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Aspekter på hällbildernas stil
och rumsliga fördelning*

Per H Ramqvist

Ramqvist, Per H 2002. Aspekter på hällbildernas stil och rumsliga fördelning
(Aspects of the style and spatial distribution of rock-art). Hällbilder och hällbildernas
rum. Studier i Regional Arkeologi 2:87-101. Örnsköldsvik.
The paper deals with the distribution of rock-art, primarily in the taiga of central FennoScandinavia, and their differences in distribution, motif and style. The majority of the
rock-art can probably be dated to the Neolithic Period. There are regional differences in the
use of paintings and carvings respectively. In east Fenno-Scandinavia paintings dominate, while the relative frequency of rock-painting sites markedly declines westwards. In
Swedish Central Norrland both carvings and paintings occur. The carved sites are normally
larger and more complex than the painted sites. Both types of site have much in common:
the majority of the motifs are the same; the method of outlining or scooping out (filling) the
elk images also seems to be identical The rock-carving site could be seen as a communal
religious site, i e for the whole tribe, while the rock-paintings are situated in the base camp
areas and therefore adjusted to the religious needs of smaller parts of the tribe.
.

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

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

Några problemområden
I norra Fennoskandien förekommer huvudsakligen två traditioner rörande hällbilderna. Den första, som finns längs kusten av det Norra Ishavet och områden nära
tundran, karaktäriseras av de stora narrativa panelerna. Här berättas detaljerade
historier kopplade till områdets huvudtema, fiske och jakt. Scenerna på klipporna

*Grunden till denna uppsats är materialet som det var känt 1998. Det har under senare år framkommit flera nya lokaler, vilka dock
ej påverkar de analyser och resenomang som förs i uppsatsen.
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kan vara betydligt mer än bara jakthistorier, de kan t ex innehålla alla svar på
befolkningens existentiella frågor. Det är
högst troligt att bildscenerna var allegoriska och bar på flera betydelser.
På det hela taget uppvisar bilderna längs
ishavskusten ett bredare urval av figurer,
med främst de stora havs- och landdäggdjuren, men också svanar, gäss och
andra mindre djur. Ett utmärkt exempel
på denna variationsrikedom är Bessow
Sledki vid älven Vygs utlopp i Vita Havet
(Sawwatejew 1984:127ff). Mångfalden avbildade djur är naturligtvis en direkt återspegling av de bytesdjur som var grundvalen för livet i dessa områden. Eftersom
alla forskare är ense om att hällkonsten är
ett religiöst uttryck är det uppenbart att religionens innehåll är direkt relaterat till religionsskaparnas ekonomiska bas. Det är
väl sällan så tydligt som när det gäller jaktoch fångstsamhällena. Taigans fångstgrupper skulle aldrig komma på idén att
avbilda en giraff, vilket däremot är vanligt på flera håll i Afrika.
Det är viktigt att försöka urskilja olika
stiltraditioner när det gäller hällbilder för
att förstå forntida regional och interregional kommunikation. Det är emellertid svårt
att få en överblick över hela den euroasiatiska taigan. Dels är området kolossalt stort
och därför inte särskilt väl inventerat och
dels är dokumentations- och publiceringstakten låg. Därtill kommer att många viktiga platser endast är publicerade på ryska.
Vi har således problem med att överblicka
det som är känt samt att veta hur mycket
vi egentligen vet. På ett högst preliminärt
sätt har jag tidigare försökt antyda regionala stilar i den euroasiatiska taigan rörande sättet att teckna taigans huvudmotiv - älgen (Ramqvist 1990). Detta kräver
dock betydligt noggrannare studier, men
en analys skulle säkerligen ge viktiga bidrag till förståelsen av interaktionsmönster
på motsvarande stamnivå.
De ovan nämnda narrativa panelerna
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ser inte ut att finnas i centrala och västra
taigan, åtminstone inte lika tydligt och enkelt tolkade som många av ishavspanelerna. I inlandets taiga ser kompositionerna
ut att innehålla betydligt färre enskilda figurer. Här verkar istället kompositionerna
att ha utsatts för en kraftig reduktionism.
När ishavspanelerna ser ut att berätta en
komplex historia och kanske ge förklaringar av kosmologisk art, verkar taigans
bilder vara mer pars pro toto-kompositioner, dvs man har valt ut några element som
representanter för en större och mer komplex historia. En älg kanske representerar
en historia eller myt medan en älgko tillsammans med älgkalv representerar en
helt annan myt eller del av religionen. Om
det är så att kompositioner och de enskilda
figurerna är representanter för en betydligt mer omfattande existentiell och kosmologiskt orienterad berättelse, hur svårt
får vi då inte att verkligen förstå innehållet i våra paneler?
Älgen var det dominerande villebrådet
i den centrala taigan i motsats till ishavsområdet där renen, de stora havsdäggdjuren såsom val, valross och säl utgjorde
de primära villebråden. I den centrala taigan var i såväl det verkliga livet som i religionen älgen satt i fokus. Älgens stora betydelse som resurs har också bekräftats i
de arkeologiska undersökningarna där
benmaterialet från inlandsboplatserna visar att det överlägset vanligaste villebrådet varit just älgen (Ekman & Iregren 1984).
En annan intressant skillnad finner vi i
den västra delen av taigan, dvs i Finland,
norra Sverige och centrala Norge. Inom
detta område fördelar sig ristningar och
målningar olika. I Finland har fram till dags
dato inga säkra ristningar på fast berg hittats, medan det däremot finns en rad
hällmålningslokaler (Kivikäs 1995, Taskinen 2000). I Norrland uppträder både
ristningar och målningar, men med en dominans av hällmålningar. Även i Norge förekommer både ristningar och målningar,
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Fig 1. Mellannorrland
med landskapen Ångermanland, Medelpad,
Hälsingland, Härjedalen
och Jämtland.
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men där dominerar istället ristningarna.
Varför denna skillnad och varför saknas
ristningar i Finland? Det är sannolikt en
forskningslucka. I Finland saknas (förstås)
också de för övriga områden så typiska
älvmynningslokalerna. I Ryssland, norra
Sverige och Norge är dessa vanliga och
dessutom de största ristningslokalerna. Bra
exempel på sådana platser är de fantastiska
ristningarna vid Vyg-mynningen (Sawwatejev 1984), Nämforsen vid Ångermanälvens samtida mynning (Hallström 1960)
och Alta i Nordnorge i anslutning till Altaälvens mynningsområde (Helskog 1988).
Varför saknas denna typ av lokaler i Finland, t ex vid mynningarna av Kemiälven,
Kyroälven, Ouluälven eller Kumoälven?
Är den successiva ökningen av andelen
ristningar västerut respektive ökningar av
målningar österut, ett tecken på två skilda
regionala bildtraditioner, där ristandet inte
influerat det finska området, medan må-

landet accepterats långt västerut? Eller är
teknikerna att jämställa och är de istället
ett uttryck för skilda funktioner i samhällena?
Ett tredje fenomen som uppträder i den
västra taigan är att det på några lokaler i
Norge finns en kontinuerlig sekvens av
ristningsstilar från den äldsta Nordland-stilen via den yngre stenålderns och bronsålderns jakt- och fångstristningar till bronsålderns och den äldsta järnålderns jordbruksristningar. Dessa tre och i tid kanske
4000 år omspännande stilar, kan hittas på
samma lokal, överlagrande varandra, såsom i Hammer i Trøndelag (Hagen
1990:105ff). I Norrland har vi endast svaga
indikationer på jordbruksristningar i Nämforsen (Ramqvist 1992) och de går inte alls
att jämföra med motsvarigheterna i Trøndelag. Men vem vet, 1998 hittades den lilla
lokalen i Laxforsen vid Öreälven (fig 3) på
en nivå som motsvarar bronsålder (Joseph-
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son Hesse 1999, Larsson & Broström 1999).
Figurerna där är få och omfattar 1 älg, 3-4
skepp och ett par fotsulor. Figurernas relativa fördelning avviker från de äldre
motsvarigheterna i Stornorrfors och Nämforsen och möjligen kan mer sydskandinaviska inslag inläsas i panelen vid
Laxforsen än vad som eljest är vanligt på
de norrländska lokalerna.

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

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

Antalet

Skillnaden kust - inland

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

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

Vertikaliteten
Hällmålningarna uppträder endast på vertikala eller inåtlutande hällar, medan ristningar sällan eller aldrig finns på sådana
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Förhållandet till vatten
Samtliga idag kända ristningar är och var
starkt beroende av vatten, antingen insjöar,
älvar eller Bottenhavet. Målningarna däremot tycks inte alls vara beroende av närheten till vatten. Av 19 kända målningslokaler i Mellannorrland är 8 (42%) inte
knutna till vatten. Det mest kända exem-
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Fig 2. Det mäktiga blocket i Storsjön i Anundsjö sn kallas Botilstenen och bär en av de under 1990talet nyupptäckta hällmålningarna (foto: förf).

plet är Flatruet (nr 18 på fig 3) som ligger
högt upp i lågfjällsmiljö eller Boforsklacken
som ligger i ren skogsmiljö (nr 7 på fig 3).
Att som Bolin (1999:179) mena att målningarna ligger vid vatten är således ett missförstånd. Däremot kan man säga att ingen
av de kända målningarna vid vatten ligger vid forsande vatten, vilket däremot är
fallet med de flesta ristningar.

Bilderna i
Mellannorrland
Under perioden 1990-98 har inte mindre
än 9 av de totalt kända 19 hällmålningarna påträffats. Flera av dem genom hembygdsföreningarnas engagemang, inspirerade och ledda av arkeologen Bernt Ove
Viklund (1997, 1999). Aktiviteterna har varit störst längs mellersta Ångermanälven

och Vängelälven. Upptäckterna liknar en
del de finska där 38 av de totalt 61 kända
hällmålningslokalerna påträffades åren
1974-1981 (Kivikäs 1995:324). Även där var
upptäckterna mycket beroende av någon
enstaka entusiastisk arkeolog.
Om vi tittar närmare på de mellannorrländska hällmålningarna går det att göra
intressanta observationer. Av de 1998 26
kända hällbildslokalerna är 19 målningar
och sju ristningar. Ristningarna är diskuterade och publicerade i ett flertal arbeten
(jfr Hallström 1960, Malmer 1981, Ramqvist
et al 1985, Ramqvist 1990, Forsberg 1993,
Lindqvist 1994), men hällmålningarnas
figurinnehåll har inte tidigare behandlats.
Därför följer nedan en lista med de 1998
kända lokalerna samt en kort beskrivning
och den bästa referensen till lokalen (observera att numreringen nedan skiljer sig
från den på fig 3 i bokens Inledning).
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1. Korpberget, Lycksele socken, Lappland: 1
älg, flera linjer och fläckar. Målad på vertikal häll direkt vid Umeälven. (Fandén
1996).
2. Storberget, Åsele socken, Lappland: 4 älgar,
1 nätfigur, 1 fragmentariskt djurfigur och
fragmentariska fläckar. På vertikal häll
utan vattenkontakt. (Melander 1980).
3. Trolltjärn, Anundsjö socken, Ångermanland: 3 älgar, fragmentariska fläckar. Vertikal häll direkt vid Trolltjärn. (Bertilsson
1992).
4. Åbosjön, Sidensjö socken, Ångermanland:
1 älg och 1 oidentifierad figur. Figurerna
är målade på ett stort block som står upp
i Åbosjön. (Hallström 1960).
5. Botilstenen, Anundsjö socken, Ångermanland: 4 fragmenterade älgar, några oidentifierade fragment. Figurerna är målade på ett stort block som står upp i Storsjön, dvs identiskt med Åbosjön (nr 4
ovan). (Viklund 1997).
6. Jansjö, Fjällsjö socken, Ångermanland: 2 älgar och en vertikal linje. Figurerna målade på ett stort upprättstående block i
skogsmiljö. Ingen vattenkontakt, men i
övrigt som Åbosjön och Botilstenen (nr 4
och 5). (Viklund 1997).
7. Boforsklacken, Fjällsjö socken, Ångermanland: minst 7 älgar, möjligen 2 människofigurer och 1 osäker björn, även breda
linjer och fläckar (troligen fragment av
figurer). Målade på vertikal häll och på
en 45°-lutande häll med ett tak i form av
klippöverhäng. Ingen vattenkontakt.
(Viklund 1997).
8. Brattforsberget, Fjällsjö socken, Ångermanland: 2 älgar på vertikal häll direkt vid
Vängelälven. (Jensen 1989, Fandén 1996)
9. Högberget I, Ramsele socken, Ångermanland: 3 säkra och 2 fragmenterade älgar
och 2 fragment av människofigurer med
triangulära kroppar. Belägen ett par
hundra meter från sjön Nässjön. Ingen
vattenkontakt. (Viklund 1997).
10. Högberget II, Ramsele socken, Ångermanland: 3 älgar placerade på en hylla högt
ovan marken och rätt svårtillgängliga.
Ingen vattenkontakt. (Viklund 1997,
1999).
11. Fångsjön, Ström socken, Jämtland: minst
35 älgar, 1 nätfigur, minst 1 människofigur och flera fragment av linjer. Häll direkt vid sjön Fångsjön. (Hallström 1960).
12. Bodsjön, Bodsjö socken, Jämtland: 4 älgar,
1 människofigur, 1 ”orm” sick-sack linje
med avslutande ring och fragmentariska
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fläckar. Vertikal häll utan vattenkontakt.
(Rentzog 1993).
13. Brattberget, Föllinge socken, Jämtland: 2
älgar, 3 fåglar (troligen), 3 möjligen människofigurer, 2 grupper med linjer, fragmentariska fläckar. Häll direkt vid sjön
Skärvången. (Hallström 1960).
14. Hällberget, Föllinge socken, Jämtland: 8 älgar, 7 människofigurer, 1 möjlig nätfigur,
fragment av 10-15 figurer av vilka några
är älgar. Häll direkt vid sjön Skärvången.
(Hallström 1960).
15. Hästskotjärn, Kall socken, Jämtland: 10 älgar, 1-2 möjliga människofigurer, 1
”orm” sick-sack linje med avslutande
ring (jfr nr 12 Bodsjön). Häll direkt vid
sjön Hästskotjärn. (Hallström 1960).
16. Hamrebacken, Duved socken, Jämtland:
ingen information.
17. Grannberget, Hede socken, Härjedalen: 1
älg. Vertikal häll i lågfjällsmiljö, ingen
vattenkontakt. (Hallström 1960).
18. Flatruet, Tännäs socken, Härjedalen: 12 älgar, 3 säkra och 2 fragment människofigurer, 2 vildsvinsliknande djur, 1 ren, 1
björn, flera fragmentariska linjer och
fläckar. Vertikal häll i lågfjällsmiljö, ingen
vattenkontakt. (Hallström 1960).
19. Rogen, Tännäs socken, Härjedalen: 9 älgar, fragment av 2 sannolika älgar. Vertikal häll direkt vid sjön Rogen. (Lööv
1998).

De mellannorrländska hällmålningarna
sprider sig från Lycksele i NO till Rogen i
SV, vilket är en sträcka på ca 400 km. Antalet platser omfattar sannolikt bara en liten del av det ursprungliga antalet och de
upptäcktshistorier som nämndes rörande
Finland och Ångermanälven visar att målmedvetna inventeringar efter hällmålningar verkligen ger resultat. En känd målning
i Hälsingland, som ej ingår i denna analys,
på den s k Skinnlippsstenen med en människofigur och en oidentifierad figur (Hovanta 1997, Rentzog 1997), visar, tillsammans med förekomster i Värmland och Bohuslän, att hällmålningarnas totala spridningsområde är betydligt större än vad
som här avhandlas (se fig 3 i bokens Inledning).
Hällmålningarnas figurativa innehåll är
följande:
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Fig 3. Alla de 1998 kända hällbildslokalerna i Mellannorrland (ej den i Hälsingland). Punkter med
nummer avser hällmålningar medan hällristningslokalerna är namngivna (Torrböle avser Laxforsen-ristningen vid Öreälven).

92 älgar
18 människofigurer
5 nätfigurer
2 ”ormar”
3 fåglar
1 björn
1 ren

Jämfört med hällristningarna är figurantalet litet och uppvisar inte särskilt varierande figurtyper. Det är inte särskilt sannolikt att samtliga hällbilder i Mellannorrland tillhört samma grupper eller
stammar. Troligare är då att de tillhört
olika stammar och försöksvis kan vi under den yngre stenåldern laborera med ett
tredelat komplex beroende på landskapstyp:
1) Älvstammar vilka befolkar de nedre och mellersta delarna av de stora
fjällälvarna i Norrland. Det säsongsmässiga nyttjandet av älven och dess
biflöden sträcker sig från mynningsområdet upp till ett visst område där,
2) rena inlandsstammar har sina domäner omfattande de övre delarna av

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

Det tycks som om de största boplatserna
ligger på platser som vid Nämforsen och
Stornorrfors (fig 3), vilka båda ligger vid
sina respektive älvars mynningsområde,
dvs i gränszonen till kustlandet. Sådana
positioner i landskapet gynnar naturligtvis mötet och interaktionen mellan stammar som lever i olika landskapsavsnitt.
För att ge kontext och struktur åt de hittills kända hällbilderna och boplatserna är
Ångermanälven och dess biflöden ett bra
fall för vidare diskussioner. En naturlig
utgångspunkt är Nämforsen, vars hällbilder övertygande har daterats till neolitikum och bronsålder av Baudou (1993).
Den intilliggande boplatsen, vilken är en
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Fig 4. Diagram som visar det figurala innehållet på hällmålningsplatserna i Mellannorrland. Platserna är ordnade efter antalet älgfigurer. Övriga staplar visar antalet antropomorfer, ren/björn/
fågel/orm samt nätfigurer. (Nr 16 Hamrebacken inte medtagen på grund av bristande information).

av de största i Norrland, har sannolikt använts kontinuerligt ända fram till mitten
av det första årtusendet e Kr (jfr Ramqvist
2001).
Enligt min hypotes kan stamterritoriet
runt Ångermanälvens nedre och mellersta
lopp tänkas gå från Nämforsen i SO till
kanske 100 km åt N och NV, dock inte
längre ner i kustlandet. Även om Nämforsen-boplatsen under det tredje årtusendet
f Kr ligger i älvens mynningsområde har
den ingen egentlig kontakt med kustlandets hjärta, eftersom havsviken vid den
tiden skar 60-70 km in i landet. Stammar i
kustlandet var sannolikt stationära i kusten och var specialiserade på sälfångst och
fiske. Möjligen nyttjades det kustnära
skogslandet under en del av vintern. Den
mest kända neolitiska boplatsen i kusten
är Överveda (Baudou 1977:42ff). Men un-
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der senare år har nya boplatser undersökts
i samband med Botniabanan. Bland annat
har två nya keramikbärande boplatser påträffats i Grundsunda sn (Lindqvist &
Eriksson 1998). Och på Bjästamon och vid
Kornsjövägen i Nätra sn pågår under 2002
Norrlands hittills största undersökning av
stenåldersboplatser ((Lindqvist & Eriksson
2001, Runeson et al 2001). Vi kan vänta oss
mycket nytt material till frågan om Mellannorrlands komplicerade förhållande till
kamkeramiken i norr och gropkeramiken
i söder. För övrigt påträffades på en av
boplatsen vid Kornsjövägen en fantastisk
älghuvudskulptur, ursprungligen från en
skifferdolk (presentation av fyndet samt förekomsten av älgmotiv i en kustbunden
mellanneolitisk ”sälmiljö” diskuteras av
Anna-Karin Lindqvist i föreliggande volym).
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Fig 5. Kartan visar de olika lokalernas figurativa innehåll. Det kan bland annat noteras att det finns en
tendens till mer varierat figurinnehåll på lokalerna kring Glösa.

Jag ska nedan närmare analysera förhållandet mellan hällristningsplatsen i Nämforsen och de hällmålningsplatser som
finns i närområdet längs Ångermanälven
och dess biflöden.

Ångermanälven och dess
hällbilder
Längs Ångermanälvens dalgång och sidodalar var 1998 sju hällmålningslokaler
kända inte alltför långt ifrån Nämforsen.
De ligger samtliga N och NV om Nämforsen och är troligen producerade av samma
stam som också huggit in bilderna i Nämforsen. Det kan därför vara intressant att
titta närmare på dem och var de är placerade i landskapet. Platserna ifråga omfattar nr 5-11 på figur 3. Dessa representerar
37 % av de 1998 kända lokalerna med hällmålningar och deras figurativa innehåll är
följande (endast de säkra figurerna är räk-

nade, på nästan samtliga platser finns otydbara linjer och fläckar):
37 älgfigurer
3 antropomorfer
1 nätfigur

Siffrorna innebär att 40% av älgfigurerna,
17% av antropomorferna och 20% av nätfigurerna är representerade på de sju lokalerna närmast Nämforsen. Även om talen är låga föreligger en tendens att älgarna
är mer dominerande på varje enskild lokal här jämfört med lokalerna i Jämtland
och Härjedalen (fig 4-5).
Om vi tittar på de mellannorrländska
älgfigurerna som helhet finns 92 klart identifierade figurer. Av dessa uppträder 79 på
lokaler där någon form av dokumentation
har gjorts. En majoritet av dem, 69 älgfigurer, är konturtecknade medan endast
10 (13%) är heltäckande framställda. Ett intressant förhållande framgår av figur 6, där
det syns att alla älgfigurer i västra delen
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Fig 6. Kartan visar hur de två olika sätten att teckna älfigurer sprider sig i Mellannorrland. Notera
att de västliga lokalerna endast har konturtecknade älgfigurer.

av Mellannorrland är konturtecknade
medan älgarna runt Ångermanälven och
norrut uppvisar ett flertal lokaler med båda
framställningssätten representerade.
Motsvarigheterna till detta finner vi också
hos de ristade älgarna i Nämforsen, där
enligt Hallström (1960) 52% av älgfigurerna är heltäckande, dvs djurets kropp
är helt uthuggen. Jag har tidigare studerat
relationen mellan konturtecknade och helt
uthuggna älgfigurer (Ramqvist 1990, 1992).
Det framkom då att sammansättningen på
de 16 definierade ytorna i Nämforsen varierade avsevärt. Men om vi betraktar det
på ”stamnivå” och inkluderar målningarna, ser vi att älgfigurerna är tecknade på
samma vis oavsett om de ristats eller målats. Ett annat exempel på en stamenhetlighet vad gäller bilderna kan vara Glösaristningarna med de omgivande hällmålningarna (nr 13-15 på fig 3). Samtliga älg-
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figurer, ristade som målade, är i detta område konturtecknade. Är detta ett tecken på
att bilderna är gjorda av samma stam?
Skillnaden mellan konturtecknade och
helt uthuggna figurer har tidigare diskuterats och några forskare såsom Malmer
(1981:100f), Forsberg (1993) och Lindqvist
(1994:138) ser dem framför allt som kronologiska indikatorer, medan andra ser dem
som klanindikatorer (Tilley 1991) eller som
religionsfunktionella uttryck (Ramqvist
1990, 1992). Om man ser på framställningssättet ur ett större perspektiv antyds dock
regionala traditioner. Lokalerna vid älven
Vygs mynning i N Karelen uppvisar en
dominans av helt uthuggna motiv. Flera
säkra dateringar (boplatser som överlagrar
ristningar) visar där att ristningarna producerats så sent som under senneolitikum
och den äldsta bronsåldern och har producerats kontinuerligt från början av det
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Fig 7. Kartan visar de hypotetiska reursområdena vars viktigaste ingredienser är hällmålningar
och basboplatser. Inom Ångermanälven och dess biflöden saknas hällmålningar på flera tänkbara
platser, såsom t ex vid Betarsjön.

fjärde årtusendet f Kr (Sawwatejev 1984:
201). Hällristningarna i Alta i Nord-Norge
höggs under perioden ca 4000-500 f Kr
(Helskog 1988:31ff) och där dominerar
konturtecknade figurer. Samma sak är fallet på den senneolitiska lokalen Stornorrfors i Västerbotten (Ramqvist et al 1985).
Dessa exempel antyder att sättet att teckna
älgarna inte har någon kronologisk betydelse, trots det faktum att Forsberg (1993)
nämner (men inte demonstrerar) flera fall
i Nämforsen där konturtecknade figurer
överlappar helt uthuggna.

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

textuella” arkeologen Tilley (1991). En av
de få som dock försökt se Nämforsen i förhållande till andra närliggande företeelser
är Evert Baudou (1992). Han ser boplatsen
i Nämforsen som en av flera i ett system
som innefattar boplatser såväl uppströms
som nedströms Nämforsen. Samlingsboplatserna bebos under speciellt rika årstider, såsom sommaren i Nämforsen med
lekfulla laxar och den sena hösten på
kustboplatsen Överveda med sina anhopningar av säl. Han räknar också med ett
mer eller mindre permanent vinterboende
vid Rå-Inget (jfr fig 7), några km uppströms
Nämforsen. Baudou inkluderar således
kusten och älvdalens nedre och mellersta
delar i samma (stam)territorium, något
som jag enligt ovan ställt mig skeptisk till.
Under alla förhållanden visar såväl mängden boplatser som variationerna på boplatserna att vi har möjligheten att diskutera
flera möjliga bebyggelsemönster.
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Oavsett boplatsernas funktioner och benämningar är de möjliga att ordna utifrån
deras storlek och innehåll (vilket för Ångermanälven dock inte är gjort ännu). En närmare analys måste göras och det är troligt
att vi då kommer att finna något som Ingela Bergman (1995:8ff) skisserar för området runt Hornavan i Lappland. Hennes
boplatskategorier är (med viss modifiering
från min sida):
Basboplats. Centrum för ett resursutnyttjandeområde som befolkas av en
grupp under en längre tid och över
flera av årets säsonger. Fyndmaterialet
är kvantitativt omfattande och har stor
variation.
Lägerplats. Bebodd av en grupp för en
kortare tid, t ex en säsong eller en del
av en säsong. Fyndmaterialet är mindre omfattande och varierat än på basboplatserna. I lägerplatsernas närområde finns ett antal exploateringslokaler.
Exploateringslokal. Bebodd av en liten grupp, t ex ett jaktlag, för kort tid,
kanske några dagar, för att exploatera
en särskild resurs. Liten variation i
fyndmaterialet.
Samlingsboplats. Den största av alla
boplatser där många grupper från
olika stammar samlas för en kortare
tid, kanske en säsong. Är belägen i
näringsmässigt rika miljöer företrädesvis sommaren och troligen i gränszonen mellan olika stamterritorier.
Fyndmaterialet är omfattande och rikt
varierat.

Det tycks alltmer troligt att bebyggelsen
under neolitikum och bronsålder strukturerats enligt denna modell. En relativt stor
variation av boplatstyper har undersökts,
från de små jaktstationerna till de stora
basboplatserna och samlingsboplatserna.
Det är helt uppenbart att Nämforsen-boplatsen varit en samlingsplats företrädesvis
nyttjad under sommarsäsongen. Under
hösten återvände grupperna till basboplatserna i sina respektive stamterritorier där
de kyliga årstiderna hösten, vintern och
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våren tillbringades. Tittar vi på bosättningsmönstret N och NV om Nämforsen,
dvs Ångermanälvens stam, kan den tänkas ha varit spridd i olika baslägerområden
indikerade av hällmålningarna (fig 7). Jag
har runt varje målningslokal markerat ett
område ca 100 km2 stort som skulle kunna
motsvara det egentliga resursutnyttjandeområdet för de grupper som bebor respektive basboplats. En intressant iakttagelse
kan göras på kartan figur 7, nämligen att
hällmålningslokalerna ligger på platser där
större sjösystem är förbundna med älvarna. Den omedelbara frågan inställer sig:
borde det inte finnas hällmålningar även
vid de andra stora sjösystemen längs älvarna? På kartan är två sådana områden
markerade med frågetecken. Den ena av
dessa är idag ett vattenmagasin och var
möjligen inte något omfattande sjösystem
ursprungligen. Men den andra markeringen ligger vid den orörda Betarsjön i
Junsele och med stor sannolikhet torde en
eller flera hällmålningslokaler gå att finna
vid denna sjö. Ytterligare frågor inställer
sig, borde inte fler målningar kunna finnas i området kring Fångsjö-målningen,
vilken ligger vid det biotopiskt rika och
mycket stora sjösystemet Ströms Vattudal?
För att sammanfatta denna diskussion
kan följande hypotes i frågans form formuleras. Indikeras de olika gruppernas basboplatser, lägerplatser och exploateringslokaler, dvs deras resursutnyttjandeområde under de kyliga säsongerna, av hällmålningslokalerna?
Det är sedan länge känt att det längs
nästan alla sjö- och älvstränder i Mellannorrland uppträder boplatser av skilda
typer. Mindre analyser har gjorts avseende
relationen mellan boplatser och hällmålningar (Fandén 1996). Mest typiskt för
analyserna är att de inte kan uppvisa något punktuellt samband mellan boplats och
hällmålning, men att målningarnas direkta
närområden ser ut att sakna boplatslämningar. En sådan slutsats är också påtalad

HÄLLBILDERNAS STIL & RUMSLIGA FÖRDELNING

angående hällmålningslokalerna i Värmland (Heimann 1999, Heimann & Löfvendahl 2000). Sådana tomma områden kanske kan benämnas ”heliga rum”, vars mening är att separera det religiösa rummet
från de rum där vardagliga aktiviteter bedrevs. Kanske hittar vi något liknande när
det gäller hällristningarna, nämligen att
många av dem är placerade på öar kringrända av brusande forsar såsom i Nämforsen, Stornorrfors och Zalavruga? Dock slås
man av den stora skillnaden då många av
hällristningarna faktiskt har intilliggande
boplatser. Det gäller inte bara de stora lokalerna som vid Vyg-mynningen och
Nämforsen, utan också mindre platser såsom Landverk och Håltbergsudden (Jensen 1989).
Om det ligger något i hypotesen om de
8 basboplatsområdena skisserade på figur
7, betyder det att hällmålningarna är indikatorer att ta fasta på. Det betyder också
att hällmålningarna utgör heliga platser på
en lägre social organisationsnivå jämfört
med Nämforsen som utgör den heliga platsen för flera sammanstrålande stammar eller delar av stammar. Tolkat på det viset
kan hällristningarna i Nämforsen ses som
ett uttryck för hela samhällets världsbild
medan målningarna är mer orienterade
mot de enskilda gruppernas religiösa behov. Deras uppenbara behov hänger samman med livet och överlevnaden under de
kyliga säsongerna och därigenom blir
också bildvärlden mindre komplex och
varierad än motsvarigheterna på samlingsboplatserna. Som en konsekvens följer att
hällmålningarna är tillverkade under de
kyliga säsongerna, något som forskare tidigare föreslagit (Taavitsainen 1978, Ramqvist 1992), men utifrån helt andra utgångspunkter.
Jag har i denna uppsats försökt organisera och diskutera empiriska data av skild
art och omfattning för att få nya idéer rörande jakt- och fångstbefolkningens liv och
samhällsorganisation. Jag hoppas att fram-

ställningen också ska leda till nya fördjupade analyser av det mycket rika och varierade, men ofta svårgripbara och diskreta
källmaterialet. Genom fördjupade studier
av relationen mellan hällbilder och bosättning kommer helt visst många nya samband att uppmärksammas och tillika kommer två sällan kommunicerande forskningsgrenar, bebyggelsearkeologi och hällbildsforskning, att rikligen befrukta varandra.
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