410 e Kr, 250-420 e Kr.
Sju dat. ÄJÅ-YJÅ ,omr. vid HR

Sentida runristn/figurer. Järnf. i
skr
Km: FRJ
Km: FRJ/ÄJÅ
Km: ÄJÅ
Km fr JÅ i närområdet (se nästa
post)
Km: FRJ-FVT.

Stp. 400-150 fKr, 990-1440 eKr
Sth 340-750 eKr, grop 380-620,
1190-1295 e Kr. Kg: YBÅ, FRJ
Kol från k-lager: FRJ/FVT,
Härd, grop: FRJ,

Km
Järnsmide

Långhus, troligen FRJ
3-skeppigt hus: härd 185 f Kr20 e Kr, sth 350-125 f Kr, 130315 e Kr (Cal 1 sigma)
Härdar 355 f Kr-170 e Kr och
190f Kr-70 e Kr
Boplatslämningar, RJ
Km: YJÅ/TM.
Km: ÄRJ
Hus från järnålder (17x 6 m)
Hus (JÄÅ), brandgrav (JÄÅ)

Tabell 8. Undersökta hällristningslokaler från Västverige/ Østfold och Bornholm
med anläggningar/fynd/dateringar från järnåldern.

)UnQPLQDGHORPUnGHQKDUORNDOHUI\QGHOOHUGDWHULQJDUIUnQMlUQnOGHUQ eller
senare. Dessa kan framför allt dateras till tiden efter att traditionen att
knacka in bilder hade kommit till ett slut, men i några fall kan de föras till
samma tidsperiod som de figurer som tillkommit under ristningstidens
slutfas (H[HPSHOYLVYLG Tanum 1371). Till detta kommer ytterligare några lo-
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kaler som daterats mer övergripande till yngre bronsålder/förromersk järnålder. De anläggningar som daterats till järnåldern består framför allt av härdar
och boplatslämningar, men även stenpackningar och gravar har registerats vid
utgrävningarna. Flera av de hus som hittats i området kring hällristningar kan
dateras till järnåldern, och i några fall är de belägna i nära anslutning till klipporna, som vid Himmelstalund, Lille Strandbygård och Solberg. De vanligaste
fynden är keramik, som i de flesta fall givits en mer övergripande datering till
äldre järnålder, men det finns daterbar keramik från romersk järnålder och
folkvandringstid.
FRJ

FRJ/RJ

RJ

FVT/VeT

MT/HT

7

3

12 (ÄRJ:5 YRJ:5 ÄRJ/YRJ:2)

7

4

Tabell 9. Antal lokaler från Västsverige/Östfold, Bornholm och Östergötland med
dateringar från olika delar av järnåldern och senare. Observera att det kan finnas
dateringar från IOHUD delar av järnåldern vid samma lokal.

Diskussion
Den förste som utgick från utgrävningsresultat för att diskutera frågan om ett
möjligt fortsatt bruk av hällristningarna var Arthur Nordén. Utifrån fyndet av
en bronsknapp från Period V i en skärvstenshög vid Leonardsberg hävdade
Nordén att ”Knappen lämnar ett kraftigt stöd för antagandet, att – åtminstone
ofta – dessa bålhögar tillkommit i samband med ristningarna” (Nordén
1925a:64). Att Nordén gjorde en koppling mellan hällristningar och skärvstenshögar har ofta refererats (Larsson 1986:150; Carlsson 2001:37; Hauptman 2002:147; Goldhahn 2010:16). Men han ansåg inte att skärvstenshögen
vid Leonardsberg behövde ha ett samband med bildernas tillkomst, då han
menade att hällristningarna främst tillkommit under Period I-II (1925a:135,
139f). Han skriver visserligen att fyndet av dubbelknappen skulle kunna tala
för att hällristningar knackades in under yngre perioder. Men då han inte
kunde identifiera några motiv som med säkerhet kunde dateras till yngre
bronsålder menade han att fyndet snarare visade att människor fortsatte att
utnyttja hällristningarna som kultplatser under bronsålderns slutfas. Detta trots
att seden att göra nya bilder i huvudsak kommit till ett slut vid denna tid
(1925a:135). Anledningen att Nordén gjorde undersökningen vid Leonardsberg var att han ville påvisa en koppling mellan hällristningar och förmodade
gravar. Frågan om ett fortsatt bruk av ristningarna genererades således av utgrävningsresultaten snarare än en uppställd frågeställning. Som jag tidigare
visat är detta ett mönster som återkommer i modern tid.
Avsikten med utgrävningarna har i de flesta fall varit att söka efter spår
som kan sättas i samband med hällristningarnas tillkomst och valet av anläggningar för datering har i möjligaste mån baserats på deras möjliga kontextuella
koppling till hällristningarna. Förutom vid exploateringsgrävningarna har man
också valt ut lokaler som bedömts som relativt ostörda av senare perioders
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aktiviteter. Detta talar för att ovanstående anläggningar och fynd kan ha haft
en koppling till hällristningarna, trots att de tillkommit efter att hällristningstraditionen hade upphört. En viktig källkritisk aspekt är dock att en stor del av
källmaterialet är svårdaterat. Dateringar från övergången mellan yngre bronsålder/förromersk järnålder kan få ett väldigt brett kalibreringsintervall, då de
faller inom intervallet för en platå på kalibreringskurvan (Hornstrup et al.
2012). Keramikmaterialet kan i sin tur ges en mer övergripande datering till
äldre järnålder, med ett visst inslag från yngre bronsålder (Östlund 2010:26).
Att döma av de 14C-dateringar som kan föras till järnåldern förekommer aktiviteter vid hällristningar under framför allt förromersk och romersk järnålder,
men utifrån det begränsade antalet dateringar går det inte att påvisa specifika
perioder då aktiviteter sker i ökad utsträckning. Från folkvandringstid finns
flera dateringar av härdar, men förutom vid Herrebro i Östergötland finns få
daterade lämningar som kan föras till vikingatid. Som Hållans Stenholm
(2012) har diskuterat sker det under vikingatid ett återvändande till och bruk
av äldre platser i landskapet, men detta bruk tycks i mindre utsträckning ha
inkluderat hällristningar (se dock nedan om runor på hällristningshällar).
Dateringar från förromersk järnålder kan i vissa områden kopplas till att
det fanns en kvardröjande tradition att göra hällristningar. Men många av dateringarna kan också föras till romersk järnålder, exempelvis de båda härdarna
vid Tossene som hade anlagts i direkt anslutning till två hällristningsytor.
Detta upplevdes som något förvånande vid utgrävningen, och det uttrycks att:
”The high amount of datings and material from the Roman Iron Age near the
rock art panels seemed in a sense puzzling” (Bengtsson & Ling 2008:48). I
artikeln fokuseras främst på bronsålderns hällristningsbruk men den är också
ett av få exempel där dateringar och fynd från utgrävningar vid hällristningar
sätts in i en möjlig social och ideologisk kontext under järnåldern. En liknande
diskussion har förts av Flemming Kaul, med utgångspunkt i resultaten från
utgrävningarna på Bornholm. Ett syfte med projektet var att studera om det
förekommit ritualer vid hällristningarna under bronsåldern, men då det på
flera platser också hittades järnålderslämningar ställer han sig frågan om hällristningarna kunde betraktas som heliga även under yngre perioder. Kaul poängterar dock att det är viktigt att inte enbart fokusera på bilderna utan att
själva klippan/hällen kan ha varit det centrala i ett rituellt sammanhang, vilket
kan förklara spåren från olika tidsperioder (Kaul 2006:46–47). Som tidigare
nämnts finns en tydlig koppling mellan hällristningar och gravhögar från romersk järnålder i flera områden i Bohuslän, exempelvis vid Litsleby och Aspeberget i Tanum, det ovan nämnda gravfältet vid Tossene kyrka, Runohällen
vid Gerum och även vid Torsbo (Bertilsson 1987:149). Även i Himmelstalundsområdet finns en tydlig koppling mellan hällristningar och gravar från
järnåldern. Det främsta exemplet är Fiskebygravfältet, vars inledningsfas kan
dateras till yngre bronsålder men som fortsatte att brukas fram till yngre järnålder. Även vid Skälv och Borg finns gravar och gravfält i anslutning till hällristningslokaler, liksom vid Leonardsberg och vid Karlsberget, det senare i
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nära anslutning till sjön Glan. En källkritisk aspekt, här likväl som i Bohuslän,
är dock att antalet hällristningar är mycket stort. Samlokaliseringen kan därför
ha berott på att människor valde att anlägga gravar och gravfält i lägen i landskapet där det fanns hällristningar, men att dessa i sig inte hade någon avgörande betydelse för valet av plats. I samband med förändringar av landskapsutnyttjande och äganderätter kan människor ha valt att placera gravar på traditionsbärande platser i landskapet (Ling & Ragnesten 2008:63–64). Ulf Bertilsson har givit tre förslag på hur detta bruk skulle kunna tolkas:
“First: the act expresses the striving for connection with old beliefs and cults.
Second, it expresses respect for the ancestors and third, it expresses the continuous claim to adjacent territories” (Bertilsson 1987:180-181).

Fig 6.2. Vid Tossene kyrka finns ett järnåldersgravfält (Tossene 233:1) omgivet av
klippor med hällristningar. Foto: Per Nilsson.
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Fig 6.3. Vid Tegneby (Tanum 72:1) finns en nära koppling mellan en grupp ryttarfigurer och ett järnåldersgravfält. Foto: Per Nilsson.

Att döma av pollendiagrammen för Tanumområdets del inleds under bronsåldern en fas med avskogning och utbredning av hedar, något som kan kopplas
samman med ett ökat betestryck och människans bruk av landskapet. Under
äldre järnålder och fram till senare delen av järnåldern domineras landskapet
av öppen vegetation, med ängs- och betesmark, åkrar och hedar (Petersson &
Toreld 2015:27–36). Ett återvändande till, och bruk av hällristningarna skulle
i sin tur kunna sättas i samband med att det under romersk järnålder sker en
förtätning av bebyggelsen, inte minst på Tanumslätten (Nyqvist 2001:243).
Även för Östergötlands del är en möjlighet att anläggningar och fynd vid hällristningar kan kopplas till förändringar i hur landskapet brukades. Huvuddelen
av bebyggelsen vid Pryssgårdsboplatsen gick att datera till yngre bronsålder
men det finns ett rikt husmaterial också från förromersk och romersk järnålder
(Borna Ahlkvist et al. 1998). Dock avtar anläggningsintensiteten kraftigt under den förromerska tiden, men samtidigt sker en expansion av bebyggelsen
söderut. I området mellan Pryssgården i norr och Fiskeby i söder har nyligen
en gårdsbebyggelse undersökts som etablerades vid denna tid och det gick här
att följa en bebyggelsestruktur under tre faser, där det funnits en gård i taget
(350-150 f Kr, 50-130 e Kr och 130-350 e Kr, Hjulström & Lindwall 2013).
Vad som är särskilt intressant med bebyggelsen vid Fiskeby är att den visar
att boplatsetableringarna under förromersk och romersk järnålder inte enbart
sker vid sandiga och lättdränerade jordar, som vid Pryssgården, utan också
inom de mer lerbundna markerna längre söderut, med riktning och delvis
inom, de stora hällristningsområdena kring Motala ström.
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Vem tände eldarna?
Den vanligaste anläggningstypen som hittats vid hällristningslokaler är härdar, och det är också vanligt att eldskador har registrerats på hällarna. Ett exempel är Askum socken i Bohuslän där 71 av 247 lokaler uppvisade eldpåverkan (Bengtsson 2004:37). Vissa av dessa kan ha uppkommit i historisk och
modern tid, i samband med påsk- och valborgseldar såväl som vid skogsbränder och halmbränning. Antalet hällristningslokaler med eldskador är dock så
pass stort att det är sannolikt att eldningen i många fall har ett förhistoriskt
ursprung. Det finns exempel på slutna kontexter med eldskador, som vid Hjortekrog i Småland, där en häll med eldskador och hällristningar täcktes av en
grav och det har föreslagits att eldskadorna här liksom vid flera andra lokaler
kan ha uppkommit i samband med kremeringsbål (Widholm 1998; Goldhahn
2007). Eldningen kan också ha ingått i flera olika former av ritualer som kan
kopplas till hällristningarna såsom riter kopplade till eldens renande eller
transformerande effekt, ljus för att skapa släpljuseffekter, framkallande av
ånga (Runcis 1999) samt rituell invigning/rituellt avslutande av hällristningslokaler (Bengtsson 2004:44f; jfr Kaliff 1997). Som vi sett finns det också exempel på skålgropar som huggits in i eldskador från flera olika områden, på
Västkusten (Askum 10, Tanum 441 i Bohuslän) och i Tjust i Småland (Goldhahn 2010, se vidare nedan). Här kan de återkommande noteringarna från
Himmelstalundsområdet om eldskador lyftas fram, samt att hällristningar i
flera fall var täckta eller anslöt till lager och högar av skärvsten, sot och kol. I
några av dessa fall har spåren av eldning kunnat dateras till bronsåldern, som
vid ÖE 46 där Nordén fann en knapp från Period V i en skärvstenshög, vid
ÖE 29 vid Leonardsberg där ett sotlager daterades till yngre bronsålder och
vid Nkpg 344 där en härd på toppen av hällen daterades till övergången yngre
bronsålder/förromersk järnålder. Ytterligare ett exempel är en skålgropslokal
belägen vid SMHI i Norrköping, en bit öster om det centrala hällristningsområdet där härdar har daterats till övergången mellan yngre bronsålder och äldre
järnålder (Borg 11:2, Carlsson 2012b). Vid fyra lokaler i Himmelstalundsområdet har det påträffats härdar med dateringar från förromersk och romersk
järnålder, vilket visar att spåren av eldning också kan dateras till yngre perioder (Herrebro, Himmelstalund, Leonardsberg och Fiskeby/Nkpg 344).
Det har föreslagits att de många spåren av eldning, i form av härdar och
lager av skärvsten, kan kopplas till ett medvetet övertäckande av hällristningar
under hällristningstraditionens slutskede, i analogi med den samtida begravningstraditionen (Hauptman 2002:146–153, 245). Ett liknande resonemang
har förts när det gäller övertäckta hällristnings- och skålgropslokaler i Uppland (Nordström 2002:26f) och i Tanum (Öbrink et al. 2015). Något som talar
emot gravfältsanalogin är dock att det inte skett ett övertäckande av hällristningsytorna vid Fiskebygravfältet, trots att gravar från yngre bronsålder och
förromersk järnålder anslöt direkt till större hällristningsytor. Tanken om
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övertäckta hällristningar skulle dock kunna motiveras i andra fall, som skärvstenhögen med en bronsknapp vid Leonardsberg (Nordén 1925a, endast en del
av hällen var dock övertäckt). De skärvstenshögar och tjocka lager av
skärvsten, sot och kol som hittats vid flera hällristningslokaler bör i de flesta
fall vara resultatet av mer omfattande aktiviteter som skett över längre tid. Vid
Himmelstalund talar såväl eldskadorna som omfattningen att skärvstenslagren
är resultatet av platsbundna aktiviteter, och det är mindre troligt att de skulle
ha förts till platsen från intilliggande boplatser. En möjlighet är att lagren utgör
spår av skärvstenshögar som jämnats ut av aktiviteter under historisk tid, något som är rimligt att tänka sig vid Himmelstalund där det funnits en by fram
till säteribildningen. Vissa av ristningarna kan således, avsiktligt eller ej, ha
täckts över med lager av skärvsten, sot och kol under hällristningstraditionens
slutfas medan andra kommit att täckas över under senare perioder. Den runrad
som knackats in på klippan visar att åtminstone denna del av klipphällen bör
ha varit frilagd under övergången mellan äldre och yngre järnålder (även om
det givetvis inte går att utesluta att hällen grävts fram).
När det gäller Sydsverige i stort förekommer ensamliggande härdar och
härdgrupper främst under bronsålder och äldre järnålder, och tolkningen kring
denna mycket blandade anläggningskategori har varierat betydligt beroende
på datering och kontext. Härdar på gravfält och även grupper av härdar har i
större utsträckning tolkats i rituella termer, och det finns en omfattande litteratur kring möjlig rituell eldning vid dessa platser (Thörn 1996; Kaliff 1997;
Eriksson 1998; Streiffert 2001; Fendin 2002). För Östergötlands del har det
stora antalet ensamliggande härdar och härdgrupper från förhistorisk tid studerats av Maria Petersson (2006). Peterssons analys rör främst västra Östergötland, och hon ser en tyngdpunkt i dessa anläggningstyper under tiden 800
f Kr-Kr f, men huvuddragen bör vara giltiga även för Linköpings- och Norrköpingsområdet. De härdar som hittats vid hällristningslokaler från bronsålder
och äldre järnålder skulle med Peterssons terminologi i de flesta fall kunna
föras till gruppen ”små lokaler” (ibid:176). Dessa var oftast belägna på ett
avstånd från den centrala bebyggelsen, och kan kopplas till matlagning, värmekällor och skydd mot vilda djur för de herdar som vallade boskapen. De
eldar som tändes för att laga mat och hålla värmen kan ha tänts vid platser i
landskapet som redan hade en betydelse och berghällarna där det fanns ristningar utgjorde också naturliga viloplatser, för såväl betesdjur som herdar.
Härdar kan ha anlagts av pragmatiska såväl som rituella skäl, och vid vissa
tillfällen kanske båda dessa funktioner sammanföll. Men även skålgropar kan
ha knackats in av herdar. Skålgroparna brukar dessutom ofta kopplas till olika
former av fruktbarhetsfrämjande ritualer, vilka kan ha utförts av personer som
var involverade i betesdrift och jordbruk.
Skålgropar på hällar med figurativa bilder – även under järnåldern?
Lokaler med enbart skålgropar är i Himmelstalundsområdet framför allt belägna i utkanten av det centrala hällristningsområdet. Det har därför föreslagits
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att dessa hällar bör föras till ett senare skede än bildtraditionen (se diskussion
om datering i Kapitel 4). Ett problem är att skålgropar på friliggande hällar
och impediment inte kan dateras i sig själva, utan endast utifrån fornlämningskontext. I en miljö som domineras av bronsålderslämningar dateras de till
bronsåldern och i en järnåldersmiljö till järnålder (jfr Carlsson 2015:104; Petersson 2006:30). I Himmelstalundsområdet finns dock rikligt med såväl
bronsålders- som järnålderslämningar, och frågan är därför om det kan ha
knackats in skålgropar på hällar med figurativa bilder även under järnåldern?
I flera fall återfinns skålgropar vid den nedre kanten av hällar med figurativa
ristningar, vilket kan tolkas som att det var hällen i sig som var av central
betydelse snarare än enskilda bilder. Ett exempel är ÖE 27 vid Leonardsberg
(Hauptman 2002:230–231), men fenomenet återkommer även i andra regioner, som vid Slagstaristningen i Botkyrka, Rickeby i Uppland, Järrestad i
Skåne och i Bohuslän till exempel vid Kville 172 (Ling 2008:84).
Denna typ av platsbruk menar jag kan ha fortsatt även efter att traditionen att
skapa nya bilder hade upphört, inte minst med tanke på att en stor del av de
anläggningar som undersökts vid och kring hällristnings- och skålgropslokaler
har givit dateringar till äldre järnålder.
Vid Tanum 441 har skålgropar knackats in i en eldskada, och dateringar
vid en närliggande häll visar att det sker eldning på platsen under romersk
järnålder. Eldskadorna på hällen med ristningar skulle därmed kunna sättas i
samband med dessa aktiviteter, möjligen också de skålgropar som knackats
över äldre figurer på samma lokal. Vid Lofta i Småland finns ett särskilt intressant exempel på en lokal med figurativa bilder som kan ha fortsatt att brukas under järnåldern. Här har en arkeologisk utgrävning utförts i anslutning
till ett block med bland annat tre skeppsfigurer, ett djur, 69 rännor och inte
mindre än 483 skålgropar (Lofta 309, Goldhahn 2010). Det stora antalet skålgropar talar för ett långvarigt bruk och människor har sannolikt knackat in
skålgropar under bronsålder såväl som under äldre järnålder. Nedanför blocket
upptäcktes dock en härd som daterades till folkvandringstid, 380–600 e Kr
(Cal 2 sigma). Den sida av blocket där härden var belägen uppvisade tydliga
eldskador, och eldningen hade dessutom förstört skeppsfigurer. I en av eldskadorna återfinns några skålgropar, vilka troligen knackats in efter att eldskadan
uppstått. Här skulle det således kunna röra sig om en form av ikonoklasm, det
vill säga en medveten förstörelse av hällristningar. Inom bronsålderns hällristningspraktik anpassas nya figurer i de allra flesta fall till redan existerande
bilder, och att bilder knackas in över äldre bilder är mindre vanligt. Men som
togs upp tidigare, det finns också exempel på vad som kan tolkas som medvetna överhuggningar, exempelvis de stora människofigurerna vid Skomakarhällen vid Brastad och vid Litsleby som båda har placerats på toppen av äldre
skeppsfigurer. Detta kan i sin tur jämföras med bruket av hällristningar i Storbritannien, där hällar med ristningar till och med har brutits loss och placerats
i nya sammanhang. Sett i ett långtidsperspektiv kan dessa mer destruktiva former av historiebruk ses i analogi med den aktiva förstörelsen av skålgropar
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En koppling till järnålderns vägsystem?
Som diskuterades i inledningen av avhandlingen kan hällristningslokaler i
många fall knytas till bronsålderns kommunikationsstråk, såsom vattendrag,
hav och sjöar men också till möjliga färdvägar på land. Det återkommande
skapandet av hällristningar, liksom ett fortsatt eller återupptaget bruk av dessa
platser, kan också ha bidragit till att skapa ett rörelsemönster i landskapet. Genom produktionen av hällristningar skapades dessutom en tradition som till
stor del inspirerades av den egna praktiken (Cornell & Ling 2010:76f; Ljunge
2015) och på så sätt kan återkomsten till tidigare ristningar strukturerat såväl
placeringen av nya bilder som andra typer av aktiviteter som sker vid dessa
platser (Wrigglesworth 2006). Men en koppling till vägar är relevant att diskutera även när det gäller senare perioders möjliga bruk av dessa platser. I
övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder sker förändringar
i landskapsorganisation och bebyggelsemönster i Östergötland, och omfattande vägsystem anläggs som binder samman de olika gårdarna (Petersson
2014:34). En sådan väg har undersökts strax norr om Fiskeby i Norrköping,
där vägen anslöt till ett område med flera gårdar från äldre järnålder (Hjulström & Lindwall 2013). Det var dock inte möjligt att ge en datering av vägens
äldsta skede. Men en möjlighet är att den anlagts redan under bronsåldern och
att den utgått från området vid Pryssgårdsboplatsen och sedan löpt vidare söderut mot det centrala hällristningsområdet närmare Motala ström. Något som
skulle kunna tala för detta förslag är att det finns en tvåhjulig vagnsristning på
den stora Fiskebyristningen (ÖE8). Jag menar dock att det är mer sannolikt att
vägen anläggs i samband med etableringen av gårdskomplexet vid Fiskeby
under förromersk/romersk järnålder, då vägnät etableras i andra delar av Östergötland (Petersson 2014). Vägen gick inte att följa längre söderut än till
boplatsområdet norr om Fiskeby, men i en förlängning kan den ha fortsatt vidare söderut mot en möjlig överfart över Motala ström i höjd med ön
Ringstadholm (Lindwall et al. 2014).
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Fig 6.5. Rekonstruktionsförslag för möjlig vägsträckning under järnålder i Norrköpingsområdet. Lindwall et al. 2014:17 (röda prickar=fornlämningar, till största delen hällristningar och skålgropar).

Den föreslagna sträckningen av Fiskebyvägen passerar hällristningstäta områden både söder och norr om Motala ström. Ett exempel är Herrebro, där det
som namnet antyder har funnits en äldre broläggning (Lindeblad & Nielsen
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1994; Lindwall et al. 2014:18–19). Vidare norrut bör vägen passerat i närheten
av gårdar, gravfält och hällristningar vid Skälv och Borg. Norr om Motala
ström har ytterligare spår av vägar hittats nordväst om Fiskeby i närområdet
till en hällristning med figurativa bilder och skålgropar (Nkpg 323, se Kapitel
5), och vägen kan sedan fortsatt vidare mot nordväst, i riktning mot gårds- och
gravkomplexet vid Ringstad och en förmodad kultplats vid Gudsjön (Helander
2012; Lindwall et al. 2014:16–19). Uppe på hällen fanns en härd som daterades till yngre bronsålder och i den närliggande åkermarken har boplatslämningar, troligen från äldre järnålder, upptäckts. Skålgroparna på hällen kan
liksom bilderna ha tillkommit under bronsåldern, men med tanke på de intilliggande boplatslämningarna och etableringen av den förmodade vägen skulle
skålgroparna också kunna kopplas till ett sammanhang under äldre järnålder.
En annan möjlighet är att de tillhör samma fas som den folkvandringstida härd
som hittades nedanför klippan. I samband med att ett fastare kommunikationsstråk etableras styrs människors kommunikation i landskapet mot mer förutbestämda mönster. De ofta återkommande dateringarna från äldre järnålder
vid hällristningar och skålgropslokaler skulle därför kunna sättas in i ett sammanhang, där människor i större utsträckning än tidigare återkom till de berghällar och impediment som vägarna anslöt till eller passerade. Detta gav i sin
tur förutsättningar för att platser med hällristningar skulle kunna aktualiseras
i nya sammanhang. Även om bilder inte längre skapades så menar jag, som
diskuterades ovan, att skålgropar kan ha knackats in vid dessa tillfällen.

Ett historiskt bruk av skålgropar
I sammanhanget är det också relevant att kort återvända till frågan om skålgroparnas betydelse och bruk under historisk tid. Som tidigare nämnts kunde
skålgropar under 1600-talet förknippas med jättar. I folktron har de dock framför allt kopplats till älvor och det finns ett flertal uppteckningar om att älvorna/alverna malde sin säd i så kallade ”älvkvarnar” (Ahltin 1945b). I många
av de senare etnografiska källorna är bruket av skålgroparna också kopplade
till någon form av sjukdomshämmande kult. Inom denna kult förrättades vanligen en typ av offer där groparna gneds eller smordes med fett, vars syfte
beskrivs i en nedtecknad ramsa från Boglösa utanför Enköping: ”jag smörjer
sten för att läka kött och ben” (Ullén 1997; Grundberg 2000; Bengtsson 2004).
I eller vid groparna kunde föremål, vanligen nålar (av metall) eller mynt läggas ned och det finns flera exempel från arkeologiska undersökningar i anslutning till skålgropslokaler där dessa typer av föremål påträffats (Kapitel 5).
Nämnas bör att det också kring så kallade häll- eller rutschkanor finns etnografiska uppteckningar om ett folkligt bruk (Hermodsson 2015). Genom att
studera de historiska och etnologiska källorna går det att identifiera vissa uppfattningar om älvor men det går inte att spåra någon form av bruk av skålgroparna längre tillbaka än till tidigmodern tid (1600/1700-tal, Goldhahn 2010).
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De uppteckningar som finns kring ett historiskt bruk visar dock hur pass utbredda de folkliga föreställningarna kring skålgroparna och deras helande förmågor var. Bruket av dem visar också att människor i stor utsträckning kände
till många av dessa platser under historisk tid, trots att deras ursprung i de
flesta fall bör ha varit förhistoriskt. En forskningshistoriskt intressant detalj är
också att till skillnad från forskningen kring de figurativa hällristningarna,
som främst utförts av arkeologer, har de många historiska uppteckningarna
kring skålgropar gjort att även historiker, etnologer och religionshistoriker intresserat sig för bruket av dem (Grundberg 2000, om 1920-talets debatt om
skålgropar mellan olika discipliner). En annan typ av stenbearbetningar som
kan tolkas i termer av en folklig kult är de så kallade ”kantgröpningarna”, inhuggningar med oval form som fortsätter över stenens kant, som vid Laxarby
kyrka i Rännelanda, Ånimskog i Dalsland och Färlöv i Skåne (Ragnesten
1988; Bengtsson 2004:88). Avsikten ska ha varit att använda stenmjölet för
att bota olika former av sjukdomar och i vissa fall ska detta ha utförts även
under 1800- och 1900-talet (Bengtsson 2004). En liknande typ av inhuggningar/slipytor förekommer också vid skålgropslokaler och också på lokaler
med figurativa bilder, som i Uppland och Östergötland (Wikell 2009; Lindberg 2014; Hermodsson 2015:143–146; Broström & Ihrestam 2017).
Som nämndes tidigare kunde ristade stenar, som runstenar och bildstenar,
integreras i kyrkobyggnader (Gustavsson 1976; Wilson 1994; Burström 1996;
Johansen 1997:156–231; Jensen 2002:164). Men även stenar med figurristningar har vid några tillfällen påträffats i kristna miljöer eller kyrkor, som
skeppsristningen i det så kallade ”Sverkerskapellet” vid Omberg och en spiral/hjulkors i bogårdsmuren till Tossene kyrka i Bohuslän (Selinge 1989). Vid
Såby kyrka i Danmark har en sten med skålgropar och en skeppsfigur placerats
som grundsten i vapenhuset, med bildsidan utåt. Det finns också flera exempel
på skålgropsstenar som placerats i kyrkor (Glob 1969:66, 71-73; Ragnesten
1988; Löthman 1989:194 samt fig 15; Jensen 2002:164; Bengtsson 2004:81f).
Frågan är återigen om detta kan ses som en medveten placering eller om man
var omedveten om skålgroparnas existens när stenarna murades in. Men i vissa
fall, som i Björksta kyrka i Västmanland (Björksta 19:1), där en sten med skålgropar placerats i muren på vapenhusets utsida, är det rimligt att tolka det som
en medveten placering. Troligen kommer skålgropstenen från närområdet, då
det finns en berghäll med figurativa bilder ett 30-tal meter norr om kyrkan. Ett
annat exempel är från Sandsereds kyrka utanför Jönköping där en skålgropshäll placerats som tröskelsten till en numera igenmurad port på kyrkans västsida (Sandseryd 33:1). Också från danskt område finns flera exempel på hällar
med skålgropar i eller vid kyrkor, som i Magleby och Stege kyrkor på Møn
(http://www.geschichte-skandinavien.de/gypaf.html, jfr Glob 1969). Vid båda
dessa kyrkor har stenar med skålgropar placerats som hörnstenar på kyrkans
utsida, och i Magleby finns skålgropar även på tröskelstenen till vapenhuset.

170

Fig 6.6. Skålgropshällen Björksta 120:1, Björksta kyrka Västmanland. Foto: Catarina Bertilsson. SHFA.

Ett relaterat exempel är fristående runstenar med skålgropar som Focksta vid
Hagby kyrka i Uppland där runor är inhuggna i några av groparna (U875,
FMIS Hagby 61:2). Enligt en uppteckning från år 1727 av Olof Celsius d.ä.,
kan dessutom en folklig kult ha förekommit vid denna sten, då han beskriver
skålgroparna som smörjda med fett när han besökte platsen (Wessén et al.
1949–51:548). Ett annat exempel är Gunnars sten (Gunnarsbro) vid Kullerstad, söder om sjön Glan med ett 15-tal skålgropar på runstenens framsida (Ög
162, Kullerstad 29:1). Från Danmark finns ett tiotal exempel på runstenar med
skålgropar, till exempel vid Glavendrup i Odense, Sönder Vissing i Skanderborg och på en runsten från Ravnkilde kyrkogård som idag är placerad i Nationalmuseets runstensrum i Köpenhamn (Glob 1969:125, 269). Den vanligaste tolkningen är att det rör sig om återanvända skålgropsstenar, men möjligheten att skålgroparna kan ha tillmätts en betydelse har också framhållits
(Nordén 1925a:141-142).
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Runinskrifter på hällristningslokaler
Ett ovanligt, men särskilt intressant fenomen, när det gäller frågan om hällristningarnas betydelse under yngre perioder, är de runinskrifter som återfinns på
ett fåtal lokaler med figurativa hällristningar. Två av dessa finns i Bohuslän,
den är den tidigare nämnda Tanum 441:1 vid Säm och den andra är belägen
vid Herrestad 58:4, vid Utby utanför Uddevalla. Vid Tanum 441 finns en hällristning med skepp, hjulkors, fotsulor och ett 50-tal skålgropar. Runorna har
knackats in med en sten och på hällen finns också ett mejselhugget kors. Texten lyder k m R och mellan tecknen finns kryssmarkeringar. Både runristningen och korset har tolkats som sentida inhuggningar (Öbrink et al.
2015:105, Toreld 2013), en tolkning som även stöds av Magnus Källström,
RAÄ (e-post 2015-09-28).

Figur 6.7. Runristning och skeppsfigur vid Utby, Uddevalla (Herrestad 58:4, Bo
NIYR5;224 ). Foto: RAÄ, Kulturmiljöbild.

Vid Herrestad i Utby finns fem separata ytor med hällristningar belägna
längs en bergssida nära en tidigare havsvik och på en av ytorna finns en
skeppsfigur, ett hjulkors, fyra skålgropar och en rad med runor. Runraden är
uppdelad i två delar, a s a och sedan f u th a r. Första ordet har tolkats som
antingen Åsa, dvs som ett kvinnonamn eller som ass, dvs ”asagudars”. Det
andra kan vara en förkortning av ”futhark” eller möjligen ”fitta”, i betydelsen
kvinnligt könsorgan (Boije af Gennäs 1884; Nordén 1937; Holm 2000; Holm
2013; se Stille 2015, som anser att den senare tolkningen faller av grammatiska och språkhistoriska skäl). Hällristningarna vid Utby har nyligen (2009)
dokumenterats av Stiftelsen För dokumentation av Bohusläns Hällristningar
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och då bedömdes runristningen och troligen även skeppsfiguren som sannolikt
utförda i sen tid med mejsel (FMIS, se dock Ling 2008:73, som daterar skeppet till Period III-IV). Magnus Källström gör en annan bedömning av runorna
och menar att runorna kan vara vikingatida, eller möjligen medeltida (e-post
2015-09-28, med förbehållet att han endast sett runorna på bild).

Figur 6.8. Kårstadristningen. Foto: Universitetsmuseet i Bergen. Licens: CC BYNC-ND 3.0. Beskuren.

Det finns ytterligare två exempel på hällristningshällar där runinskrifterna
med större säkerhet bedömts ha tillkommit under förhistorisk tid. Den första
är den tidigare diskuterade Kårstadhällen från Stryn i Norge, där det förutom
hällristningsskeppen från järnåldern också finns två runrader samt en svastika.
Båda runraderna består av runor ur den äldre futharken och de ska läsas från
höger till vänster. Den övre raden lyder aljamarkiR, vilket har tolkats som
”Jeg (er) den framande” (Olsen & Shetelig 1930:29). Runraden har delvis huggits in över ett av de skepp som bedömts vara av Hjortspringstyp. Den nedre
raden har tolkat som baij(*)R, där den näst sista runan inte gått att tyda (enligt
Samnordisk runtextdatabas: ek aljamark(i)z ¶ baij-z). Beroende på hur
denna runa ska tolkas har det föreslagit boijoR - ”kamp”, ”krigeren”, ”den
kjempende” (Krause 1966:118) eller baijaR eller baijiR, vilket skulle kunna
hänsyfta på Boius, en keltisk folkstam från Böhmen (Olson & Shetelig
1930:32). En annan tolkning är att den övre raden skall läsas ihop med den
nedre med den gemensamma betydelsen ”Eg som stammar frå boiarane sin
land” (Mandt 2005:162–163, jfr Olsen & Shetelig 1930, Dommasnes 2002,
Imer 2007). Mandt pekar även på en annan möjlig tolkning, där mark(i)R
skulle kunna syfta på skogslandet öster om fjället (2005:170). Dateringen av
runorna har av Mandt föreslagits till tiden 200-400 e Kr (Imer 2007, föreslår
160-/375-400 e Kr) medan svastikan dateras till skiftet mellan 400- och 500talet utifrån en jämförelse med formen på de vinklade armarna som är av en
typ som återfinns på brakteater från samma tid (Mandt 2005:463).
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Fig 6.9. Runrad från Himmelstalund (KJ 54). Foto: Per Nilsson.

Den andra runraden som anses ha tillkommit i förhistorisk tid är från den västligast belägna av hällarna vid Himmelstalund i Norrköping (Östra Eneby 1:1,
KJ54, Ög). I likhet med Kårstadshällens inskrift består runraden av så kallade
vändrunor ur den äldre futharken, och inskriften ska därför läsas från höger
till vänster som b r a i d o. Runorna är inhuggna i direkt anslutning till en
skeppsfigur, som är av en typ som återfinns på flera andra hällar i området.
Av den skeppskronologiska analysen att döma har skeppet sannolikt tillkommit under bronsålderns Period IV. Ovanför en av runorna finns två små skålgropar och det är oklart om skålgroparna tillkommit under bronsåldern, eller i
samband med att runraden höggs in. Runraden upptäcktes av Nordenskjöld år
1871, och i likhet med Kårstadristningen har ett flertal tolkningsförslag lämnats sedan dess. Arthur Nordén menade att runraden med viss osäkerhet kunde
tolkas som EXDLGǀ ”jag gjorde” (ristningen/skeppet) (1932:53–69) eller
braido, ”den breda” eller ”den stora”, vilket möjligen hänvisade till ”en trollkvinna som bedrivit sin sejd på det gamla kultberget” (Nordén 1936:12).
Andra alternativ som föreslagits är EUDQGǀ, en feminin form av ”the one who
brandishes”, den som svänger eller svingar något (Antonsen 1975). Men även
en maskulin form för suffixet –o har föreslagits av Makaev, som menar att
runradens betydelse är oklar (1996:87, jfr Stille 2015). Ytterligare förslag är
bra(n)do som i ”jag brände (skeppet)” (Klingenberg 1973), b raid o ”den
döda” (Krause 1966) och buando ” den boende”, eller ”invånaren” i betydelsen ägaren (Agrell 1938). Runradens autenticitet har visserligen varit mer
omdiskuterad än Kårstadristningens, men de flesta forskare verkar idag vara
överens om att det rör sig om en förhistorisk ristning och den består av runor
ur den äldre futharken. Ett argument som talar för att runraden är autentisk
och inte ett modernt tillägg är att runorna avbildades av Nordenskjöld vid en
tid då kunskapen om att det fanns en äldre runrad knappast var spridd (Magnus
Källström, RAÄ, e-post 2015-09-28). I Kapitel 5 gavs exempel på bruket av
hällristningar över tid från de brittiska öarna, där särskilt Northumberland
framstår som ett område där hällristningar kunde brukas och integreras i nya
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sammanhang. Intressant nog finns ett exempel härifrån på en runrad som huggits in på ett block med hällristningar. Hällristningarna består av två “cup-andring marks” som bundits samman med en linje och strax intill dessa finns tre
runor som kan läsas: l a f (eller l æ f /l o f), vilket har tolkats som ”to leave or
leave behind” från det engelska verbet læfen, eller som laf ”a remnant or relic”. Det har också föreslagits att de skulle kunna ha ett nordiskt ursprung, från
”lof” i betydelsen lov, att lovorda eller ge tillstånd, eller ”laf” som i lav/lev, i
betydelsen (information från databasen Historic England).

Figur 6.10. Tre runor på en hällristningslokal vid Lemmington Wood, Northumberland, UK. Notera runorna till höger i bild. Foto: Beckensall Archive, Englands Rock
Art.

Diskussion
Endast ett fåtal runrader har huggits in på hällristningslokaler, men inte
desto mindre är de av särskilt intresse då de utgör tydliga exempel på att hällristningar kunde dra till sig uppmärksamhet. Vid Kårstad finns skeppsfigurer
från olika tidsperioder och tillsammans med runraderna och svastikan visar
detta att det rört sig om en plats som behöll sin betydelse över tid. Ristningarna
bör ha varit väl synliga för den som färdades längs det inre av fjorden och
platsen kan ha fyllt en funktion som gränsmarkering (Mandt & Lødøen
2005:166–167). Det kommunikativa läget, på gränsen mot inlandets rika betes- och jaktmarker, ledde till att människor från olika traditioner möttes här
(Mandt 2005:65). Runristningen vid Himmelstalund kan tillsammans med enstaka andra högstatusindikerande fynd i området, som ett svärdsfäste i guld
från Ingelsta, sannolikt kopplas till en elitgrupp i samhället som tidigt hade
kunskap om runor under tidig yngre järnålder (Rundkvist 2011:36–37). Här
kan också påpekas att klippan i sig själv kan ha haft en betydelse, som en typ
av harg, vilket det finns exempel på vid Borg på södra sidan av Motala ström
där amulettringar har deponerats vid berghällar under yngre järnålder (Nielsen
1996). Inga andra dateringar eller fynd från samma tid har dock hittats vid
Himmelstalund, och närmaste enhet från yngre järnålder återfinns vid just
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Borg och vid Pryssgården. Till samma tid hör också hantverksmiljön vid Herrebro. En möjlig tolkning är därför att man knackat in runorna på en plats med
en särskild betydelse, en bit bort från den centrala bebyggelsen. Men den
skulle också i likhet med skålgroparna vid Lofta kunna kopplas till en möjlig
övergivandefas i samband med etableringen av den yngre järnålderns gårdar
under vendeltid och tidig vikingatid (Lindeblad 2008). Detta skulle i så fall
kunna kopplas till de förändringar av landskapsutnyttjande och maktstrukturer
som sker i området under tidig folkvandringstid (Lindeblad 2008; Rundkvist
2011). Med tanke på platsens centrala läge bör det dock ha funnits en boplats,
eller åtminstone förekommit någon form av aktiviteter här, även under den tid
då runraden höggs in. Noterbart är att runorna har huggits i direkt anslutning
till en skeppsfigur, vilket tyder på att man har känt till och valt att förhålla sig
till en av de figurer som fanns på klippan. Om de båda skålgroparna ovanför
runraden tillkommit redan under bronsåldern, eller i samband med att runraden höggs in är dock svårt att avgöra. En möjlighet är att runraden dessutom
rent språkligt relaterar till, eller kommenterar ristningen. Nordéns förslag ”jag
gjorde” skulle kunna syfta på att den som gjorde runraden även gjorde skeppet. Vad som talar mot detta är att skeppet, förutom att vara av bronsålderstyp,
också är gjort med en annan teknik. Klingenbergs tolkning, ”jag brände”
skulle kunna referera till skeppsristningen, men det kan också tänkas att det
refererar till någon typ av bränning som skedde på platsen. Leif Stille har i sin
tur föreslagit att Antonsens tolkning ”den som svingar” kan anspela på ett
hällristningsmotiv där en människa lyfter ett skepp, vilket förekommer vid
Himmelstalund såväl som på andra hällar i området (Stille 2015:33).
De hällristningslokaler där runor har huggits in kan också diskuteras i termer av bilders agens (se diskussion i Kapitel 2). En intressant parallell i detta
sammanhang är en runsten från Skåäng i Vagnhärad i Sörmland (Sö 32).
Centralt på stenen finns en runinskrift från ca 500 e Kr med två mansnamn,
harija ÷ leugaz (Harja, Leugaz) (Kyhlberg 2012:29, Bianchi 2012). I en djurslinga längs stenens kant finns ytterligare en inskrift ”Skamhals och Olöv de
lät göra dessa märken efter Sven, sin fader, Gud hjälpe hans själ”. Den senare
raden kan dateras till början av 1000-talet och är således 500 år yngre än den
äldsta inskriften (jfr Sparlösastenen). Här kan också återknytas till teorikapitlets diskussion kring hur bilder kan påverka betraktaren och fungera som
”…actants and initiate or evoke thoughts and actions that are not originally
intended…it can result in new, unintended and unforeseen consequences”
(Back-Danielsson, Fahlander & Sjöstrand 2012:1).

Hällristningarnas efterliv i religion och mytologi
Hittills har jag fokuserat på historiken kring hällristningarnas möjliga datering
och jag har diskuterat hur de kan ha brukats i förhistorisk och historisk tid
utifrån de spår som framkommit vid utgrävningar. Men frågan är om spår av
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hällristningarnas meningsinnehåll och formspråk kan ha levt kvar under järnålder och in i historisk tid? Inom arkeologisk forskning har denna möjlighet
främst diskuterats på två sätt: att det kan finnas detekterbara spår inom religion
och mytologi och att hällristningarna skulle kunna kopplas samman med etablerandet av den nordiska runskriften. Axel Holmberg daterade hällristningarna till järnåldern men menade att vissa motiv, liksom seden att använda bilder för att förmedla ett komplext budskap, kunde ha bevarats i form av bildbruk på sköldar, ättetavlor och i allmogekonsten (Holmberg 1848:22f). Den
som framför allt har diskuterat ämnet efter Holmberg är Arthur Nordén. Hans
avsikt var att ge ut ett omfattande verk som diskuterade en möjlig koppling
mellan hällristningarna och den senare runskriften (Nordén i brev till Gustaf
Hallström, Goldhahn 2013:273f). Detta verk kom aldrig till stånd, men han
utvecklade vissa av sina tankar i tre texter i Fornvännen: ”Från Kivik till
Eggjum, I-III” (1934). Anledningen till att spåren hade överlevt stod enligt
Nordén främst att finna i religionens konservativa kraft. Ett exempel var den
yxkult som han menade levde kvar i exempelvis Norrköpingsområdet. Yxkultens ursprung stod att finna i de många yxorna på hällarna och den fortlevde i
form av järnålderns torskult och vidare under tidigkristen tid i form av S:t
Olofskulten. Hällristningarnas formspråk kunde återfinnas i gravformer, som
i skeppssättningar och båtgravar. Han lyfte även fram Hjortspringskeppet och
Nydambåten som visade på tydliga släktskap med hällristningsskepp liksom
Tacitus beskrivning av svionernas skepp från år 98 e Kr (1934:42). I linje med
Holmberg hävdade Nordén att det inom allmogen kunde finnas kvarlevarande
former från hällristningarnas tid, exempelvis i julkusar och brödformer som
var formade som svastikor och triskeler. Nordén menade att det fanns en särskild gravmagisk koppling mellan de skandinaviska runorna och de äldre hällristningarna och söker bevisa sin tes med hjälp av en genomgång av gravfynd
med figurristningar från senneolitikum till yngre järnålder (1934:53). Tydligast kunde denna koppling spåras i motiven på de gotländska bildstenarna medan det i övriga Skandinavien endast fanns spridda spår, som Austrheimskeppet och Kårstadristningen i Norge och Häggebystenen i Uppland. Från romersk järnålder och folkvandringstid tar han upp en kista från Smiss i Eke på
Gotland där en av hällarna har en skeppsbild samt en häll med svastika, svärd
och cirkelfigurer från Näsby i Taxinge socken i Södermanland. Han ger också
exempel på skålgropsstenar som hittats i gravar och diskuterar möjliga kopplingar mellan friliggande skålgropshällar och gravar från järnåldern, som Tråbrunnastenen vid Kvillinge i Norrköping. Nordén påpekade också att några av
de äldsta runinskrifterna återfunnits i gravar, som Kylverstenen från Gotland
och Eggjum i Norge. Oscar Almgren var ännu mer tydlig när det gällde frågan
om det fanns en koppling mellan bronsålderns och vikingatidens religiösa uttryck: ”Att den senare nordiska hednareligionen…måste ha haft djupa rötter i
den bronsåldersreligion, varom hällristningarna ge oss antydningar, kan ju tagas för givet” (Almgren 1927:280–281).
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Senare har även Åke Ohlmarks hävdat att det går att spåra olika gudagestalter och mytologiska berättelser i hällristningarnas bildvärld (Ohlmarks 1963,
1979). Han menade att många av skeppsfigurerna på hällarna gick att länka
framåt i tiden till myter om Tors fiskafänge, inte minst den återkommande
scenen där en människofigur lyfter ett skepp (1963:100–106). Ohlmarks menade också att det gick att identifiera en ”Hällristningarnas gudatriad”, vilka
bestod av solguden Ull, kraftguden Tor och himmelsguden Tyr. En liknande
diskussion har förts av Åsa Fredell som menar att det går att identifiera en typ
av trefunktionssystem i hällristningsmaterialet, ett system som har sin grund i
Dumezils uppdelning av den tidiga indoeuropeiska mytologin i teman kring
suveränitet/makt, fysisk styrka/krigarideal och fruktbarhet/skönhet. I hällristningsmaterialet kopplar hon den första funktionen till solsymboler, motiv som
visar spjutbärande människofigurer och handfigurer till myten om att Tyr fick
sin hand avbiten av Fenrisulven. Till den andra funktionen kopplas främst
krigarfigurer, vilka kan representera en krigsgud, och till den tredje funktionen
exempelvis plöjningsscener (Fredell 2003:246–254).
I ”Tracing old norse cosmology” diskuterar Anders Andrén en möjlig
bronsåldersbakgrund för solmotivet på de äldsta gotländska bildstenarna. Här
förs en diskussion kring den förkristna (vikingatida) religionens möjliga rötter
med utgångspunkten i Flemming Kauls studier kring bronsålderns kosmologi
(Andrén 2012, 2014). Kaul föreslår att det utifrån återkommande motivkombinationer på bronsföremål (fr a rakknivar) går att spåra en myt där solens färd
över och under himlavalvet ledsagas av olika hjälpdjur, framför allt hästar men
även ormar och fiskar. Liknande motivkombinationer återfinns också som
hällristningar, som när en häst kopplas samman med en linje till ett cirkelkors
eller en skålgrop, en så kallad ”solhäst” (Kaul 1998, 2004). Andrén menar att
den roll solen spelade kan ha ändrats under slutet av bronsåldern att dess mytologiska betydelse går att återfinna även under den äldre järnåldern. Solmotivet kom dock att formaliseras under denna tid och framställdes nu som hjulkors och cirklar av olika komplexitet (Andrén 2012:53). Dessa motiv återfinns
under yngsta bronsålder och äldre järnålder på nålar och spännen men även i
form av hjulkorsgravar. Andrén hänvisar också till Tacitus beskrivning av
svionerna, där myten om en möjlig solgud och dennes hästar återfinns. Men
även i Eddan, liksom i vissa baltiska myter, menar han att det går att återfinna
spår som tyder på att det kan ha funnits liknande idéer. Andrén menar att detta
starkt talar för att bilderna på de tidiga bildstenarna går att koppla till solen
(2012:54–55). Ett exempel är en bildsten från Sanda kyrka som har en komposition som liknar Kauls modell, med ett skepp och tre spiraler/virvlar som
representerar solens uppgång, zenit och nedgång (2012:55, Sanda kyrka IV).
Andrén ser direkta ikonografiska paralleller mellan hällristningsmotiv och de
tidiga bildstenarnas bildkomposition, med en solsymbol överst och två motstående motiv under denna symbol (djur, spiraler eller människor). Även Kaul
har diskuterat möjligheten att vissa av bronsålderns myter kan ha levt kvar
under järnåldern, exempelvis bronsålderns solhäst i myten om ”Skinfaxe og
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Rimfaxe”, (Kaul 2004:406, som dock är mer återhållsam kring denna möjlighet). Andrén lyfter också fram möjligheten att ritualer kan ha försiggått vid
hällristningar efter att hällristningstraditionen upphört (Andrén 2014:135).

Fig 6.11. Bildsten från Sanda kyrka, från ca 400 e Kr. Andrén 2014:138.

Att hällristningarna i sig själva skulle kunna ha utgjort inspirationskällor
för järnålderns formvärld, myter och legender har dock mer sällan lyfts fram.
Nordén föreslog dock en sådan tolkning för en bildkomposition med två runrader, ett litet svärd och en skålgrop med radierande strålar vid Ingelsta i Norrköping (Ög 43). Den översta raden lyder: salsikarþisul, ”6DOVL J UèL VǀO”
(Salse gjorde VROHQ RFKGHQQHGUHUDGHQLQOHGVPHGHQ-runa som är inramad
av två skiljetecken. Några runor i den andra raden är skadade och tillåter därför
olika läsningar (Nordén läser VNXWOLìLQDKLX'DJݒVNXWLOWHQQDKLǀ, ’Dag
högg detta huggvapen’ (1937:155) och Brate :VNXW-- þ--DKLX'DJݒVNXWD
Ư ì WWD KLǀ, dvs ’Dag högg detta på bergknallen’ (Pereswetoff-Morath
2017:48–49). Nordén menade att man här skulle kunna ha inspirerats av
svärds- och vapenristningarna i området, exempelvis svärden vid Ekenberg
”som väl troligen upptäckts, eller voro bekanta redan under forntiden”
(Nordén 1925a:42). Möjligheten att svärdsristningen skulle vara inspirerad av
hällristningarna i området är tänkvärd, men en direkt koppling till specifika
motiv är svår att påvisa då ristningen vid Ingelsta är belägen tre kilometer
nordväst om det centrala hällristningsområdet. Möjligen skulle det i så fall
röra sig om en fullstor svärdsavbildning, men av ett miniatyrsvärd. Noterbart
är också att det finns små skålgropar mellan de radierande strålarna vilket visar
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att man antingen huggit in strålarna och anpassat dem till befintliga skålgropar, eller knackat in nya skålgropar i anslutning till ”solen”. Om den senare
tolkningen är korrekt visar detta på en fortsatt skålgropstradition i området
även under yngre järnålder.

Figur 6.12 Motiv påverkat av hällristningar? Runristning, skålgrop med radierande
strålar och svärd vid Ingelsta, Norrköping (Ög 43). Avgjutning gjord av Arthur
Nordén 1931. Foto RAÄ/ATA. Creative commons.

Till vilken tid bör hällristningarna föras?
Avslutningsvis vill jag återknyta till diskussionen kring de utgrävningar som
utförts vid hällristningar och hur dessa kan kopplas till en vidare diskussion
kring tidsaspekter och arkeologins eget bruk av källmaterialet. Utgrävningarna har utförts för att testa hypoteser kring bildernas datering, bruk och
meningsinnehåll. Som genomgången visat är dock metoden något opålitlig, då
det är svårt att på förhand avgöra vilken typ av lokaler som kan tänkas generera ett större och tolkningsbart material. Resultaten från utgrävningarna, liksom deras möjliga samband med hällristningarnas tillkomst och funktion under bronsåldern har diskuterats vid ett flertal tillfällen (se referenser i Kapitel
5). Noterbart är att samma utgrävningar återkommande refereras i litteratur
och sammanställningar, vilket visar att det råder konsensus kring vad som kan
definieras som en utgrävning av en hällristningslokal. Men om vi till denna
lista adderar de tillfällen då sökandet efter oupptäckta hällristningar resulterat
i att sten, jord och torv har avlägsnats vid potentiella, såväl som kända lokaler,
skulle antalet bli betydligt fler. I inledningen till Kapitel 3 poängterades att
forskningshistorik är viktig för att förstå hur tolkningar och narrativ formeras,
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men också för att kunna spåra vilka fysiska interaktioner som gjorts med det
aktuella källmaterialet. Den hermeneutiska kopplingen mellan teori och praktik och hur detta tar sig uttryck inom fältarkeologin har diskuterats vid ett flertal tillfällen, för svenskt vidkommande exempelvis i tre antologier av Berggren & Burström 2002; Ersgård 2009 och Jensen 2012, (jfr Edgeworth 2006).
Men även de fysiska spår den arkeologiska praktiken lämnar efter sig är relevanta att diskutera. Ett intressant exempel ges av Gavin Lucas som beskriver
en ”re-excavation” av en tidigare undersökt vikingatida bosättning på Island.
Lucas beskriver hur arkeologer måste förhålla sig både till tidigare tolkningar
av en plats såväl som till spåren av tidigare interventioner i form av sökschakt,
dumphögar och bortfört material. Vid utgrävningen vävs tolkningen av hur
platsen har brukats under förhistorisk tid således samman med dess arkeologihistoria. Lucas beskriver att detta var: ”…in a way like using archaeological
methods to understand the history of archaeology” (Lucas 2001:201). Att den
arkeologiska praktiken både avlägsnar, och lämnar spår, är något som är relevant att diskutera även vad gäller hällristningsforskningen. Sökandet efter
oupptäckta bilder har utgjort en essentiell del av hällristningsforskningens
snart 200-åriga historia och flera av de forskare som ägnat sig åt hällristningar
har dedikerat en stor del av sin gärning till inventeringar och dokumentationer
(se diskussion i Nordbladh 1980; Mandt 1991; Goldhahn 2006:73–86). Inom
hällristningsforskningen har det alltsedan ämnets etablering under 1800-talet
förts en diskussion kring olika dokumentationsmetoders tillförlitlighet (Nordbladh 1980; Selinge 1985; jfr Ljunge 2015). Det saknas dock en problematisering av de inledande stegen då torv, jordlager och stenar som kan tänkas
täcka eventuella hällristningar avlägsnas.
Genomgången av de utgrävningar som utförts vid hällristningar visar att
det kan finnas förhistoriska fynd och anläggningar, inte bara vid, utan ovanpå
berghällar och impediment. I de fall hällristningarna var belägna vid strandlinjen kan vågor och vindar gjort att fynden och spåren av aktiviteter har försvunnit redan under bronsåldern. Men i mer skyddade lägen, längre in på land,
bör materialet i större utsträckning blivit kvar på platsen. Fynd i skrevor och
sprickor visar att aktiviteter förekommit uppe på hällarna, och fynd som idag
påträffas invid hällar med ristningar kan ursprungligen ha deponerats uppe på
klippan. I äldre dokumentationer återkommer också ofta beskrivningar av hur
hällristningarna grävdes fram. Ett exempel är Alfsøns dokumentation av Skomakarhällen i Brastad där han beskriver att många av bilderna ursprungligen
varit täckta av mossa, jord och stenar:
”paa itt flatt slett och jeffn Berg, som hafuer mestendeell væred offuergroed
med Mosse och Jord. Men for faa aar effterad nogle aff disse Figurer haffuer
ladet sig tillsinne, da er Jorden och Mossen afftagen, och findis nu alle disse
forskreffne Figurer rudi minerva delineret paa forskreffne brede och slette Steenklippe…” och vidare ”..och dette lidet støcke undertagen, endnu er med Jord
och Steen och Mosse offuergroedh” (Alfsøn 1627, ur Montelius 1879).
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Ett senare exempel återfinns hos Lennart Åberg som beskriver hällristningarna i Kville härad i Bohuslän: ”Fördjupningarne hafva troligen varit omkring
1/2 tum; hvilket tydligare ses på de ställen, der figurerna ur jorden måste framgräfvas” (Åberg 1838). Detta kan jämföras med tidiga dokumentationer från
Himmelstalund, där överlagrade bilder beskrivs som närmast ovittrade. Att
hällarna var täckta med jord och sten behöver inte vara kopplat till bruket av
bilderna under bronsåldern, eller under senare perioder, det kan röra sig om
naturlig övertorvning eller att material påförts av andra orsaker. Uppgifterna
är dock relevanta att jämföra med Nordéns noteringar att flera av hällristningarna i Norrköpingsområdet var täckta av kol, sot och skärvstenslager. Som
tidigare nämnts undersökte Nordén några av dessa lämningar, men han skriver
samtidigt att ”åter i andra fall ha de avröjts utan undersökning” (1934:49).
Utifrån de frågeställningar jag arbetar med är det ett källkritiskt problem att
det är svårt, framför allt i äldre dokumentationer, att utläsa om jord/sten- och
torvlager undersökts i samband med inventeringar och dokumentationer. I
sammanhanget är det relevant att återvända till Holmbergs beskrivning av hur
han lät slamma all jord intill några av de större hällarna i Bohuslän (Holmberg
1848:10). Vilka hällar Holmberg avsåg är inte möjligt att avgöra utifrån den
korta beskrivningen. Men vid åtminstone två av de större hällar som diskuteras i hans avhandling har mindre utgrävningar utförts, Vitlyckehällen i Tanum
och hällen med spjutbäraren vid Litsleby. De arkeologiska insatserna vid
dessa lokaler har visserligen varit begränsade, men noterbart är att det i rapporteringen beskrivs att marken var omrörd och påverkad av historiska aktiviteter (Ortman 1995). Då lokalerna tillhör de mest besökta hällarna i området
kan många olika aktiviteter ha stört den intilliggande marken. Det är dock värt
att lyfta fram möjligheten att Holmbergs undersökningar kan ha omfattat dessa
hällar och att slammandet av jorden i så fall bidragit till att eventuella förhistoriska spår försvunnit, här liksom vid flera andra större hällristningslokaler.
Som nämnts tidigare har resultaten från utgrävningarna i Bohuslän visat att
figurrika hällar tenderar att ge färre fynd än mindre, mer avskilda lokaler, och
det är möjligt att Holmbergs undersökningar i någon mån kan ha bidragit till
att skapa detta mönster. Även i FMIS går det att finna beskrivningar som visar
hur arkeologins eget bruk påverkat de lämningar som finns vid hällristningar.
Ett exempel är från Leonardsberg (ÖE/Nkpg 35) där en skärvstenshög vid en
skålgropslokal undersökts av Nordén. På korthuggen FMIS-prosa står att läsa:
”Skh ser numera ut som en ss, vilket dock beror på undersökningen”. Ett annat
exempel i FMIS är från grav- och boplatsområdet i anslutning till Hemstahällen vid Rickeby i Uppland där det beskrivs att skärvstenshögar ”…sannolikt schaktskadats när de underliggande berghällarna rensats fram för sökning
av hällristningar” (Boglösa 110:1).
Hällristningsforskningen har varit inriktad på att finna, registrera och dokumentera själva bilderna men detta fokus kan i vissa fall också bidragit till
att spår som kontextuellt kan kopplas till hällristningarna kan ha skadats eller
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förstörts. Min poäng är därför att vi aktivt måste leta efter dessa spår, vid riktade utgrävningar såväl som vid inventeringar och dokumentationer. Detta är
givetvis ett betydligt större problem vad gäller äldre dokumentationer och inventeringar. I modern rapportering registreras information som kan ge ledtrådar till hur hällristningarna kan ha brukats. Detta gäller främst själva figurerna
såsom tillägg, överhuggningar och eldskador men det görs också noteringar
om exempelvis skärvstensförekomster och fynd (se till exempel Bengtsson
2005:10; Broström 2007; jfr Andersson & Toreld 2015:27–29). Frågan om
fynd i torv- och jordlager kan också kopplas till en mer övergripande käll- och
metodkritisk diskussion kring det faktum att en stor del av det arkeologiska
källmaterialet återfinns i torv- och ploglager (Lindberg & Lingström 2016).
En bromsålder?
Alltsedan de figurativa hällristningarna tidsfästes till bronsåldern under andra
hälften av 1800-talet har diskussionen kring dem med få undantag förts inom
bronsåldersforskningens ramar. Detta kan tyckas som en självklarhet då majoriteten av de figurativa hällristningarna skapades under denna period. Och
om vi ser det som hällristningsforskningens främsta mål att söka förstå varför
hällristningarna ursprungligen knackades in är det också rimligt att studera
hällristningarna som uttryck för olika aspekter av den särpräglade nordiska
bronsålderskulturen. Det är dock inte den enda möjliga inriktningen och jag
menar att den också kan utgöra en begränsning för att kunna ställa nya frågor
kring hällristningarnas funktion och betydelser. Hällristningarna i södra Skandinavien har tillkommit under en period av närmare 1500 år men trots det stora
tidsdjupet definierar vi dem som tillhörande en och samma bildtradition.
Denna definition baserar sig på flera olika grunder: att traditionen har en tidsmässig avgränsning som i huvudsak sammanfaller med bronsåldern, att bilderna anses ha tillkommit mer eller mindre kontinuerligt men framför allt för
att det finns en övergripande likhet vad gäller formspråk och motivval. Dagens
visualiseringspraktik, där bilderna fylls i med färg på de större lokalerna bidrar
också till att bilderna på hällarna upplevs som en form- och tidsmässigt sammanhållen enhet, eller till och med som en medveten komposition. En liknande problematik har diskuterats med utgångspunkt i en diskussion kring autenticitet, gestaltning och publik kommunikation vid hällristningsmiljöer på
Västkusten (Gustafsson & Karlsson 2004a-b, se Gustafsson & Karlsson 2014
för ett globalt perspektiv). En aspekt är också att rengörandet av hällarna periodvis har skett på ett mycket bryskt sätt och att färgen i flera fall visat sig
vara rentav skadlig (Gustafsson & Karlsson 2004a; Ernfridsson 2015). Ett intressant perspektiv på imålningen ges av Magnus Ljunge som beskriver hur
målningspraktiken gör att hällristningarna på klippan omformas till de bilder
vi möter i arkeologiska dokumentationer (Ljunge 2015:60–64). Imålningen
kan också förstärka vissa arkeologiska narrativ på bekostnad av andra då färgen försvårar studier av huggningsteknik såväl som möjligheten att identifiera
tillägg och andra förändringar som tillkommit över tid (Kaul 2008; Bertilsson
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& Ling 2015; Ljunge 2015:61). Men imålningen har också uppenbara fördelar, framför allt för att den gör det möjligt för besökare att kunna se bilderna
tydligare och de löper mindre risk att utsättas för oavsiktlig skadegörelse.
Majoriteten av hällristningarna skapades i ett landskapsrum där det redan
fanns ett stort antal bilder att förhålla sig till. Skapandet av nya bilder under
bronsåldern skedde således i relation till de bilder som redan fanns. Värt att
poängtera är dock att detta materiella minne fanns kvar även under yngre perioder. I inledningen av avhandlingen beskriver jag att det för min egen del
blev en besvikelse när härdarna vid Himmelstalund visade sig ha tillkommit
långt efter att hällristningarna knackades in. Det var således det påträffade
källmaterialet som fick mig (inledningsvis något motvilligt) att börja intressera mig för bruket av hällristningarna ur ett vidare kronologiskt perspektiv.
De diskussioner som hittills förts kring senare perioders bruk av hällristningar
har i de flesta fall också föranletts av resultaten från utgrävningar där spår från
yngre perioder påträffats, snarare än genom riktade frågeställningar. Att det
hittills saknats en mer övergripande diskussion kring dessa spår menar jag beror på att det inte funnits någon ram inom hällristningsforskningen där relevanta frågeställningar kring detta fenomen har kunnat formuleras. För de frågor jag själv har velat lyfta fram har det faktum att forskningen kring hällristningarna varit knuten till ett övergripande bronsåldersnarrativ således kommit
att fungera som en bromsålder (Nilsson 2014:29f).
Det finns en risk att senare perioders bruk av hällristningarna ses som sekundärt och av lägre betydelse, ett återbruk som inte har samma källvärde.
Den arkeologiska periodindelningen tenderar dessutom att inte enbart dela
upp källmaterialet, utan även forskare, i kronologiskt åtskilda grupper. Jag
menar att frågan om ett möjligt bruk av hällristningarna efter bronsålderns slut
har kommit att falla mellan två kronologiskt avgränsade diskurser (jfr diskussion i Röst 2016:78 samt Wranning 2015:28 om den ”aktivt nedvärderande
tolkningen” av den förromerska järnåldern). Hur denna uppdelning tar sig uttryck i praktiken illustreras av den runrad som återfinns i anslutning till en
skeppsfigur vid Himmelstalund (se omslagsbild). På bilden har skeppsfiguren,
liksom skålgroparna, nyligen fyllts i med färg medan runristningens ifyllning
är blekare. Detta beror på att de har fyllts i vid olika tillfällen, runorna av en
runolog och hällristningarna av expertis vid det lokala museet. Kontrasten
mellan det nymålade skeppet och den bleknade runraden visar på ett närmast
övertydligt sätt att vi här befinner oss i skärningspunkten mellan två diskurser
såväl som två antikvariska praktiker.
Den inledande rubriken på detta avsnitt, ”Till vilken tid bör hällristningarna
föras?”, anspelar på Bror Emil Hildebrands artikel från 1869, där han utifrån
en jämförelse mellan bronssvärd och svärdsfigurer på berghällar hävdade att
hällristningarna i södra Skandinavien kunde dateras till bronsåldern. Artikeln
har nämnts i ett inledande kapitel, men jag vill återkomma till den även i detta
sammanhang. Hildebrands jämförelse är ett tidigt exempel på den komparativa metodikens betydelse för hällristningsforskningen men titeln sätter också
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linjär sekvens där de utvalda motiven utgör ett slags idealbilder för hur ett
motiv från en viss period bör se ut. De blir härigenom ett slags representanter
för ett stort antal likadana eller liknande motiv. Efter en period förändras motiven och nya tillkommer, men även om de nya motiven är annorlunda definierar vi dem som ingående i, och delar av, samma tradition. Det är således inte
vilken typ av motiv som knackas in utan det repetitiva inknackandet av bilder
som utgör essensen i hällristningstraditionen.
Typologier och kronologier presenterade i grafisk eller annan form är en
form av hypoteser som kan verifieras och falsifieras utifrån jämförelser med
relevant källmaterial. Om nytt källmaterial tillkommer och/eller mer precisa
dateringsmetoder utvecklas så kan de testas och uppdateras för att bli mer korrekta och användbara (jfr diskussion i Ling 2008:15ff). En hällristningskronologi presenterad i grafisk form är således en visuell modell av ett arkeologiskt
resonemang, ett verktyg för att visa på en (oftast linjär) utveckling över tid.
Men även om vi är medvetna om denna grundförutsättning finns det alltid en
risk att vi anpassar oss efter dessa modeller för att kunna placera in nyupptäckta fynd, konstruktioner eller handlingar inom ramen för redan existerande
kronologiska system, kända handlingsmönster och traditioner.
En vanlig erfarenhet från utgrävningar är att det påträffas föremål eller
fragment av föremål som inte har en uppenbar plats i etablerade typologier
eller klassificeringssystem (jfr diskussion i Skoglund 2016:9–13 om hällristningskronologiers utgångspunkt i periodindelning). Inför denna typ av problematik finns det två sätt att gå vidare på: det första alternativet är att ge sig i
kast med det omfattande arbetet att anpassa och uppdatera klassificeringstabeller och kronologiska scheman utifrån de nya fynden. Det andra alternativet
är att beskrivningen av dessa fynd anpassas så att de bättre går att placera in i
redan existerande scheman. En sådan beskrivning leder i sin tur till att föremålet eller fragmentet inte beskrivs som en egen entitet, utan snarare i termer
av hur likt eller atypiskt det är jämfört med ideala föremål och former. Ett
anknutet exempel är de tidigare diskuterade exemplen på ristade hällar som
brutits loss och placerats i gravar under bronsåldern i Northumberland och
Skottland. Detta har tolkats i termer av ett medvetet bruk och kopplats till ett
etablerat narrativ kring en möjlig förfäderskult. Men när stenar med ristningar
eller skålgropar placeras i fornborgar och andra konstruktioner under järnåldern beskrivs detta som något som skett av en slump, eller i termer av kuriosa.
Min poäng med detta exempel är att det är på just detta sätt som ett möjligt
fortsatt eller återupptaget bruk av hällristningarna har diskuterats – som något
atypiskt i förhållande till ett ideal, där idealet i detta fall utgörs av de sätt på
vilket hällristningarna knackades in och brukades under bronsåldern. Den arkeologiska disciplinens gensvar på ett tidigare okänt, eller svårklassificerat
material, kan således visa på strukturer och frilägga tankemönster som annars
är svårdefinierade (Lucas 2012:215f).
Ytterligare en analogi, tagen från den arkeologiska fältpraktiken, är de fragment av föremål som inte är nog välbevarade eller innehåller tillräckligt
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mycket information för att kunna klassificeras som arkeologiskt definierbara
enheter i sig själva. Ett exempel är keramikbitar som är för små för att kunna
identifieras som något annat än just fragment. Det går visserligen att härleda
dem som fragment av kärl, men de kan sällan ge någon djupare information
om kärltyp eller funktion. Ett liknande exempel är alla de svårtolkade mörkfärgningar, svåravgränsade anläggningar och strukturer som påträffas vid en
boplats men som sällan innehåller daterande material. I bästa fall kan denna
typ av lämningar identifieras som tillhörande en viss bosättningsfas men de
kan mer sällan knytas till tydliga lämningar såsom hus eller avgränsade aktivitetsytor. Dessa diffusa och svårdefinierade lämningar kan visserligen identifieras som tillhörande en specifik enhet – den förhistoriska boplatsen – men
de är inte användbara inom den arkeologiska fältpraktiken då de inte kan föras
till typologiskt och kronologiskt avgränsbara hus- eller gårdsenheter.
Ett hällristningsrelaterat exempel är de mängder av slagmärken som återfinns
på många hällar och som visserligen noteras, men som sällan dokumenteras i
detalj. Slagmärkena har en tydlig och detekterbar koppling till hällristningarna
och ses inte som oviktiga för att förstå hällristningslokalernas funktion. De är
dock inte användbara då de varken i sig själva eller tillsammans med andra
fragment kan bekräftas utgöra delar av typologiskt identifierbara enheter eller
placeras in på rätt plats i en kronologi (jfr Barnett 2006; Ouzman 2001; Ljunge
2015). Jag menar att denna analogi är användbar för att beskriva hur spåren
av senare förhistoriska (och historiska) perioders bruk och tolkningar av hällristningar har behandlats. Dessa spår anses inte som ointressanta eller oviktiga
och de beskrivs inte sällan som kontextuellt kopplade till hällristningarna, men
de är svåranvändbara då de inte kan diskuteras inom den gängse tolkningsramen. Den problematik jag velat lyfta fram med dessa exempel är relaterade
till bruket av hällristningarna över tid och hur frågor kring detta bruk har kommit att nedtonas, och till och med försummas, i sökandet efter bildernas ursprungliga funktion och meningsinnehåll.
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Figur 6.14. Hällristningsytor vid Borg markerade med järnstolpar försedda med en
häst, en eldsymbol och ett skepp. Uppsatta på initiativ av Arthur Nordén. Foto: Per
Nilsson.
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7. Sammanfattande diskussion

Avhandlingens övergripande syfte var att använda ett historiebruksperspektiv
för att förstå hur de sydskandinaviska hällristningarna brukats och tolkats över
tid. Till detta syfte kopplades tre huvudsakliga frågeställningar:
-

Vilka materiella spår är möjliga att koppla till bruket av hällristningarna? Hur kan dessa spår tolkas och kontextualiseras?

-

Finns det arkeologiska spår av att hällristningarna fortsatte att ha en
betydelse efter att traditionen att göra nya bilder hade upphört?

-

Har den arkeologiska forskningens tolkningsramar och eget bruk av
hällristningarna påverkat de frågor vi fortsatt ställer till materialet?

Teoretiska utgångspunkter
Avhandlingens frågeställningar anknyter till den arkeologiska diskussionen
kring bruket av lämningar över tid, samt till en övergripande arkeologisk och
antropologisk debatt kring tidsuppfattning, minne och identitet. Jag visar att
dessa ämnen kan kopplas till frågor kring det arkeologiska källmaterialets ontologiska karaktär och kronologiska tillhörighet. Relevant för mitt ämne är
också de diskussioner som förts kring temporalitet i landskapet och att mänskligt skapade ting, platser och bilder kan påverka människor långt efter deras
tillkomsttid. Detta relateras till Laurent Oliviers diskussion om det arkeologiska källmaterialets möjlighet att bära på en egen typ av minne som skiljer
sig mot det historiska, textbaserade materialet (Olivier 2011). Efter detta följer
en diskussion kring begreppet historiebruk, med utgångspunkt i hur det har
definierats av historikern Peter Aronsson (2004). Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett historiebruksperspektiv och jag menar att det är ett relevant
begrepp även i ett förhistoriskt sammanhang. För mina frågeställningar är det
också av vikt att det med utgångspunkten i detta begrepp går att diskutera det
förhistoriska och historiska bruket av hällristningar, såväl som arkeologins
eget bruk, inom samma tolkningsram. Vidare visar jag att frågor kring tid
inom hällristningsforskningen i stor utsträckning varit relaterade till kronologiska aspekter. Men tid och temporalitet kan också spåras på andra sätt och
relevanta för avhandlingsämnet är de diskussioner som förts kring hällristningarnas möjliga effekter över tid och hur befintliga bilder kan ha påverkat
såväl placeringen av nya figurer och val av motiv som de aktiviteter som sker
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vid hällristningarna. Istället för att ta utgångspunkt i frågor kring bildernas
ursprungliga meningsinnehåll fokuserar jag på hur hällristningarna har brukats och tolkats efter att de hade knackats in. Att närma sig bilderna på detta
sätt gör det möjligt att nå ny kunskap om hällristningarnas funktion och bruk
över tid. Ur ett ontologiskt perspektiv ger detta också rättvisa åt en av hällristningarnas grundläggande egenskaper – deras varaktighet. Avhandlingens titel,
”Brukade bilder”, är vald för att visa att det är den brukade bilden snarare än
hällristarens ursprungliga intention som står i fokus.
Hällristningarnas datering. En forskningshistorisk tillbakablick
I detta kapitel anknyter jag till frågeställningen om den arkeologiska forskningens tolkningsramar och hur dessa kan påverka de frågor vi ställer. I avhandlingen problematiserar jag det faktum att hällristningsforskningen förts
inom ramen för ett övergripande bronsåldersnarrativ och visar hur detta narrativ formerades. I kapitlet ges en historisk genomgång av hur frågan om hällristningarnas datering och kronologiska utveckling har förts. Jag ger exempel
på hur hällristningarna beskrevs i de äldsta skriftliga källorna och hur de under
1600- och 1700-talet kunde kopplas till jättar, mytologiska väsen, kristna legender och minnesmärken efter forna strider. Vidare redovisas hur synen på
hällristningarna förändrades i och med framväxten av ett rationellt vetenskapsideal under 1700-talet. Under 1800-talet intensifierades debatten om
hällristningarnas tillkomsttid och de daterades omväxlande till järnåldern
(Holmberg 1848), stenåldern (Brunius 1868) och bronsåldern (Hildebrand
1869; Montelius 1874). Här redogörs för hur de olika dateringsförslagen motiverades och hur diskussionen tillsammans med genomslaget för Montelius
typologi och periodindelning resulterade i att hällristningarna kunde dateras
till bronsåldern. Avslutningsvis redovisas den moderna hällristningsforskningens historik vad gäller diskussionen om hällristningarnas datering och de
senare årens mer detaljerade skeppskronologier.
Brukade landskap, hällar och bilder
I denna del av avhandlingen återkopplas till teorikapitlets diskussion om hällristningarnas placering i kommunikativa lägen och kopplingar till vattenvägar
och kommunikationsstråk på land. Vidare ges exempel på motiv som ändrats
över tid genom tillägg och överhuggningar. Efter detta följer en studie av hur
diskussionen kring hällristningarnas funktion och datering har förts, med exempel från Himmelstalundsområdet i Norrköping. Här presenteras också resultaten från en egen studie av motivutvecklingen över tid i området, baserad
på de skeppskronologier som arbetats fram med utgångspunkt i hällristningsmaterialet i Bohuslän och Uppland (Ling 2008, 2013). Studien är direkt relaterad till avhandlingens frågeställning om vilka spår bruket av hällristningar
har lämnat efter sig. Det återkommande inknackandet av nya motiv på platser
där det redan fanns bilder är den tydligaste, arkeologiskt detekterbara, formen
av historiebruk under bronsåldern. Sammantaget visar studien att de äldsta
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skeppsfigurerna återfinns i Himmelstalundsområdet och att de sannolikt har
tillkommit under bronsålderns äldsta fas, Period I/II. Flera av dessa figurer är
belägna inom en begränsad del av Himmelstalundsklippan och kan vara samtida med boplatsaktiviteter som daterats till bronsålderns äldsta del, några
hundra meter norr om klippan. Huvuddelen av de daterbara skeppsfigurerna
har dock enligt denna studie tillkommit under bronsålderns Period II-III varefter det sker en nedgång av antalet daterbara skepp under yngre bronsålder.
Av den skeppskronologiska analysen att döma följer utvecklingen i Östergötland ett likartat mönster som i Uppland där de flesta av skeppsmotiven tillkommit under äldre och mellersta bronsålder. Genom en jämförelse med tidigare diskussioner om hällristningarnas utveckling i området visas också hur
olika tolkningsingångar och metoder ger tydligt skilda resultat vad gäller hällristningarnas datering.
Arkeologiska utgrävningar vid hällristningar i södra Skandinavien
I detta kapitel behandlas frågeställningen om de spår skapandet och bruket av
hällristningarna kan ha lämnat efter sig. Inledningsvis ges en översiktlig genomgång av de arkeologiska utgrävningar som utförts vid hällristningar i
södra Skandinavien. Vidare följer en mer detaljerad studie, med fokus på tre
områden: Östergötland, Västsverige/Østfold och Bornholm. Från Östergötland och Bohuslän presenteras dessutom mer detaljerade fallstudier. Tillsammans med lokaler från övriga Sydsverige ingår 104 hällristningslokaler i studien. Genomgången visar att de vanligaste fynden består av bearbetad flinta
och kvarts samt keramik och bränd lera. Bronsålderskeramik förekommer vid
några lokaler, men huvuddelen av keramiken har givits en bredare datering till
yngre bronsålder/äldre järnålder, med en tydlig tyngdpunkt i den senare perioden. Fynd- och anläggningsintensiteten varierar kraftigt mellan lokalerna.
Vid ett flertal av utgrävningarna påträffades endast ett fåtal fynd men det finns
också exempel på lokaler med ett rikligt material. De anläggningar som registrerats består främst av härdar, skärvstenspackningar, skärvstenshögar och
stenpackningar men även kulturlager, gropar, huskonstruktioner och stolphål
förekommer. Vid några lokaler har hus hittats, och dessa har huvudsakligen
daterats till järnålder. Flertalet av de utgrävningar som utförts vid hällristningar har haft som avsikt att söka efter spår som skulle kunna kopplas till
hällristningarnas tillkomst, exempelvis knackstenar eller spår av ritualer. Jag
för här en diskussion om denna möjlighet kopplad till en bredare arkeologisk
diskussion om ritualer under förhistorisk tid.
Utifrån dateringar och fyndmaterial går det endast i få fall att påvisa en
direkt kronologisk koppling till daterade hällristningsmotiv. Materialet visar
dock att människor under lång tid återkom till dessa platser, och spåren kan
därmed ha avsatts i samband med såväl profana som rituella aktiviteter. Frågan om möjliga ritualer måste också föras i en vidare kontext som inte enbart
kopplas till de tillfällen då hällristningar knackades in. Framtida utgrävningar
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vid hällristningar bör därför inkludera frågeställningar kring bruket av hällristningarna i ett längre tidsperspektiv. Efter genomgången av materialet från
södra Skandinavien följer en jämförelse med hällristningslokaler från de brittiska öarna. Här finns exempel där hällristningar från neolitisk tid brutits loss
och integrerats i nya sammanhang under bronsåldern. Men hällar med ristningar och skålgropar har också integrerats i fornborgar och andra konstruktioner under järnåldern. Jag visar att det finns en tydlig skillnad i tolkningen av
dessa fenomen, där placerandet av ristade stenar och hällar i bronsåldersgravar
diskuterats i termer av förfäderskult medan integrerandet av ristade hällar under järnåldern snarare har beskrivits i termer av kuriosa eller slump.
En fortsatt betydelse under järnåldern?
I detta kapitel tar jag upp frågeställningen om det finns arkeologiska spår av
att hällristningarna fortsatte att ha en betydelse efter att traditionen att göra
nya bilder hade upphört. Vid ett fyrtiotal av de lokaler som ingår i genomgången av utgrävningar har dateringar eller fynd kunnat föras till järnåldern
eller senare. Traditionen att skapa nya bilder hade i huvudsak upphört under
denna tid och då jag i avhandlingen utgår från ett historiebruksperspektiv är
detta fenomen av särskilt intresse. Jag har därför riktat in mig på dessa spår
och frågan om de kan kopplas till ett fortsatt, eller återupptaget bruk av hällristningarna. Dessa spår kan framför allt dateras till tiden efter att traditionen
att knacka in bilder hade kommit till ett slut, men i några fall kan de föras till
samma tidsperiod som hällristningstidens slutfas. Till detta kommer ytterligare några lokaler som daterats mer övergripande till yngre bronsålder/förromersk järnålder. De anläggningar som daterats till järnåldern består framför
allt av härdar, men även stenpackningar och gravar har registerats vid utgrävningarna. Flera av de hus som hittats i området kring hällristningar kan dateras
till järnåldern, och i några fall är de belägna i nära anslutning till klipporna,
som vid Himmelstalund, Lille Strandbygård och Solberg. De vanligaste fynden är keramik, som i de flesta fall givits en mer övergripande datering till
äldre järnålder, men det finns daterbar keramik även från romersk järnålder
och folkvandringstid. Det mycket stora antalet ristningar och det faktum att
människor i stor utsträckning utnyttjat samma landskapsrum även under järnåldern gör det sannolikt att människor kände till att det fanns bilder inknackade i berghällar. I Bohuslän finns dessutom en tydlig koppling mellan hällristningar och gravar från romersk järnålder och utgrävningar har också visat på
en närvaro vid hällristningar under denna tid. Men även i Himmelstalundsområdet finns en nära relation mellan hällristningar och gravar från järnålder.
Jag föreslår att det återkommande bruket av vissa större hällristningslokaler
under bronsåldern kan ha bidragit till att kommunikationsstråk i landskapet
etablerades. Dessa kan sedan fortsatt att ha en betydelse även under järnåldern.
Ett exempel är Himmelstalundsområdet, där etableringen av möjliga vägsträckningar anknyter till hällristningslokaler. I avhandlingen hävdas också att
många av de härdar som hittats vid hällristningar kan sättas i samband med en
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extensiv betesekonomi under yngre bronsålder och äldre järnålder. Här utgår
jag från Maria Peterssons (2006) tolkning att ensamliggande härdar kan kopplas till herdars behov av matlagning, värme och skydd. Jag föreslår att skålgropar kan knackats in skålgropar vid dessa tillfällen samt att skålgropar kan
ha knackats in på lokaler med figurativa bilder, även om traditionen att göra
nya bilder hade upphört. Ett fortsatt bruk av hällristningar behöver därför inte
vara kopplat till figurerna, utan till en plats med skålgropar.
Ett särskilt intressant fenomen är de lokaler där runor huggits in på hällristningshällar: vid Kårstad i Stryn i Norge, Utby utanför Uddevalla, Himmelstalund i Norrköping och Lemmington Wood i Northumberland, England.
Både Kårstads- och Himmelstalundsristningens runor är ur den äldre futharkens runrad, vilket visar att människor kände till och interagerade med hällristningar under slutet av äldre järnålder och inledningen av yngre järnålder. I
kapitlet ges också exempel på hur skålgropar fortsatt att brukas under historisk
tid, och jag tar upp frågan om hällristningarnas meningsinnehåll och formspråk kan ha levt kvar under senare förhistoriska perioder. Avslutningsvis
återkopplar jag till frågeställningen om den arkeologiska forskningens tolkningsramar och eget bruk av hällristningarna kan ha påverkat de frågor vi fortsatt ställer till materialet. Jag visar hur fältpraktiken varit riktad mot frågor
som rör tillkomsten, snarare än bruket av hällristningarna. I samband med
äldre inventeringar och dokumentationer har material avlägsnats från hällarna,
men utgrävningar har visat att det kan finnas fynd i täckande lager såväl som
i skrevor och sprickor. Här återknyter jag också till avhandlingens inledande
diskussion kring tid och tidsaspekter och frågan om hällristningsfenomenets
koppling till ett övergripande bronsåldersnarrativ. Jag poängterar att detaljerade hällristningskronologier givit förutsättningar för en diskussion kring motivutveckling och sociala aspekter på en detaljerad nivå. Den del av min avhandling som behandlar de östgötska hällristningarnas utveckling under
bronsåldern är ett exempel på detta. Men det är inte en förutsättning för att
hällristningsforskningen ska kunna utvecklas. Min poäng är att ett möjligt
fortsatt bruk av hällristningarna under järnåldern och senare perioder kommit
att falla utanför den kronologiska ram inom vilken hällristningsforskningen
har bedrivits.
I min avhandling har jag visat att det med utgångspunkten i ett historiebruksperspektiv är möjligt att kombinera en diskussion kring ett förhistoriskt
plats- och bildbruk med en kritisk syn på arkeologins och den antikvariska
praktikens interaktioner med källmaterialet. Min förhoppning är att avhandlingen kommer att utgöra ett viktigt bidrag till den arkeologiska forskningen
kring förhistorisk tidsuppfattning och historiebruk. Jag hoppas också att arbetet har bidragit till att vi i framtiden betraktar bruket av hällristningar efter
bronsålderns slut som en integrerad och essentiell del av forskningen kring
södra Skandinaviens hällristningar.
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English summary: Images in use

The timeframe of the south Scandinavian rock art tradition extends from
c.1700/1600 to 500 BC, with a limited continuation into the first centuries of
the early Pre-Roman Iron Age in a few areas. The chronological boundaries
of the rock art phenomenon thereby coincide roughly with the timeframe of
the Nordic Bronze Age, and rock art figures have come to be understood and
interpreted as a Bronze Age phenomenon. The figures have thereby become
representatives of various aspects and functions of Bronze Age society, with
research aiming to understand why they were made. Consequently, the rock
carver’s intention with the image, explicitly or implicitly, has come to equate
with its meaning. I consider this limits our understanding of the significance
of the finished image, and its ability to be interpreted and reinterpreted, both
in the Bronze Age and later periods. In this thesis I have chosen to approach
rock art figures from a different perspective. Rather than starting with questions that relate to the original meaning of images, I have focused on how rock
art figures were used, both at the time they were made, and later.
Chapter 1 describes the overall aim of the thesis, which, from a uses of the
past perspective, tries to understand how south Scandinavian rock art has been
used and interpreted over time. By approaching rock art from this perspective,
I show how we can acquire new knowledge about how rock art was used,
without a primary point of departure in a Bronze Age narrative. The title of
the thesis, Brukade bilder (Images in Use) has been chosen to further emphasize this starting point.
The central questions of the thesis are:
- What physical evidence relates to the use of rock art? How can this
evidence be interpreted and contextualized?
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-

Is there archaeological evidence that rock art continued to be significant after the tradition of making new images had ended?

-

In terms of archaeological research, have its frames of reference and
own use of rock art influenced the questions we continue to ask of
the material?

Chapter 2 describes the theoretical perspectives and starting points of the
thesis, and how its theme relates both to the discussion on use and reuse, and
to a more general archaeological and anthropological discussion on the concept of time, memory and identity. Next I look at how aspects of time and
temporality have been examined in relation to the ontological nature and
chronological affiliation of the archaeological source material. I refer to the
discussion by Laurent Olivier (2011) on how the archaeological record can
support its own type of memory, one that contrasts with historical and textbased sources. Olivier describes this type of memory as “durations” and I consider rock art to be a prime example of an archaeological material that contains
this type of memory, or ontological quality. There then follows a discussion
on the concept of uses of the past, starting with its definition by the historian
Peter Aronsson (2004), where I show that the concept of uses of the past is
relevant and applicable in prehistoric contexts too. Another advantage of using
this concept as a starting point is that prehistoric and historical use of rock art
can be discussed within the same frame of reference as archaeology’s own use
of rock art. In addition, the chapter discusses questions of time and temporality
in rock art research. These usually concern chronological aspects of origins
and changes over time of rock art motifs. But rock art motifs also provide
other ways to trace time and temporality. One example is the depiction of seasonal activities and pregnant animals; another is how ship images relate to
cosmological notions about the sun’s movement across the heavens. Of particular relevance to the theme of the thesis are previous discussions on possible effects of rock art over time, and how existing images may have influenced
the position of later ones and choices of motif, with respect to chronological
developments at specific panels and across wider areas. The chapter concludes
by discussing the dating and function of rock art in Bronze Age society, focusing on its locations in the landscape and within communication systems.
Chapter 3 presents a research history of the dating and chronological development of rock art. First I provide examples of how rock art is described
in the earliest written sources, and how in the 17th and 18th centuries it was
attributed to giants, mythological creatures, Christian legend and ancient battles. The chapter goes on to describe how attitudes to rock art changed over
time with the emergence of rational scientific ideas during the course of the
18th century. Debate on rock art’s origins intensified in the 19th century when
its emergence was varyingly ascribed to the Iron Age (Holmberg 1848), the
Stone Age (Brunius 1868) and the Bronze Age (Hildebrand 1869; Montelius
1874). Here I describe how proposed dates were modified and how the discourse, along with the breakthrough of Montelius’ typology and classification
of the Bronze Age, eventually tied rock art to a Bronze Age narrative. I also
present a history of modern rock art research, specifically the development of
dating methods and ship chronologies.
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Chapter 4 returns to the theory-chapter discussion on how rock art was positioned in communicative locations and how this relates to waterways and
possible land routes. Moreover, examples from various regions show how figures were changed over time via addition and superimposition. There then
follows a study of how the discourse on rock art function and dating has been
conducted, focusing on a specific rock art region – the county of Östergötland
(primarily the Himmelstalund area in Norrköping). Here I present the results
of a personal study based on the recently developed ship chronology of rock
art in the counties of Bohuslän and Uppland (Ling 2008, 2013). Although this
ship chronology has been compared previously with material from Scania
(Skoglund 2016), my study is the first carried out on the material from
Östergötland. In summary, the study shows that the earliest ship figures, which
are found in the Himmelstalund area, were probably made in the Bronze Age
period I/II. Yet the majority of the dateable ship figures date from the Bronze
Age period II–III, after which the number of dateable ships markedly declines
in period IV, a development becoming even more prominent in period V. Only
a few, uncertain ship figures can be ascribed to period VI, and in the PreRoman Iron Age there are no securely dated ships. The results of the study
thus contrast with the dating previously proposed (Hauptman 2002, Fredell
2003, Ljunge 2015), which stresses the presence of a vigorous rock art tradition in the Himmelstalund area in the Late Bronze Age too.
On the basis of the ship-chronological analysis, developments in Östergötland appear to follow a similar pattern to that in Uppland, where most ship
motifs date from the Early and Middle Bronze Age, periods II–III (Ling 2008).
These dates appear to be correct for Östergötland too, given that few other
motifs in the area can be ascribed to the Late Bronze Age, particularly its latter
part. However, this must be contrasted with the nature of settlement in the
Norrköping area, which intensified and expanded in the Late Bronze Age. It
should also be pointed out that certain types of motif may have continued to
be created long after the earliest specimens were first made, and that the origin
of the majority of ship figures, as with most other motif types, cannot be ascribed to a particular period using comparative analysis. Comparing the results
of the analysis with previously proposed dating shows how various interpretational starting points and methods yield very different results, not least when
dating motifs. This emphasizes the importance of continual discussion on
chronological aspects of rock art research, and for proposed chronologies to
be tested against other source material and societal developments in general.
Chapter 5 summarizes the archaeological excavations carried out at rock
art sites in southern Scandinavia. The summary comprises 104 rock art sites,
which mainly consist of those with figurative images, although excavations at
cup mark sites are also discussed. Three areas in southern Scandinavia are
focused on in particular: Östergötland; West Sweden and the county of
Østfold in Norway; and the Danish island of Bornholm. Moreover, detailed
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case studies are presented from Östergötland and Bohuslän. A study of the
excavations at rock art sites shows that worked flint/quartz, pottery and burnt
clay are the most common types of find. Most of the pottery dates from the
Late Bronze Age/Early Iron Age, with a clear emphasis on the latter period.
Less common finds include grinding stones and other stone objects, slag,
metal objects, burnt and unburnt bone, clay marbles/balls, and beads. Somewhat surprisingly, hammerstones, which would have been used to create the
figures, were recovered only at a few sites. The recorded features comprise
mostly hearths, layers and mounds of fire-cracked stones and other stone deposits. Other stratified deposits, pits, building remains and postholes were recorded too. An obvious connection with fire-related activities is a recurring
theme at many sites, with fire damage commonly noted on the panels themselves. The density of finds and features varies greatly between sites. Many
sites yielded only a few finds (or none at all), whereas others produced large
quantities, notably Post Hornes in Østfold in Norway and Tossene in Bohuslän. No major differences can be discerned between the areas studied: the
finds, feature types and dates are all roughly comparable. There are, though,
certain differences. Examples include the Neolithic finds, which are more
common at Bornholm; clay marbles were found only on the Swedish West
Coast; and fire-cracked stones are most common in Östergötland.
The features dated by radiocarbon analysis derive mainly from the Early
Iron Age, whereas about a third of the sites yielded radiocarbon-dated features
and/or finds from the Bronze Age, primarily the Late Bronze Age. No recurrent, intensive use of rock art sites in their main period of inception can thus
be demonstrated on the basis of the available evidence. However it should be
pointed out that only a limited number of radiocarbon dates are currently available, and that this picture may be revised in the light of future excavations at
rock art sites. Most excavations at these sites aim to secure evidence related
to the creation of rock art figures, for example hammerstones or traces of ritual. A minor part of the features found at rock art sites has been dated to the
Bronze Age date, therefore it is hard to prove that rituals including fire commonly took place when images were created. Finds of flint and quartz are,
though, of interest in this context, given that the knapping technique is often
rough and direct, not suited for producing tools. In many cases flakes could
be reassembled with their cores. This suggests lithics were worked and deposited intentionally at rock art sites. The ceramics too may be regarded as a type
of votive deposit, probably food related. Because the pottery usually comprises just a few sherds, their deposition may reasonably be seen in analogy
with pars pro toto deposits, where a sherd representing a greater whole is laid
in a grave, for example.
Following the summary of material from southern Scandinavia, an international perspective focuses on the British Isles. Here are many examples where
Neolithic rock art has been removed and reused in later, Bronze Age contexts,
as well as cases where rock art and cup mark panels have been integrated
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within graves, hill forts and other Iron Age constructions. I demonstrate differences in how these phenomena have been interpreted, where the inclusion
of carved rocks and panels in Bronze Age graves has been discussed in terms
of ancestor worship, whereas the integration of carved panels in the Iron Age
has been described in terms of coincidence or curiosity.
Chapter 6 analyses the source material from the Iron Age. On the whole,
the survey of excavations carried out at rock art sites shows that finds and
features date to some extent from the Bronze Age. Yet most of the dateable
evidence comes from periods after the tradition of creating new images had
ended, particularly the Early Iron Age. This phenomenon is of particular interest given the explicit uses of the past perspective of my thesis. The question,
though, is how should this activity be interpreted? The many features and finds
are not proof in themselves that people were aware of rock art in later periods.
But the great numbers of carvings in the richest rock art regions, the extant
cup mark tradition, and the fact that people mostly used the same landscape
space in the Iron Age too suggests that people were well aware of rock art
figures. A discussion on any continued and/or resumed activity at rock art sites
must thus be based on a combination of qualitative and quantitive data, but
possible activity must also be placed in a social and pragmatic context. The
thesis suggests that many of the hearths recorded at rock art and cup mark sites
relate to an extensive pastoral economy. Here I have drawn on the work of
Maria Petersson (2006), who concludes that isolated hearths, some distance
from the central settlement, were used by herders for cooking, providing
warmth and protecting against wild animals. One possibility is that hearths
were lit not only for profane needs, but also as a form of fire offering. These
hearths, which date from both the Late Bronze Age and Early Iron Age, in
Östergötland share the same types of meadow- and pastoral landscape as rock
art. Many rock art sites in Bohuslän were also situated in a similar landscape
during the latter part of the Late Bronze Age and Early Iron Age. A continued
or renewed use of rock art and cup mark sites alike may therefore be associated
with herders. I also suggest that the engraving of cup marks and their votive
offerings relate to fertility rites performed by this group of people. Another
plausible link to a social context is that most rock art is located adjacent to
Bronze Age lines of communication, by bays, natural harbours, lakes and water courses, and alongside probable land routes too. The recurrent use of certain major rock art sites in the Bronze Age may have contributed to communication routes being established or reinforced, which in turn may have led to
the more frequent use of some sites. One example comprises the panels adjacent to a probable communication route extending along a valley at Backa in
Bohuslän. In the Himmelstalund area of Norrköping and at Gärstad in Linköping, the topography and distribution of rock art and cup marks suggests that
it relates to Bronze Age communication routes too. The use of some of these
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routes may have continued into the Iron Age, but a relationship between trackway systems and rock art/cup mark sites may also stem from the emergence
of more permanent trackway networks in the Early Iron Age. One example is
the Himmelstalund area, where the establishment of probable trackways in the
Iron Age (Hjulström & Lindwall 2013) connects in several cases with rock art
sites where excavations have yielded Iron Age dates.
I argue that cup marks may have continued to be made at sites with figurative images even after the tradition of creating these images had ended. Most
sites with figurative images include cup marks too, and thus any continued
use, rather than being connected primarily with the figures themselves, might
simply relate to places with cup marks. In this context the thesis also looks at
the fire damage recorded at numerous rock art sites, both in Bohuslän/Østfold
and Östergötland. Much of this damage is no doubt modern, but some may
date from when images were made, or even be traces of deliberate destruction
in prehistory. Yet most of the dateable fire damage recorded during excavations at rock art sites derives from the Early Iron Age, and one may reasonably
assume that most other fire damage shares the same date. Of particular interest
are sites where cup marks are stratigraphically later than fire damage. At two
excavated sites, Tanum 441 and Lofta 309 in Tjust, this activity, in my opinion, probably dates from the Iron Age.
I also show how cup marks (and in some cases rock art figures too) were used
in historical times, and provide examples where they have been incorporated
in ecclesiastical contexts.
There are a few examples of prehistoric runes cut into rock art panels: Kårstad in Stryn in Norway; Utby near Uddevalla; Himmelstalund in Norrköping;
and Lemmington Wood in Northumberland in England. The number of examples is too small for any general conclusion to be drawn about this phenomenon, but the runes at both Kårstad and Himmelstalund are from the Elder Futhark, which in itself is clear evidence that people were aware of, and interacted with, rock art during the Early to Late Iron Age transition. Here I also
discuss whether elements of the significance and idiom of rock art may have
survived into later prehistory, a possibility discussed within archaeological research in two main ways: discernible evidence in late prehistoric and historical
religion and mythology; and whether rock art relates to the Nordic runic alphabet.
The chapter concludes by discussing archaeology’s own use of rock art.
Here I show how a dominant Bronze Age narrative came to direct the discourse and fieldwork alike towards a focus on the origin – rather than the use
– of rock art. I demonstrate how the almost two-hundred-year-old practice of
locating, recording and presenting these engravings has affected the evidence
relating to their use in prehistory. I stress the importance of studying antiquarian rock art documentation, which notes how on occasion thick deposits of
earth and stones were removed from panels to reveal the engravings. Moreo-
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ver, later excavation reports of rock art sites describe how finds were sometimes recovered from overlying deposits and fissures, which shows that evidence is not exclusive to areas below the panels. Finally I return to the initial
discussion of the thesis on time and temporality in rock art research. Here I
point out how recent years of detailed research into rock art chronologies now
allows us to discuss motif development, social aspects and context in far more
detail than was previously possible. The section of this thesis that deals with
the development of Bronze Age rock art in Östergötland is one such example.
At the same time I stress that closer dating and more precise chronologies are
not a prerequisite for the development of rock art research. From a perspective
of the uses of the past, such a focus can even be limiting, and I illustrate my
argument using analogies from archaeological fieldwork. My point is that any
continued use of rock art was previously left undiscussed because the subject
fell outside the framework within which rock art research was conducted.
The thesis shows it is feasible to combine a discussion on the prehistoric
use of rock art sites and images with a critical view of interactions between
archaeological and antiquarian practice and the source material. My hope is
that this thesis will make an important contribution to current archaeological
research into prehistoric concepts of time and uses of the past. I also hope to
contribute to a future where we regard the use of rock art, both in the Bronze
Age and later, as integral and essential to rock art research.
English translation: Aidan Allen
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Ua-36512, 36511
Härdar: 760-410 f
430-610 e Kr Cal
2 sigma,
(1526±30BP).
Ua-48969. 760410 f Kr
(2460±31BP).
Ua-48968.
YBÅ (skh) Härdar dat till FRJ

Dateringar

Bpl, gravar, hantverksomr.

Äijä et
1996
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Bpl.lämn. i näromr,
FRJ/RJ

Huset 20 m Ö om
ristning. Min kalibrering.

Kommentar

Räf 2015

al

Hörfors 2010

Källa

Tabell 10. Utgrävningar vid hällristningar från Östergötland (Gärstads- och Himmelstalundsområdet).

Vanliga förkortningar: Skärvstenshög (skh), skärvstenspackning (skp), skf (skärvstensförekomst), bpl (bpl), ss (stensättning), stp
(stenpackning), kg (kokgrop), sth (stolphål), km (keramik), ÖE (Östra Eneby). Kalibrerade värden anges enligt rapportering från
utgrävningarna, om ej annat anges. Idessa fall är kalibreringar gjorda med programmet OxCal 3.10.

Bilaga 1. Utgrävningar vid hällristningar, södra Skandinavien och brittiska öarna

Fig.rist

Skg

Gravfält
vid HR
14, 15,
17, 185.
Fig.rist

Fig.rist
skg
Fig.rist

Fig.rist

Skg.

Borg 7

Borg 12

Borg 16

Borg 2327
Borg 27

Borg 33

Borg 35
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Borg 19

Fig.rist

Nkpg
Borg 6

Sandlager, kol

Skf.

Skh

1917

1917

Bpl.lämn.

Härd + k-lager
och härd i närheten.

2010

1994,
2014

gravar.

Fyra
Vik.tid

1917

Ss., vacka i mitten.
4 skh vid en av
lokalerna.
Skh:ar (12:3)

Borg

1917

1917

1917

Knacksten, el.
malsten.

Km, knacksten

Br lera, slagg

Kol från lager i
åkermark:
YBÅ/FRJ 760420 f Kr
(2465+50 BP)

320-610 e Kr.
(1600+70 BP).
Härd en bit fr hällen, djurben: 810770 f Kr (Cal 1
sigma) (2 606 ±35
BP). Ua-48308
ÄBÅ/ÄJÅ/VT

YJÅ

Nordén
1925a

Stenvall
2010
Nordén
1925a:89, Sk
28
Nordén
1925a:84-88,
jfr Kaliff m fl
1994

Nordén,
Fornvännen
1925b
Nordén
1923:40-41,
1925a:8,
1925b
Kaliff et al
1994:7,
Holm 2014

Nordén
1925b
Nordén
1925a:81

skg.
ev

Högen

Täckta av sandlager
nedersta skikt m kol.

N. noterade
Eldskador,
majbrasor.

Hög 27:2
täckte skg.

Ej direkt vid HR.

Tolkad som smedja
YJÅ.
N: högen avvek ngt
fr undersökta ”bålhögar” (1925a:81).
I en skh: 20-tal skärvor grovt ornerat
gods.
Nordén/Schnittger
und. 4 gravar. En
bålhög/skh, ev BÅ.
Bpl. Ö om HR, 16:2.

Fig.rist

Fig.rist,
skg

Skg

Skg

Fig.rist

Skg

Fig.rist

Skg, äv
Nkpg
300.
Skg

Skg

Borg 51

Borg 53,
54

Borg 68

Borg 114

Borg 128

Borg 163

Borg 179

Nkpg 298

Nkpg 328

Nkpg 342

2012

2010

2005

1989

2010

2008

1994

2012

1988

Himmelstalunds
sportfält
Vid SMHI

Klinga

Skälv

Herrebro

Herrebro

Härdar

K-lager (ej fynd)

Grop, sotfläck

Sth, härdar, gropar mm.

K-lager
YJÅ,
härdar, gropar,
sotfläckar.

Löparsten.
Bränd
sten,
mörk jord, NÖ
om HR.

Km: SÅ, BÅ
(ev), ÄJÅ

Km,
ringnål,
brodd,
pryl
(samtliga YJÅ).

Härdar: 800-400 f
Kr,
intervall
2525–2386 BP

Härd vid HR: (40
f Kr+170), härdar
i sluttning:
320+60,
390+110). Övr.
dat: 700-tal e Kr.
(Okal.)
Härd: 60-140 f kr

Carlsson
2012b

Räf 2010

Lindberg
2005

Konsmar &
Ajneborn
2012
Lindeblad
1995:22
Stenwall
2008:12, 40.
Broström
2007.
Räf
2010:107
Stålbom
1994
FMIS

Lindeblad &
Nielsen
1994.
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Se rapport för dateringsdetaljer

Fyndplats

Klinga

Ej återfunnet

BP-värde ej ang. i
rapp

Hantverksplats. BPvärde ej angivet.
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Gravfält
med skg

2005
2007

Fig.rist

ÖE 6

1922

Fig.rist

St Johannes 14
ÖE 1:1

1993
1994

2004

Skg

St Johannes 30

2011

Fig.rist

Nkpg 344

bredvid

Ringebygravfältet

Himmelstalund

Egna hem

Kv Gluggen, Navestad

Fiskeby,
flygfältet

Gravfält, kulthus
YBÅ/FRJ

Nedanför klippan: hus, gropar,
härdar. På klippan: härdar., skf.

Skh.

Härd

Härdar på topp
och vid häll,
eldskador.
Bpl.lämn. i åkermark

Mynt i skg
(Karl XIV Johan)

Vid huset: km,
obr.ben, löpare,
ev pärla.

Br ben, km,
eldslag.flinta

YBÅ/FRJ

Härdar på klippan: 135–230 e
Kr, 90 f Kr–20 e
Kr (Cal 1 sigma)
(2030+30 BP,
1825+30 BP).
Poznan. Härd o
sth i hus: 45 f Kr50 e Kr, 2010+30
BP,
2000+30 BP. Ua27989.

Härd på häll:
750-400 f Kr, Cal
2 sigma,
(2428±30BP).
Ua-30268 Härd
vid häll: 430-600
e Kr, Cal 2 sigma
(1538±30BP) Ua30265
Härd: 1190-1010
f Kr, Cal 1 sigma.
(BP2910+35).
Poz-7017.
P

Kaliff et al
1995

Nordén
1925a:102
Nilsson
2008a. jfr
Nordén
1925a:49-50.

Nilsson,
2004:39

Helander
2012:35.

Ca 0,60 m tjockt lager, nära fotsulor.
Boplats 100 m mot
V: 350 f Kr-235 e
Kr (5 dateringar).
Bopl- 100 m mot N.
1970-1680, 17701510 f Kr).

Härd 50 m från hällen.

Undersökt av förf.

Skg.

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

ÖE 10

ÖE 15

ÖE 26

ÖE 27

ÖE 29

ÖE 31 m
fl.

1997

1997

1950tal

Leonardsbergs
bergshage

Leonardsbergs
bergshage
Leonardsbergs
bergshage

Fiskebygravfältet

Skf/lager: eldskadad sten och
jord

Grav (YJÅ), 5
härdar under graven. Sotlager på
häll.

Skh (26:3)

Ledningsschakt
mellan
10-11,
härd, gropar, sotlager, bränd lera,
ev sth.
Gravar,
ÄJÅ
närmast HR.
Gravfynd, km

210-390 e Kr,
(1750+30 BP),
GrN-24794, 250420 e Kr 1690+30
BP). GrN-24793.
Härdar under grav
från YJÅ: 910790 f kr, 2680+80
BP, (sotlager på
häll) (Cal 2
sigma), GrA13578

YBÅ-Viktid.

Nordén
1925a:62-63

Hauptman
2002
Hauptman
2002

Nordén
1923:40,
1925a:62

Lundström
1965, 1970

FMIS
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Nordén: eldskadad
sten ev fr brunnet
magasin (ÖE31:4).

HR täckt av grav.
Finns
dateringar
från gravar, ej medtagna här.
”under
täckande
jordlager”.
Skh
grävdes 10 m ristning.
Provrutor
(inga
fynd)
Förmodad skh, som
visade sig vara grav.
Mina kalibreringar.
(Oxcal 3.10)

Skg

Fig.rist

Skg

Skg, ca
400 st.

Skg

ÖE 35

ÖE 46

ÖE 49

ÖE 75

ÖE 140
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Skg.
fotsulor

ÖE 33

1974

2003
2013

2007

1917

1917

2006

Pryssgården

Vid JÄÅ-gravfält

Bpl. 50 m från
hällen.

Skh, skf/lager

Skh. 35:3

Bronsknapp Per
IV-V

Härdar: 400-380
BC, (2290+/-30
BP), 250-410 AD
(1700+/30 BP
(Cal 2 sigma).
Beta-350015,
350016
Ss + 12 härdar
undersöktes

FMIS

Nilsson
2003, Söderström 2013

Nordén
1925a,
Lindberg &
Nilsson
2012:79
Nordén
1925a:62,
243, Nordén
1942.
Nilsson
2007:59.

Nilsson 2007

Grop 10 m från lokal, ej dat. Kol o
skbr sten.
Finns ny utgrävn, 20
m
från
hällen
KMMD i manus.

Vissa figurer överlagrade av skh.

Und av Nordén.

1840tal
1999

2004

2003

1999

1980

1995

2005

Fig.rist

Skg

Figristn

Fig.rist

Fig.rist

Skg

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Askum
650

Foss 6-9
(fig), 19
(skg)

Hogdal
195

Hogdal
205
Håby 4:1

Klövedal
2

Kville
157, 161,
162
Kville
157, 163

19992002

År

Typ

Fornl.nr

Torsbo

Torsbo

Ule plats
(Tjörn)

Medby
1:8
Gläborg

Medby

Lökeberg

Stora
Askum

Oklart

Lokal

Sth, ev vindskydd, härd,
k-lager, skp.

Skp/grop,
grop

Stp,
stenfyllda
sprickor

Mörkfärgning och skh

Anläggningar

kvartsit,

Knackstenar, flinta
och kvarts

Kvarts och flinta

Flinta

Flinta, km, br lera.
Rabbade skärvor.

Avslag (?), malsten,
sot

Flinta,
kvarts.

Flinta, kvarts, km,
br lera, slipstenar

Fynd

Härd: 760-400 f Kr (Cal 2
sigma).

Kol vid skh: (70-390 e Kr,
Cal 2 sigma (1800+65 BP).
Ua-15769
Dateringar 17/1800-tal e Kr.
130+40,
305+40,
(140+40BP).
Ua-9782,
25068.

Dateringar

Ej publicerad
rapport

Ortman 1995

Cullberg 1980c,
Petterson 1982.

Bengtsson
&
Nordell 2005
Ängeby 2003

Swedberg 1999,
2000, Selling
2003,

Bengtsson et al.
2005: 83 ff.

Bengtsson et al.
2005:127f

Källa

Tabell 11. Utgrävningar vid hällristningar som ingår i studien från Västsverige.
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Ref: Johan Ling,
muntligen

Antikvarisk kontroll

Km: ÄJÅ/YBÅ,
Östlund 2010. För
info om dateringar, se rapport

NV om HR finns
bpl med dat från
YBÅ/FRJ
(RAÄ437)

Holmberg
(1848:10)
Km: RJ/FRJ, Östlund 2010. Min
kalibrering.
Dat ev från Baltzers röjning

Kommentar

2002

Fig.rist

Fig.rist
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2002

199091

Fig.rist

Fig.rist

1995

Fig.rist

Tanum
19, 25
Tanum
75, 76
Tanum
133, 190,
191
Tanum
232

Tanum
336

1995

Fig.rist

Tanum 1

1995

1998

Fig.rist

Skg

199192
1995
1982

Fig.rist

Skredsvik
101, Tanum 255
Stenkyrka
520
Svarteborg 116

1990

Fig.rist

Skee 631

Kyrkoryk

Kyrkoryk

Hoghem

Aspeberget
Litsleby

Vitlycke

Medbo,
Klovene

Härd

Stp

Härd

Ss, stp, vallanläggning,
träplattform,
grav, härdar,
sth etc.

Stp (osäker),
härd

Torp

Röd

Härd,
sth,
hus? Stp?

Jörlov

Flinta, ristad/huggen sten pilspets
med urnupen bas.
Flinta, skärvig sten.
Flintnodul.

Recenta (slagg, tegel, br lera mm)

Kvarts

Flinta, kvarts, km,
br lera, br ben etc

Br lera

Flinta, km, br lera,
skf, br ben, järfragm/slagg
Flinta, skf, km, br
lera, knacksten

Härd: 900-790BC, Cal 2
sigma (2660+40BP). Ua20700

Härd: 1150-1390 e Kr, Cal 1
sigma (760+100 BP)

Två dat vid monum.: 760390 f Kr, Cal 1 sigma
(2400+55, 2425+60BP). Ua9782, ua-25068. Övr dat fr
ÄBÅ-VT

Tolkning i artikel: neol, bå ev
RJ.

Gustafsson
2005: 105-107

Bengtsson et al.
2005

Pettersson 1993

Ortman 1995

Ortman 1995

Ortman 1995

Petterson 1982,
Bengtsson 2004
Claesson
&
Munkenberg
2003.

Bengtsson
2004:107, Östlund 2010
Bertilsson
&
Bertilsson 2006

”Monumentet”.
Stp. kring berg,
överlagrade HR.
Stp. troligen anlagd tidig YJÅ.
Min kalibrering.
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Antikvarisk kontroll
Dat från härd.
Min kalibrering.

Fynd i spricka

Många rännor

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Fig.rist

Tanum
367

Tanum
408

Tanum
441

Tanum
897

Tanum
900

Tanum
1371

Tanum
2006

2007

1998

1999

1999
2000

1992
2007

1981

1991

Tanum
Ridareberget

Lilla
Oppen

Lilla
Oppen

TanumSäm, Ridareberget
Lilla
Oppen

Kalleby
Hagarna

Trättelanda

Gravfält

Sth och gropar 50-tal m
väster
om
HR.
Stp

Skh, härd.

Härdar, rännor, sth.

Stp och sth,
båda osäkra

Flinta, kvarts, skf,
kärnyxa, br ben,
km.

Flinta, kvarts, skf,
degelfragment,
glaspärla,
slagg,
slipsten, malsten,
vävtyngd.

Kvarts, flinta, km,
bärnsten,
säd
(bränd?), kol, br
lera, br ben, slagg.
Flintavslag, knacksten, km+flinta i
skreva

Flinta, kvarts, lihultsyxa, km, br
lera, slagg

Öbrink
2015

et

al.

Bengtsson et al.
2005

Kol fr stp: 390-180 BC (Cal
2 sigma), Ua-13894

Härd: 200BC-130AD, Cal 2
sigma, (2045±70 BP). Ua15768

Gerdin & Munkenberg 2005,
Öbrink et al.
2015
Aulin & Gustafsson 2002,
Aulin et al.
2002, Bengtsson et al. 2005,
Aulin & Gustafsson 2002

Härd vid intilliggande häll,
50-230 e Kr, Cal 2 sigma
(1890+35BP). Ua-37526.

Bengtsson 1991
(ref från Kegel
2010) Grandin
2006
Kindgren 1981,
Karlenby 1982
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Ryttarfigur
ev,
samtida med dat.
KM: ÄJÅ/FRJ,
Östlund
2010.
Min kalibrering.

Stenlager, ej konstruktion.
Km:
ÄJÅ,
Östlund
2010
Runor/ristning,
moderna. Eldskador, skg i brandskada.
Bpl, 30 m mot V.
Dat: ÄJÅ. Km:
FRJ,
Östlund
2010.

Slagg fr blästbruk

Skg

Skg

Fig.rist

Skg, figristn

Fig.rist

Skg

Skg

Tanum
2184

Tegneby
129

Tossene
446:2-3,
63:1-2

Valla
290/409

Valla 22

Valla 40

Valla 91
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Fig.rist

Tanum
2183

1982

2004

1981

1980

2002
2011

1990

2007

2007
2009

Bråland,
Kyrkhagen
(Tjörn)
Västra
Röd
Västra
Röd
Häggvall
Nedergård

Torp

Lunneslätt

Ridareberget

Ridareberget

Lager, kol.

Sth-rad,
ränna, härdar,
gropar och
kg:ar.
Skp., stp, klager, kg:ar,
gropar, härdar, bplats,
sth et al.

Gravfält

Ristningar
täckta av klager.
Stp.
nedanför hällen.

Flinta

Flinta, skörbr sten

Kvarts, flinta, km,
eldbock, degelfragment, br lera, sländtrissor.
Flint-,
kvarts-,
bergartsavslag, pilspets,
kniv,
slip/knackstenar,
slagg, br lera, lerkulor etc. Km fr a
BÅ/ÄJÅ.
Inga fynd, men enl.
Pettersson
1982
fanns flinta, kol

K-lager: km, br
lera,
flintavslag,
kärnor,
spån,
stickel,
bergart,
slipstenar, järnkniv.
Stp: löpare, br lera,
km, flinta etc.
K-lager Ö om hällen, km.

20-tal dat från ÄBÅ-VNT.
Fr a. YBÅ och ÄJÅ. Två
härdar vid 63:1-2 : 250410/420 e Kr, Cal 2 sigma,
(1700/1715+30BP), Poz18946, 18947

Härd: 2140–1860
f Kr, Cal 2 sigma.
(3610±60BP), Ua-36864
170f Kr-30eKr (2040+70,
Cal 1 sigma), matskorpa. Km
samma period.

Förkolnat sädeskorn fr stp:
800-530 f Kr, Cal 2 sigma
(2525+35 BP). Ua-37533

et

Öbrink
2015

Åkerström 1982
ref från Kegel
2010

Cullberg 1981,
Pettersson 1982.
Hernek 2004

Bpl. lämningar i
omr kring HR-lokaler. Bpl. i närområde,
ÄBÅRJÅ, 40-tal m V
om HR.

Bengtsson et al.
2005, Ling &
Ragnesten
2008, Håkansdotter et al.
2010, Kegel et
al. 2013.
Cullberg 1980b,
Pettersson 1982.

Skg ev sentida,
enl FMIS.

Km: ÄJÅ, Östlund 2010

Mycket
kvarts

bearb.

HR: Per III (Toreld 2013). Km fr
k-lager vid häll:
BÅ Per V/FRJ.
Bopl.lämni.

Nordqvist 1992,
Nordqvist et al.
1998,

al.

et al.
Toreld

Öbrink
2015.
2013.

Tisselskog 12

Dalsland
Tisselskog 11

Fig.rist

Fig.rist

Skg
Fig.rist

Skg

Värmland
By 23

Botils. 5
Eskilsäter
39

Fig.rist

Valla 293

1984

1982

2004
2001,
2004,
2009

2001
2002

1980

Högsbyn

Högsbyn

Torserud
Valdersrud

Hargene

Bråland,
Dammliderna
(Tjörn)

vid

Stp 4 m l, 1,6
m bred

K-lager
ristn.

Kg, gropar,
härdar, skh,
sth, svackor
med skf. Skh
i närheten.

Flintspån,
sot/kol

kvarts,

Kvarts (30-tal bitar)

Flinta, kvarts, km,
br ben, br lera,
knacksten

Flinta, kvarts, km,
br lera, br ben,
slagg, kopparlegering,
malsten,
glaspärla

Flinta

Kol i och under stp: 400 BC150 AD, 990-1440 AD (Cal 2
sigma)

Dat fr Per IV -ÄJÅ. K-lager:
(170 f Kr-20 e Kr, 430-620 e
Kr). Härd 190-0, (Cal 2
sigma), Grop, härd FRJ/ÄRJ

980-520BC, 760-380 BC,
340-570AD,
380-620AD.
Cal 2 sigma.

Rex Svensson
1993b.

Rex Svensson
1993a.

Olsson 2005
Olsson
2005,
2013, 2016

Olsson, 2002,
Olsson 2005

Cullberg 1980a,
Pettersson 1982
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Endast avtorvning
Bpl.
Eskilsäter
223, ca 75 m från
HR. För BP-värden och övrig data
hänvisas till rapport.

För
BP-värden
och övrig data
hänvisas till rapport.

Fig.
ristn

Skg.

Fig.rist

Skg.

Fig.rist

Bjørnstad

Årum övre, L.
21, 56

Solberg
Nordre L27

Molteberg

Bustgård, L34
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Typ
Fig.
ristn

Østfold
Post Hornnes

20032006

20032006

20032006

20032006

1976

År
1975/76

Hus:
ÄJÅ/FVT.
Mellan husen och
hällar fanns härdar,
kg, gropar, sth.

Bpl: neol., RJ: kg,
sth, grav BÅ.

Mellan hällar fanns
ett
tvåskeppigt
(MBÅ) och ett treskeppigt hus (ÄRJ)

Långhus: 17x7 m.
troligen FRJ Sth,
härdr, kg.

Stp.

Anläggningar
Stp. avgränsade HR.
Härd.

Knackstenar,
flint- kvartsavslag
vid
hällen.

Fynd
Stp: km, br
lera, br.ben,
flintavslag,
ristad
sten
skf.
Flinta,
km,
br.lera,
ev.
knacksten.

Härdar. FRJ 355-170, 190 f Kr-70 e Kr,
(Cal
2
sigma),
2210+40BP,
2060+100BP. TUa-5679, T-18076

2-skeppigt hus, sth: 1185-940 (2875+40
BP, 1075-935, 970-830 f Kr). 3-skeppigt hus: härd, 185 f Kr-20 e Kr, sth 130315 e Kr, 350-125 f Kr, Cal 1 sigma).
Tua-5673, 5844, 5845.

Kol fr kg: 1185–975 f Kr (Cal 1 sigma)

Dateringar

Bårdseth et
al.
2007,
Vikshåland
2009
Bårdseth et
al. 2007

Bårdseth et
al.
2007,
Vikshåland
2009
Vikshåland
et al. 2007

Johansen
1979

Källa
Johansen
1979, Östlund 2010

Tabell 12. Utgrävningar vid hällristningar som ingår i studien från Østfold och Bornholm

Husen 20 m fr
hällen. Härdar
10 m från häll.

40-tal
meter
från skg

30 m från skg.
Se rapport för
detaljer kring
dateringar.

Komm.
Km: BÅ/FRJ,
rabbade skärvor.
Östlund
2010

20032005

Skg.

Fig.rist

Fig.
ristn

Fandens
Kegelbane
Lille Strandbygård
Madsebakke

Skg.

2005

Fig.rist

Knaegten

Vasagård

2004

Fig.rist

Lensgård

2004,
2005

2003

2003

2006

Skg.

Stakkevænget

2006

Fig.rist

Bornholm
Stakkebakken

K-lager, gropar, kg, sthrad, hus, grav
Stp överlagrade fynd.
Flintavslag, yxfragm: YTRB

KM: TRB, ÄRJ, YBÅ, lerklining, flintasvslag etc.

2 hus, olika generationer. JÄÅ.

Km, ÄJÅ

Km, troligen BÅ i sprickor

Km: neol, BÅ

Flintavslag, km fr neol., BÅ, YJÅ/TM.

Avslag fr flintyxor, km dat: SN/ÄBÅ

Kaul 2006

Sørensen
2006
Kaul 2006

Kaul 2006

Kaul 2006

Kaul 2006,
Krause
2006a
Kaul 2006,
Krause
2006b
Kaul 2006
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Stenar vid klippan, ev placerade
Kulturpåverkad
jord
Dike, ev samtida med HR
I direkt ansl. till
HR.
Sth.rad: ev inhägnad

Rabbad skärva

Fig.rist

Sörmland
Släbro, Nyköping

Fig.rist, skg.

Nibble

242

Fig.rist

Uppland
Hällby

Fig.rist

Fig.rist 480 skg.

Småland
Lofta 309

Sthlm
Slagsta,
Botkyrka

Fig.rist

Järrestad

280

Fig.rist,
skg.

2007

1987

1971

1984

2009

1980

1966

1966

Fig.rist,
skg.

275

År

Typ

Holmen

Län
Skåne
Drottninghall

Härd: 380–600 e
Kr AD, Cal 2
sigma (1585±50
BP). LuS 8849.

Härd 1380+100
BP 560-770 AD
(Cal 1 sigma)

Dat.

Gravält, kultplats,
bpl

Stp/inhägnad?,
stenfylld grop,

Stp, ca 10 m lång.

Härd

Km, slagg, lerklining, kvartsavslag,
kol

Löpare
yxa?,
knacksten, br ben,
br lera, kvarts,
grönsten, slagg.
Km (fåtal skärvor),
br lera, kvartsavslag

Km ÄBÅ, ÄJÅ,
RJ/FVT, flintavslag, skrapor, spån,
pilspets m urnupen
bas
Flintavslag, spån,
borr,
eldsl.sten,
km: ev. husurna
Tj.nackig flintyxa i
sotlager

Härd

Sot- och skp.

Fynd

Anläggningar

et

Karlenby 2011

Karlenby 1987

Hyenstrand
1972:44

Wigren
1990

al.

Goldhahn 2010

Salomonsson
1966, Welinder
1974
Burenhult
1980:108

Salomonsson
1966, Welinder
1974

Källa

Tabell 13. Utgrävningar vid hällristningar som ingår i studien från övriga delar av södra Sverige.

täckte

50 m fr hällen
fanns sth, vävtyngder, km.
Mynt vid skg.,
1600-1950-tal.
Skeppsristn. på
block

Vid Järrestad 4
finns BÅ-gravar,
Ahltin 1945.

Skh/röse
häll

Kommentarer

Skg

Fig.rist

Fig.rist

Skeke

Härkeberga

Rickeby

2002

2001

Tre kolprov från
härd: ca 1000780 f Kr.
Bplvall: vendeltid,
590/530600/620
eKr.
Provschakt i skh:
dat ÄBÅ
Nordström, P. epost

Bpl.vall
inom
grav/bplområde i
närheten av HR.
Skh.

Skärva i skh=Lausitztyp (YBÅ).

Larsson
2014:218f
Nordström, P. epost

Gravar,
härdar,
skh, hydda
Skp.

243

Härkeberga
203:1. Ej i anslutning till HR
Bpl.vall belägen
20-tal meter fr
Boglösa 138:1.
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Kilmartin, Torbhlaren,
Lions rock

Skottland
Auchentorlie, Greenland
Ben Lawers, Loch Tay,
Southern Highlands
Kilmartin, Torbhlaren,
Tigers rock

Ilkley Moor, Yorkshire

Hunterheugh Crags

Isle of Man

Irland, England
Drumirril, Irland

Sten/lerplattform,
konstruktion m käpphål.

Lösbrutna hällar

Flera bruksfaser lösbrutna hällar
Cup and ringmarks

Resultat
”earthwork
enclosure” runt hällen

Kvarts, ev knackstenar.
Två pärlor i en spricka.
JÅ/tidig medeltid.

Jones et al. 2011.

Bradley & Watson
2012.
Jones et al. 2011.

Bradley

Bearb. kvarts vid ristade ytor, flintyxa.
Mycket kvarts, på plattform och i sprickor.

Edwards&
1999

Darwill & O`Connor
2005

Källa
O´Connor 2003.

Jones et al. 2011

Plattform:
7815+35BP Spricka:
4260+30BP Trench
1: 7045+35BP Feature
S1/S2:
1230+40BP
Fissure 1890+30 BP
(Cluster 1: 2405+30
BP Fissure 19: 13201120 BC. Grop i
plattform:
1230+40BP.

Dateringar

Flintpilspets, avslag

Bearb
stenmaterial,
stenföremål

Fynd
Stenföremål

Friliggande. Labinfo: se
rapport.

Friliggande. Labinfo: se
rapport.

Friliggande

Friliggande

Enclosure

Friliggande

Kommentarer
Friliggande

Tabell 14. Undersökta hällristningslokaler, de brittiska öarna (ingår ej i statistik över fynd och anläggningar)

Lokal

Himmelstalund

Fnl.nr

ÖE 1

H27

H26
1

1

H25

1

1

H23

1

1

1

1

1

1

1

Per III

H22

H21

H20

H19

1

1

H17
H18

1

1

1

1

Per II

H16

H15

1

1

H13
H14

1?

Per I/II

H12

H10

H9

H3

H1

Yta

Bilaga 2. Lokaler som ingår i den skeppskronologiska studien

1

1

Per IV
1

Per V

??

Per VI
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ÖE27

Leonardsberg

1?

H50:2

LB 2
LB3

LB 1

1?

1

1

H50:1

H51

1

H49

1

1

1

1

H48

1

1

1

1

1

1

H46
H47

1

1

H43

1

1

1

H42

H45

1

H40

1

1

h39

1

1

H44

1

1

1

H37

H36

H33

H29

H28

1

1

1

1?

1

1?

1

1?

LB5

ÖE28

LB10
LB11
LB12
LB13

Öe 29

ÖE24

ÖE24

Öe 24

Lb27
LB30
LT40

ÖE84

ÖE84

ÖE31

1?

1

1

FE1

ÖE23

1

1

FE5

LM50

ÖE44, 45, 46

1

1

1

1

1

1

1

LM49

ÖE44, 45, 46

1

1

FE3

LM48

ÖE44, 45, 46

LT45

LB15

ÖE24:3

LB14

LB9

ÖE 29

Ekenberg

LB4b

ÖE28

LB6,7

LB4a

ÖE28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1?

1

1?

247

FB13

ÖE18

B1
B13
B17
B21
b23
B24
Sk1
Sk17
SK21
Sk29
Sk39
Sk49
Sk50
Sk51
Sk52
Sk53

ÖE21

Borg5

Borg 7

Borg 111

Borg 14

Borg 14

Borg 17

Borg 37

Borg27

Borg 27

Borg26

Borg 11

Borg39

Borg 40

Borg 42

Borg 41

Borg 41

248

FM17
E1

ÖE7

FM14-16

FE10

ÖE23

1?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1?

Åby

Gärstad

Hästholmen

Kuddby 58

Rystad 49

Västra
Tollstad 21

1

1

ÅB1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Eghm 2
1

1

1

1

1

N1

Nkpg ä stadsomr

1?

1

Eghm 1

Sklu 1

Skärlunda

Borg 46

Egna Hem

HB8

Borg 51

St J: 14

HB7

Borg 52/53

HB1
HB3

Herrebro (största)

Borg 54

Borg 53

1

1

1

1

1

1?
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