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FÖRORD 

Frän mitt barndomshem i Skärvången, en fjä.llby i Jä.mtlendil är det 
bara en halv mil till två av de fyra hällm~lninga.rna, som hittills 
upptä.okts i Jämtland2 län. Hällmålningarna :p! Brattberget ooh 
lfållberget 'var det stora utflyktsmAlet. sommar som vinter. eller 
när det kom gäster eller släktingar på besök. 

Tidigt väcktes hos mig nyfikenhet om det !olkg som här lämnat sina 
teoken på. det mest oförstörbara av material, själva urberget., 
Vilka. sk?tpade hällkonsten. stenålderns hällkons·t - norra Skandi-
naviens tidigaste konstverk? 
Vilket syfte hade bilderna? 

En artnan barndomsupplevelse som etsat sig fast i minnet är, när 
samerne stannade med sina renar på en äng nära mitt hem på väg 
från sommarbetet till höst- och vinterbetet i skogslandet. 

Senare erfor jag att på samiska troll trummor f'rå.n medel tiden finns. 
tecken och symboler, som ibland slående påminner om min hem.bys 
hällkonstfigu.rerr och till dessa troll trummans tecken finna en 
mångfald förklaringar och tydningar. 
Den livsstil 9 som avspeglar sig på hällarnas vimmel av älgar, bjirnar, 
jägare, renar och :rengärdeni liknar den som till dels fortfarande 
tillämpas av en liten grupp renägande skogssamer, tex i Jäns-
mässholmen i Jä.mtla..'1.d och i Mi ttådalen. i Härjedalen. 
Kan sålunda trolltru.mmans symboler jämf~ras med hällkonstens·bilder 
och i sä .fall bidra till tydningen av dessa? 
Har den 1arktiska stenålderns hällkonst samband med ett ekologiskt 
fångstfolks kultplatser för ja.ktmag!? 

Var det i själva verket så, att denna hällkonst.utfördes av proto-
samer, samernas förfäder på vildrenens tid? 

Hällmålnin5arna i min hemby Skä.rvången - 13:rattberget ooh Hällber.get -
i Föll inge socken, Jåmtl ands län är klart besläktade med. nordnorsk 
hällkonst. främst den i angränsande Tröndelago 
Med utgångspunkt .från ett ekologi.skt ooh ekosofiskt synsätt·- till 
dels tillämpligt på renäga.~de samer ända in i vår tid - ska jag 
schematiskt jämföra stenålderns cirkumpolära hällkonst på samernas 
utbredningsområde i Ryssland, Finland, Nordnorge ooh nordliga Sverige~ 



Min teori är att dessa. magiska jaktbilder utf.ördes av samernas för-
fäder, medan dessa ännu vore nomadiserande jägare, fiskare och ört-
samlare, tusentals år före tamrenens tid. 

Det är utifrän denna hypotes som jag framdeles söker granska lik-
heter och samband mellan den arktiska stenålderns hällkonst och 
de samiska trolltrummornas figurer och symboler. 

Skärvången den 13 mars 1986 
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DEN ARKTISKA HÄLLKONSTENS KUNGSLED 

Från det inre av Ryssland - längs floden Ura.l -längs Ishavskusten, 
vidare utefter Nordnorges kust 11er mot Tröndelag, förekommer en 
arktisk hällkonst besläktad med hällmålningarna på Brattberget 
och Rällberget i Norra Skärvången i Jämtland. 
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Jag skulle vilja mynta uttrycket "Den arktiska hällkonstens kungsled" 
om denna det nordliga stenålåersfolkets artefaktrika vandringsled 
med höjdpunkter i Alta och i Nordtröndelag. 
Mu kommer d.et märkliga: I trakterna kring Trondheim svänger denna 
sällsamma arkeologiska fyndväg av och bildar ett bälte tvärs över 
Jämtland-Härjedalen och vidare till Ångermanland. 
Av alla svenska läx1 har Jämtland de flesta hällmålningar från sten-
åldern - sex av hittills elva funna. 
(Gunnar La.rssont C-.uppsats Umeå 1982) 

Fyndområdet Tröndelag-Ån.gar.menland hänger på ett anmärkningsvärt sätt 
samman med vad geologerna kallar bipartitionen just här: Över 

~Tröndela.g-Jämtland bildades ett isfritt stråk från Atlanten till 
Bottenviken. Norr och söder om detta isfria bälte, denna gröna 
midja i den arktiska istidsvintern ruvade inlandsisen ännu i 

J 
åtskilliga århundraden~ 
Den stora issjön, vars rest den jämtska Storsjön är, fick sitt våld-
samma utflöde i Bottenviken ungei'är 7 000 f O .. En jungfrulig 
vildmark ijppnade sig nu för det fångstfolk, vars väg man just via 
hällkonsten kan föl,je från Urals flöde vid Onega.sjön upp mot 
Ishavet, längs Nordnorges av Golfströmmen upp~ärmda kustremsa -
och så rakt ,över från Tröndelag, via Jämtlarid-Hä.rjeda.len till 
Ångermanland vid Bottenviken 
Det är Gustaf Hallström 1 som i sin Monumental Art of Northern Sweden 
sålunda. redogör för den fram.stående svenske geologen G de Geers 
märkliga forksningsresultat längs bl a Indalsälven. 

(Hallström 1960:372). 

: Men det ... måste också framhåll.as att också i Finland har 
ett flertal hällkonstlokaler hittats det senaste deoenniet, vid 
mer systematisk letning .. 

(Sarvas Taavitsa.inen 19761,18-51) 
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Fig. 22. Distribution af Arclic rock art in 
Fenno-Sca.<tdia. See Appendix. 

Hallström, 1938 

Liknande finns 
frän Onega i R;yasland, 
längsNorra Ishavet, Nord-
norges kust och ~veriges 
midja'-Jämtlands län, 
en den arktiska hällkonstens Kungs.Led "" 
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Jämtlands gröna bälte vattendelare mallan sten- och bronsålderskonst 
Tröndelag ooh angränsande Jämtland-lfårjedalen tyoks sålunda tjäna som 
vattendelare mellan den cirkwnpolära stenäld.erskonsten, daterad ända 
till 7 000 år gammal oa.h den betydligt senare brons~lderns 
hällkonst med dess speciella mot·ivkz:ets - där dominerar skepp, lur-
blåsare, fotsteg, boskap vid sidan av de ymnigt förekommande skål-
groparna. 

Huvudmotivet på stenålderns hällkonst skiljer sig give·bvis mellan 
kust- ooh inland. Vid kusten visar 1:lstningarns. förutom ren ooksä. 
val, lax ooh sjöfågel. Sparsamt fcSrekommer här, älg. 
I inlandets arktiska. hällkonst är däremot älgen det klart för-
härskande motivet- vid sidan av ren och björn. 
Endast pä tå ställen längs den ovan besk-ivna leden fB~~kommar 
figurer liknande de fantasieggande strecktigurer, som sedan årtusenden 
utför sin rituella. dans på Hällbergets brant stupande .klippa ner 
i den jämtska fjällsj8n-

Vilka var då dessa nomadiserande jägare ooh fiskare, som levde ett 
naturnära, hårt men säkert sunt liv bland Jämtlands skogar, sjBar och ' 
fjäll för så där mellan 7 000 och 4 000 år sedan? 

Var det samernas förfäder? Forskarna är oense; 

SklnskfBdde Österaundalektorn och arkeologen Petter Olsson, som var 
d&n förste som avbildade och beskrev hällmålrd.ngart1.a på 13:ra.tt-
berget och Hä.llberget, kommenterar händelsen så här i J"åmten av är 1893. 

/( I Oktober förlidet d~ erhöll j:1g i brer fl'fo f'öreningc11fl 
a(X)kenombud kronoji1go.ren J. Danialsson underråttolso om Mn .. 
nu\lningar p.\ en lotlr-ii.t kli,pp,rägg -vid strandeu nf l'jöo Skc1r• 
1'tfngm omkring 1 km. norr om Norrl'I. Skarvt'lng~ns by ii 
Föllinge socken. En blyerlllteckning, som hcrn gjort nf mAl-
ninge.rnn, åtföljde brefvet. .Ä.r,•en dessa 1111'.lninpr iiro gj,mit\ 
mi?d nfigo,1 outplånlig röd färg på eu elii.t,. lju~;.'\'r.\ bergvägg 
ll_]~tr ett klipJ..>ut~}?~J:,._som. hindrat vnltuet att rinna öfver 
målr.IBgcn-·ocb 1afvar att dcr i:isrn. nig. Dildcrnf\ ii!.i)_J_olf., nåml. 
tre stycken 10 cm. Uig11. bilder nf mcnnigkor, sti\en<le i rad 
och med uthrodda. nrmar, under dem tro lik1rnndo uilclor, doek 
endRst 8 cm. hog•1, vidare tre tydliga diiggdjur, d<,t Btörata. G0 
f.m. lAngt, de mindre 20 cm. tAnga och närmast liknande re,un, 
Hmt tre ot-ydliga figurer, antagligen för6st/Lll:i.nde liggande eller 
dödll<lo djur. Uat ayntO!!~ som om man föret tll.ikt hngg• ht 
fgurerna tuen aivergifvit detta satt och m!lat i atälJot. _}): _ 
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Petter Olsson fortsätter senare i sanm.a artikel i analogi med min egen 
teori: 
"Häll~istningarna i Jämtland torde vara af samma ursprung som häll-
ristningarna vid Nämndforsen i Liden sn Ångermanland, de enda som 
annars äro kändaa De torde äfven b8ra jämf8ras med dem, som finnas 
på stranden af Onegasjl:Sn midtemot Petrosawodsk, och med de sibiriska." 
(P Olsson: JTF Op 55 ooh 1 5 sid 57) 

Jag låter Petter Olsson fortsätta sina jämförelser: 
---"såväl målningarnas material, den röda färgen, som deras innehåll 
hänvisa pä liknande målningar i Sibirien vid stränderna af Jenisej, 
l3uohtarma och Irtiwoh samt i Ural. 
(Congres internat d 'anthropol et d 'aroheol Vll Stockholm 1876 pag 564) 

Ernst Manker ger denna kultur med noma.<ler och deras säsongboplatser namnet 
skiffer-kvartsitkulturen. Han fastslår: 
"Allt vittnar om ett fångstfolk som rört sig meJ.lan fångstboplatser och 
fiskeställen. Inga egentliga fakta synes vederlägga den tanken, att 
denna gamla kultur kvarlevat i eller är identisk med, samernas ti-
digare fångstk'u.l tur, vilken så småningom utvecklades till renskötarnas 
herdekultur." 

Gustaf Hallström förnekar kategoriskt att samernas förfäder skulle 
haft något som helst att skaffa med den arktiska stenålderns häll-
konst: 
"För Sveriges vidkommande ställer sig saken i grova drag så, att 
Norrlands och Lapplands stenålder bör ses som en direkt utlöpare av 
den syd- och mellansvenska stenåldern, ooh att ingen annan ras eller rase:r 
än dem, som levat i Syd- ooh Mellansverige böra tänkas ha levat i 
Norrland ooh Lappland. Vidare att av det arkeologiska materialet att 
d8ma intet spår finnes aT någon kultur- ooh redskapsf'orm, som 
kan härledas till lapparna eller lapparnas för.fäder." 
fiallström 19 3 8) 

Evert Baudou "intog tidigare en mellanställning mellan Manker, som ser 
samernas förfider som hällkonstena skapare och Hallström, som menar att 
samernas .förfäder först omkring 500 r O drog från Nordfinland ner mot våra 
trakter. 
I sin tidigare forskning menade Baudou, att samernas förfäder 
nådde vlra trakter någon gång mellan 1800-500 f o. 

(.E Baudou1 sam,rnas invandring· till Sverige ur arkeologisk synpunkt 1973) 



Efter senare omfattande forskning på cmrådet har Baudou-ändrat 
ståndpunkt. 
Han anser det nu sannolikast att den samiska etniciteten utbildats 
i Nordskandinavien-Nordfinland, sam får betraktas som en helhet. 
Samerna skulle alltså inte i egentlig rrening ha invandrat. 
Etniciteten har kanske utbildats under bronsålder och tidig järn-
ålder, enligt Baudous nuvarande åsikt, skriftligen till mig på 
våren 1985. 

Aktuell karta över hällkonstfynden i 
Norrland·ur: Archaeology and Environ-
rrent 4:314. 

Fig. i. Map of pctrosli,,ph si tes in Norrla11d. 
Cari•i:,gs . . 

I': • 1:andvcrk:· Annsjön, Arc 0parish, 'iäm tand 
2. llåltbc1i;suddrn, Annsjön, Åre pa.rish, Jam uand. 
~- G:irdeforsen, Offcrdal parish, Järn tland. 
4. Glösabäckcn, r\lscn p:ubh, läm tland. 
5. tUmforscn,'Adalslid~n pasish, Angcnn:inl:ind. 
6. Stornorrfors, Norrfor_s, Un1cå parish, Västc;bottcn. 

l'ai11ti11g1 
7. Flatruet, Tannäs p:irish, llärjcdalcn. 
8. Grannberget, Särvsjö, lltde p:irish, Hä,jcd:llen. 
9. Hästsko:j~m. K~ll 1mhh, fäntland. 

10. lläUbcrgct, Skän·ångcn, Föliinp: parish, Jämtland. 
11. firattbcrgct, Skärvå1Jticn, Föllingc parish, Järn ll;ind. 
12. F~ngsjön, Ström p:irish, Jäm 1.bnd. 
13. Aboijön, SiJcnsjo plri~h. Anscnn:ml:ind. 
14. Storbcrgc:, Asc!.: p;11ish, Lai:,pland. 
15. Urn~:ilvcn, Lycksele. parish, Lappland. 
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P. Olsson 1893: H~llmå!ningarna vid sjön Skärvången 
. t)· '\ 

Förliden sommar gjorde jag med anslag af länets fornminnesförening en resa för 
antiqvariska undersölm.i.ngar inom en del af Jämtland, och ett hufvudsyfte med 
denna resa var att b1-1söka och afteclm.a de hällmålningar i röd färg vid stran-
den af sjön Skärvången, om hvilkas tillvaro jag genom föreningens ombud i Föl-; 
linge, kronojägare J. Danielsson, erhållit underrättelse. Jag reste derför med 
skjuts från Östersund till Föllinge gästgifvareg-ård men sedennera, emedan vlig 
saknas, ridande till don omkring 2½ mil derifrån i NW belägna byn Norra Skär-
vången i Föllinge socken. I sällskap med·hr Danielsson begaf jag mig därifrån 
i båt till de ställen vid s·jön Skärvångens strand, där häll.målningarna blifvi t 
upptäckta. Dessa ställen äro: 1) Brattberget strax norr om norra Skärvånge:1s 
by, en lodrätt stupande klipphäll, vid hvars fot vattnet sades vara 15 fanm.ar 
djupt, och på hvilken hällmå.lningar upptäcktes 1893; 2) Hällberget, beläget 
vid sjöstranden längre norrut något mer än en kilometer .N om Norra Skärvången, 
på hvilket hällmå.lningar upptäcktes i Oktober 1890, såsom redan är omtaladt. 
Bergarten i närheten innehåller glirmner och hornblende, och jag fann icke fle-
ra hällmål.ningar i denna trakt af sjön. 
De teckningar,· som jag här lemnar af häll.må.lni.J1earna, hafva måst göras en 
gungande båt och kunna därföre ej vara fullt trogna i detaljer, icke helier 
kan storleken för alla bilderna noggrannt uppgifvas, emedan några af dem ej 
kunde nå.s och uppmätas. Några bilder, som voro otydliga, hafva måst utelcmnas .. 
Kunde man vintertiden, sedan sjön Skärvången lagt sig, besb'ka platsen förhäll-
må.lningarna, skulle man sannolikt hafva bästa tillfället att nfteclm.a dessa. 
Målningarna äro gjorda med samma outplånliga röda färg, som användts för mål-
ningarna vid Hästskotjärn i Kall. Några af figurerna är.o helröda, men de fles-
ta äro målade i röda, fingersbreda konturer. 

Il 

6. ('/,) HÄLLMÅLNINGARNA 
BRATT:BE:8.GET 

SKÄRVÅNGEN 

.: ... :.);\. 
.... . :...,..~~ \. , , ... _ . 

. Fig •. 6 o~h 7 Atorgifva hällm!l-. 
ningen på Brattberget i ungefär hälften af natt11"liga storleken, Fig. 6 visar· 
en grupp o.f bilder till venster om det i fig. 7 fl.Vbildnde djuret. Förstnämnda 
figur visar öfverst två liggande eller dödn däggdjur, och bredvid dem två och 
tre streck, tydligen för ritt beteckna dessa djurs entnl. ·Hvad nedre delen af 
denna figur betecknar är däremot svårt att säga; den påminner om !Tlc-\lningcn 
vid Hästskotjärn och äfven om dem i Sibirien. I fig. 7 saknas djurets bakre 
del, emedan den del af klipphlillcm, på lwiD<en denna varit nålad, fallit bort. 
Bakom detta djur, alltså mellan fig. 6 ·och 7, frlnns en otydlig fibrur, som här 
måst utele1mms. • 

. ' 
'' 



E:ÄLLMÅLNHiG!ltNA 
HÄLL:BERGET 

SKÄRVÅNGEN 
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Fig. 8-lJ Atergifva l1ällmålningnr p~'t lHiUbc!"{~l.!t. De sex bildernn i fic:. B och 
9 bilde .. jlimtc någrt1 otydlign cm öfre> rar:, t)C.:-1 de ~ju bilderna :i. fia;. 10-1.J en 
nc-dre. Uingst till venstc:!T fö.rekomma cle fyra mon."li:;kobilder, som fig. 8 frc>.m-
ställer i 1/J af naturlig::i. !::itorlekcn. Do äro all.esanl!11..u1., helröda och hnfv~ r:.r-
rtlr'U' och b<m utsp:.i:rr·ndt~. Deras hö,jd ~ir c.:-1 10 cm. En . ..:;tt1r w-1dor de öfriga. Till 
höger om dessa mcnn..iskobilcll,r fijrckor;;m.:1 tv~ bildc~r, llvi.U<,: sft~o1n otydliga Här 
måst utelellll.'lUS. Och till höger om de sist nämnckt förckomrnr:. de b;\cl.\ bildt~r :1.f 
mot hvarar.dra vända däggdjur, som dtergifvn.s i fig. 9, Det mir.dre af t~ess.:i. jr 
omkr. 14 cm långt nch det större ;lS cm, 
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lll ~Il~ 111 . 

it ~lflk-
·, 

~rom P. Qt,,on 1894. 'ntings. Band • Skärvängen. The pai 

Längst till vcnster i nedre rr-\den och under de 111en.niskobildcr, som fig. 8 vi-
sar, förekonuna tre 1110nniskobildor med utspL"irracl<~ a:nnar och b0n, i fiin,1insk:~d 
skala å tcrgifna i fig. 10. Alla äro helt röda och ca 10 cm höga. Till h<>r,-tH" om 
dessa bilder förekomma de två bilder, som fig. 11 återgifver. Den ena nf dem 
synes föreställa en björn, so111 på sin rygg bär något, och den andrn, Sl)lil v;~.rit. 
helt röd, snarast en m0nnh1ka. Men denna sist nlimnda bilcl i"ir mycket. otydlig. 
På original:n,-\1.ningen lir bjön1em; lUngd J2 cm och hö.iden 2J cm. Dcrp,.-\ f'~iljer u:i 
djurbild som fig. 12. Pt, origina.loL var längden fd\n nosen till svnnsrott-,n J8 
cm och höJdcm 16 cm. 
Ltme;st mot söcll~r fi5rokonuner ~lutlir:.;-cn en mycket stor bild af ett cljw·, i lilyc-
ket föi,ninskad skala .'iteraifvon i fig. lJ. Pi\ origina.1111:'Uningcn H.r d.jur.,• ts 
Hin1-~ 7J cm. Det har på halsenr-1 undro sidn 011 tofs och torde clärförc n;restla-
l.a .:,t\ o.lgko. De fin{~ersbredn band, som gn tviir~ cifver uddton af kropp(•n och 

längs halsen, antyda måhända därpå, att djuret användts som dragare. Af bnkbu-
nen synes icke mycket, och målningen är här mindre tydlig. Djurets konturer 1i- ,, 
ro målade med röda linier, som äro från 2 cm till nära 4 cm breda. 

De nu behandlade hällmålni.ngarna finnas vid en sjö, på hvars stränder talrika 
stenredskap från den arktiska stenåldern blifvit funna. Att de härröra frön 
samma folk, som gjort häll.målningarnn. vid Hästskotjärn, är temligen kln.rt af 
målningarnas både materia och innehåll, och man hänvisas äfven af dessa bild~r 
till målningaxna vid Jenisej i Sibirien, hvilka dock mindre ofta frrunställa 
menniskor och djur. 

N 

t 

l'J. carving 
• painting 

Af P. Olsson .. 

Fig. J. Map of petroglyph si tes in Nonland. 
Carving, 

1. Landverk, Annsjön, Are parish, Jämtland. 
2. Håltbergsudden, Ånnsjön, Åre parish, Jämtland. 
3. Gärdeforsen, Offerdal parish, Järn tland. 
4. Glösabäcken, Alsen parlsh, Jämtland. 
5. Nämforsen, Adalsliden parish, Ångermanland. 
6. Stomorrfors, Norrfors, Umeå parish, Västerbotten. 

Paintings 
7. Flatruet, Tännäs parish, Härjedalen. 
8. Grannberget, Särvsjö, Hede parish, Härjedalen. 
9. Hästskotjun, Kall parish, Jämtland. 

10. Hällberget, Skärvlngen, Föllinge parish, Jämtland. 
ll. Brattberget, Sklrvlnpn, Fölllnp parish, Jämtland. 
12. Flngsjön, Ström parlsh, Jllmtland. 
13. Åbosjön, Sidensjö parlsh, Ångennanland. 
14. Storberpt, Åsele p11rlah, Lappland. 
15. Umeilven, Lycksele ptrlsh, Lappland. 

.lktuell ka~ta 8ver häll-
konattynden i Norrland urs 
Aroheolo,a and Environment 
Umel 19851314 



PI. Il. Skarv6ngen A. B:1-6 . . , 

Gustaf Hallstr8ms avbild-
ningar ooh tolkningar från 
fyra besök från 1907 till 
1939 skiljer sig delvis 
från P Olssons av 1894 

i'i-::< ::·. 

~;/ 

B:1 

.Halletröms detaljerade be-
skrivning av hä.llmålningarna 
Brattberget ooh Hällberget 
kan läsas i bilaga 1 i 
slutet av uppsatsen. 

a~----------------tM 

r--> 

B:4-5 

G. HALLSTRÖM': Monumental 

Art fr.. Northern Sweden. 

B:6 
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AKTUELL }'ORSKNING KRING STENÅL!IF..;RNS ARKTISKA F.ÄLLKONST 

Vå:r-en 1977 gjordes ett .för forskningen kring stenå.ld.('irns fångstfolk 
remarkabelt fJtnd i Al ta i Nordnorge 1, nämligen häll:r.i stningsfäl tet 
Joubmaloukta eller H;jemn1eluft på fornnorska. 
J'oubma betyder säl och boukto. b·iikt J)å 13'.amiska, och Al taf jc,rd.er1s 

mynninf; är här en. r·ik yngelplats för säl och tillhåll för säljägare., 

Joubmaloukta ligger 130 km från Ka.u.toke1no och 540 km f:dl.n. Torneå 
och har så länge man vet och är fortfarande samisk scmmarboplats. 

' Det bör ar.tIDä.rkas att den. norske a.rkeoJ.,Jgen Anders Nummeda1. reda.n 
å:r 1925 !rann en stenåldersbosättning på gården Nyhem, tillh8rand.e 
fältet, som denne de.terade som ca 6 000 år gammal~ 

Med sina drygt 3 000 ristningar pi ett oruride nära 50 hektar 
är Joubma.loukta tl.'ol~gcn det störsti:. hä.llkons-tfäl tet :i. Nordeuropa, 
och norrmännen vill inlemma. fynde.,t i UNESCO: s Wcrld. Heri tage List 1 

där 3-4 märkliga kulturminnen från varje land förs in i en inter-
nationell förteckning· - en modern motsvarighet till antikens sju 
underverk. 
Redan är fä.ltet den största turistattraktionen i Nordnorge med 
10 000 besökare 1981G 

Förutom d.en s.:rktiska. hä.llkonstens vanliga m<>tJ,,-. med :r.eni, älg, 
björn" geometriska figu.re:r 1 män i "b!,car med yxor, man mad pil-
båge etc, f .:i:.i'lns här en omfa.ttande rlatni:og mod e·H reng.ä:rd,;h, 

Jag låter chefsarkeologen vid T:romsö Universi te-ts i&rkeologiska 
fakultet, Knut Hel skog, närmare beskriira denna märk:.tge. upptäckt: 

' • :J; Helkrwtningene mndt Jicbmaluok\a er nl under bcarbeidelse som en del av en 
underss~~lse rettet mor en analy~ Av.boutningsmenster og natw-alhushofdning 
f.K.d. i Akaomr!dec. Resuitatef av d.ern:1e umiers0kelsen vH sannsynligvis gi oss en 
bedre forstklse av disse forhold ved en av fjor<lbunnene i Finnmw-l;C. Det som 
umiddclbart kan sies, er at befoUmingen ca. 3 )00 f.l<:rJ. må ha h~tt e,·, 
narura!husholdning basen pi scsongmessig ja.kt., fangst og fiske, men vi vet egenr-
lig ilckc ok, hvor og i hvilken gr~ de forskjellige rasurSt!!ne b.te valgt urnyrre:. 

Figurene pä ~·Ueri:,aningsfeitene ved Jiebmatuolha vi:rer en del n den fäunt;; ' 
som var av 0:lconomfak betydning. R.iein og eig som mgjer hovcdparten av figurene, 
var uren tvi! de vil:tigste landp1medyrene. Nytt ~r det att a1lerede for ca.. 3 500 Ar 
siden var bru.lr. av gieirde: t:tLltient fangs.tme~ne fangstmetoden fordn:r ec 
sa~~~-~,,..e~-~~':E§..:.~• ~f.9il"?m~~~~~!:~:i~n. 

En befolkning med tt:t sosiafr- og ~,kooomi:~_!c system 5;um !l"~u!ig,gjorde et ~li~t 
samaro.eid, il',i h,, ~ksis.tlt'rt i AJ!ra(,mrikle, itJle:;ede for m:tnge tusi:11.år side.9.:.. (Z 



Fig. I. 

rf 1,., 
5'11"~ 

;1~ 
.. ,-~tm:mim\S~ 

••• 
Reingjudet pl lok I. Bergbukten feltet. s~ 1riplete linjene viser hror srylcker 1v berget ma_nglcr. 
Dt n:src:ttnde btuddcne i gjerdcl: eller •ndn: figurer skyldes forvittinJ eller sprekker i ber~t. 

Noen av fiprene utenfor gjerde< er forskjelli• i stil fra de inne i gjetdet. ' 
" Denne forskjellen bn bety at ristninacne var laget cil forskjellig c-1. 

Jag läter Knut fielskog själv beskriva det f'emtusenåriga rengärdet 
i Alta, ett av de mest remarkabla fynden inom arkeologin på 
senare tid: 

a 

. . «.Man fAr nesrcn det inntrykket ar 
• mangc av dyttnc sdr l srangcr mot gjerdet, noe som reinen gjer nlr den er trengr 
inn i er gjerdc. l rillegg er all reinen i gjerder, ener min vurdcring, stilmessig 
ganske like, noe som rydcr pl at dyrene er Jaget av samme person, eller tilherercn 
stilistisk tradisjon innen er bcsremt tidsrom. Det eneste dyret som stilistisk skiller 
seg rydclig ur, er den ene elgen. Mitt hovcdinnuyldc, dog subjektivt, er at gjerdet og 
j alle fall reincn rilsamrnen utgj0r en scene._ Den ene menneskefiguren med spyd i 
hendcne kan ogsl vam: forbundet med denne. og den mest ieynefallendc 
tolkningen er selvfelgelig ar: her har vi en av jegerne. Vi legger ogsl mcrlce riJ at 

reincn hcr står i typisk Eorsvarsposisjon mor jegeren. (Fig. 2). MeJ andre ord, dette 
gjerdet rein og elg kan tolkes som et fangstgjerJe o~ er som sAdant det eldsre 
spor i Skandinavia av denne fangstmåren. Helleristningene kan vrere er ledd i en 
magi for A «sikre» et gode fangstutbytte. 

En annen tolkning er at gjerdct er et samlegjerde for tamrein, og da vi ikke vet 
när hold av små flokker rein til trekk-og lokkedyr, mar og anner begynte bhmr jakt-
og fangstfolk, er dette en mulighet som må holdes åpen. 1 så fall er dene det elds te 
spor av tamreinhold som finnes noe sted. Hvordan avgji.,re hva som er tam- eller 
villrein på grunnlag av hellerisminger har vi i dag ingen muligher til. Det b0r 
påpekes ar vi har intet i det resterende arkeologiske materialet som tyder på annet 
enn jakt og fangst av rein i stdnalderen. ' 

- - -
Den nesre gruppen med hellerisrninger (ca. 800 srlc.} ligger mcllom 17 og 22 m 

over havet i til sammen 2 I omdder. Dersom floa stod innover berget med de nedre 
ristningene da de heyestliggende risrningene ble laget, så er de h0yestliggende 
rismingene eldre enn ca. ; 500 !r fer Kristi foosel. Ca. 4000 f0r Kristi foo~tscod_ , 
havet innover bcrgenc hvor de h0ystliggende ristningene ligger. og ristn_ingenc 
må va:re lager senere enn dette. 

Det betyr igjen ar de everstl..iggende ristningene kan Jareres rit de na!'rmeste 
• • hundrdrene rundt ca. 3 .500 far Kristi f edsel. ):"'\. 

' - ,/ 
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Helskog drar sålunda slutsatsen att detta gärde med ren och älg 
kan tolkas som ett fångstgärde och som sådant är det äldsta spåret 
av de:rma fångstmetod i Skandinavien. 
En annan möjlig tolkning enligt Helskog är att hagen är en in-
hägnad för tamren. Denna möjlighet måste hållas öppen till dess 
vi vet när man med lockrenar började fånga vildren, så som 

vikingahövdingen Ottar beskr·iver av egen erfarenhet i en rapport 
till kung Alfred av England, som tillfälligt återtagit sitt land 
efter danska vikingars erövring av England 865. 

Ottar beskriver sakligt och detaljerat en seglats han gjorde från 
sin gård på Kvalöya längs hela Nordnorges kust troligen till Vygs 
mynning i Vita havet. 
Han seglar längs samernas land: 
"Hele veien er det ödeland, unntatt fiskere, og fuglefangere, 
og de var alla Finner." 
Hans egendom bestod bl a a 600 tamrenar och 6 lockrenar. Om dessa 
s enare säger han: 
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"Slike er meget dyre bland Finnene (samerna), fordi de ville (vilda) 
reiner fanges med dem". 

(Haettå: Eldste skriftekilder om samer 1980) 

·-·~N OTTARS HJEMSTEO 
• • RtlSER ca 890. 

/· 



' 

Tidsbestämningar av Alta.fältet med hjälp av fyndens höjd över 
havet, stil etc visar att fältet daterar sig till 3 500 ro. 
Eftersom denna fångsmetod fordrar nära samarbete mellan en 
relativt stor grupp människor både för att bygga och driva in 
djuren, betyder detta att ett sådant socialt ooh ekonomiskt 
system fanns i Altaområdet för cirka 6 000 år sedan. 

En annan mycket betydelsefull omständighet kring hällristningsfältet 
Joubmaloukta är att man vid utgrävning av fyrkanter på 40 x 40 om 
hittat skrapor~ skifferspetsar, kvartsitavslag, förhistoriska 
husgrunder med samma datering. . 
Dessa boplatsfynd i nära anslutning till det omfattande häll-
ristningsfältet ooh från olika tider, utgör ett praktiskt-
pedagogiskt forskningsmaterial av ovärderligt värde. 

Kanske kommer Helskogs analys av det hittills tillgängliga materialet-
med vilket han f när sysselsatt - att slutgiltigt bevisa om det 
var samernas förfäder som utan tidsavbrott genom årtusendena 
nyttjat denna säsongboplats ooh som alltså också är skapare 
av dess,och andra den arktiska stenålderns 1hällkonst. 
I vilket fall förbereder man i Tromsö och Alta museum - nu in-
rymt i traktens gamla skola - sträng bevakning ooh vet:enskaplig 
guidning för forskare och skolklasser och andra specialintresserade. 

Hel-skog skriver i den arkeologiska tidskriften Ottar 1977: 

"Jeg måpåpeke at detta er förste gang i Nord-Norge at forhist-
oriske boplasser er funnet ved helleristningsfelt. Det er her 
således gode rnuligheter til å forbinde helleristningene i:ned 
en forhistorisk bosetning på stedet, noe som vil vaere av stor 
vart· for å 6ke våre kunnskaper om, og forståelse av livet 
i steinalderen." 

Helskog slutar sin artikel: 

,, ' 
Deri samiskc kultur er den eldste historisk kjcnte jakt- og fangstkuitur på 

Nordkalotten, og det er mc:gct sannsynlig ar de forhistoriske jakt- og fangsrkultur 
i området urgj0r en del av den kulturtradisjon som den samiske kultur e~ 
grunnlagt på. Dette er dog et meget komplisert problem som dc:tenda er vanskelig å 
avgj0rc alenc: ut i fra , . • . , 



MOTIV I DEN ARKTISKA STENÅLDERNS HÄLLKONST 

Arktiska ristningar med mAhända psykologiskt ursprung i primitiv 
ja.ktmagi finns - förutom längs den hä.llkonstens kungsled jag ti-
digare beskrivit - också punktvis söderut i både Norge ooh Sverige 
samt i Finland,, ung,~fär pä Jämtlands breddgrad. 
Den förkommer också in i bronsildern, oc.h den norske arkeologen 
Guttorm G-jessing föredrar i sitt klassiska verk Ristninger og 
malinger av den arktiske gruppe att kalla denna hällkonst fBr 
"veideku.nst" - f'ångstfolkskonst skulle man. kunna översätta ordet 
med. 

Älg är det klart dominerande motivet, som fi.nns med pA de flesta 
lokaler. Älg var tydligen det vanligaste ooh mest eftertraktade 
jaktbytet och är så. än i dag i mina hemtrakter i Jämtland,t där 
älgjakten fortfarande är årets stora begivenhet i september. 
10 000 älggroi;,ar - fdngetgropar för älg - som hittats ·1 samb&nd 
med utgrävningar vid Indalsälvens biflod U.ngan i mellers·ta Jämt-
land vittnar också om älgjaktens enorma betydelse genom årtusen-
dena i dessa trakter. Gjessing anmärker: 
"Grunnlaget for teorien om steinaldersristningene og malingene 
som utslag av en primitiv jaktmagi, er selv·aa.gt f5'.rsi. og fremst 
motivvalget" -

]tiö~ finne på. de flesta nord.n():tska ri~ri;.n.inga..rna men ar sällsynta 
i Tr6ndelag, finns bara i Bardal och Strand. 
I det tidigare beskrivna hällristning-fältet Joubmaloukta törekommee 
björn m&d unge,. :Bj8rn finns också i hä.llm!J.ningen vid Flatruet 
l Härjad.alen, liksom i Nor:ra Skärvången. 
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Anmärkningsvärt är att bj6rnsn, där den fijrekommer på hällmålningar, 
alltid är helt ifylld med den :t"Ödbruna färg v!ra förfäder. använde 
sig av vid dessa tillfällen. 
Denna särbehandling av björnmotivet hade helt säkert ett ~yf'te. 
Vi p!minner oss i sammanhanget att björnen rar s&!ilerna var '3tt 
heligt djur. och björnjakten för dem i gamla. tider en sträng rltualo 
En av mina förfäder• Olaus Petri Niurenius, en av uppgiftslämnarna 
till Schef'feru.s' klassiska ·i;-ark om samerr1a, har en fabel att be-
rätta om o ·sakerna. till denna bjc:Sxnritual: 
"Fordom då alla djur kunde tala, skall nämligen bjö:.men ha sagt 
och förk·mnat, at·t han alltid skulle låta sig dödas utan att skada 
1.1Agon m.änni ska., om de ef·te:i:- dc5de:n hedrade honom med d~sea. äi•e-
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bevisningar och ceremonier." 
( Samerna i 160O-taleta Sverige Kungl Skytteanska Samfundets handl Nr 2'i). 
_.!!!!!, fHrekommer ocksl mest i nordnorska ooh ryska ristningar men 
bara på fyra lokaler i Tröndelag. Ren förekommer också vid Flatruet 
i Härjedalen, vid Glösa samt i Norra Skärvången - f ö jämsides 
med älg på de flesta hällkonstlokalerna i inlandet. 

Geometriska figurer finns på åtta fält i Tröndelag, liksom vid 
Glösa, Gärdeån, Offerdal i Jämtland samt på ryska ristningar, 
vid Vyg bl a. 
Enligt Gjessing binder dessa geometriska figurer sanman norska 
och jämtska ristningar ooh visar på deras samband. 

M'ånniskofigurer för~kommer på fyra lokaler i Trondheimsområdet, 
nämligen Rödöy, Solsemgrottan, Bardal och Evenshus. Vidare förekom-
mer de rikligt vid Altafältet samt de ryska hällkonstlokalerna. 
I Jämtland finns människor med på målningarna i Skärvången ooh ~id 
Flatruet. Vid Hällberget i Skärvången som dansande figurer, vid 
Flatruet mer statiska. 

. 
Fornnordiska skidlöpare förekommer bl a: vid· .Rödöy i Tröndelag. 
Skidlöpare med djurmask förekommer ymnigt på ryska lokaler längs den 
arktiska hällkonstens kungsled. 
1924 hittades skidor i e.n myr i J3urträ.sk i Västerbotten, 4 0'.100 år 
gamla, nu på skid.museet i Umeä. De var lika långa, böjda både 
fram ooh bak. 
Gjessing antar, att de djurmaaker, som avbildas på skidlöpare både 
i Ryssland ooh exempelvis i ÅbosjHn, Ångermanland antingen hade 
magisk eller praktisk betydelse - man kunde lättare smyga sig 
på sitt byte. I en av de urgamla samiska sägner som den norske 
etnologen Just Q;uigstad upptecknade i de nordliga fylkena i 
början av vårt sekel, berättas om samen som m8tte andra jägare 
med fågelhamn. 

Gjessing relaterar ookså antropologen Georges O Stows berättelse 
• om busohmä.n som hade djurhamn under jakt ooh som imiterade djurs 

rtlrelse genom h6gt gräs. 
Sydafrikanska målningar visar att jägare bar hel strutshum, ooh 
ookså från samojederna känner man skyddsdrä.kt 



TIDIGARE FORSKNING OM STILEN I DEN ARKTISKA STENÅLDERNS HÄLLKONST 

--Den arktiska hällkonstens naturalistiska älgar har gjorts av 
människor som levde nära naturen. 
De är resultatet av en konstnärlig skapardrift, hävdar själv-
säkert den svenske arkeologen Stenberger. Han urskiljer dock en 
mer stiliserad form av hällkonst. 

(Stenberger: 1964) 

A Hagen skiljer i sin klassiska Norges Oldtid mellan fyra stil-
arter i den arktiska hällkonsten ( 1967): 
-impressionistisk, haturalistisk 
-expressionistisk schematisk 
-symbolisk schablonartad 
-nonfigurativ stilform 

Den som troligen ägnat stilformen hos den arktiska bergkonsten 
det största intresset ooh studiet är den norske konsthistorikern 
Eivind S Engelstad. I sin d.oktorsavhandling Malinger av den a.rk-
tiske gruppe, analyserar han den tidiga bergkonsten, valirid han 
använder den växlande stilen som kronologisk faktor och sålunda 
söker bestämma olika lokaliteters ålder efter stilen.-,(1934). 

Engelstad börjar med att sätta in den arktiska bergkons~en i ett 
större och vidare sammanhang och ger en kort historisk återbllok, 
som jag relaterar härnedan: 

Den tyske etnografen Herbert Ktihn betonar starkt betydelsen av 
miljö och levnadsstandard kring konst i allmänhet ( 1952). 
Ki.hn be.tonar ookså konstens eviga pendling mellan naturalistisk, 
föreställande konst som. han kallar sensorisk =uppfattad med 
våra sinnen och reflekterande, ab~trakt konst, som han be-
nämner imaginativ - fantasikonst skulle man kanske kunna säga. 

18 

Som exempel på naturalistisk sensorisk konst nämner han paleolitisk, 
grekisk konet, klassisk romersk, renässanskonst och .impressionism. 
Impressionism av impressioner, sinnesinteyck utifrån. 

Som exempel på reflekterande, abstrakt imaginativ konst nä~ner han. 
konst från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 



Shetelig ger också exempel pi stenålderskonstens olika sJi;ilar hos 
veidefolket: 

Rent. natll.ralisti$ka forme:r kan man tala om bl a i Strand, Rödöy, 
Leiknes, Forselv samt L.a.ndverk i Ånn i Jämtland liied sin älg l 
naturlig storleki 
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"Her kan ma.n ta.le om naturali-,stisk kunst i ordets aller eg·,.::rd,ligste 
forstand, de bunner i et inngiende naturstudium hos fremstille~ent 
et å.pent öie og Gn. villig hind til ä forme linjene nettop slik 
dyrene selv daglig stod for ham under jakten. n 

Blandforme,E_ kan man ta.la om i Bardal, Hammer och Sletfjord tex. 

Till den tredje stilgr_uppens konventionella figJ,u-e~ hör häll-
konsten i Hell, Solsemgrottan i Norge, Nämforsen i Ångermanland, 
Skärvångens milningar, Hästskotjärn, Glösa, Öfferdal i Jämtland 
och Flatruet i Härjedalen~ 

Allt enligt· Shetelig: Steinalderskunst i Norge, Bergen 1922. 

Povl Simonsen har andra benämningar på bondekonst och veidekonst, 
fång,1,rtfolkskonst. ( 1958}: 
Bondekonsten med dess tendensertill stilisering, abstraktion, 
ornamentering och rytmisk upprepning kallar han för symbolk01'1st 
eller .•i~eoplastj~t• 
"Jegerens og fiskarens kunstutövelse, der'irnot, viser h~lt. ao.å.re 
tendenser. Den her mera kon takt med c,mgivelsenes r1sielle utseende 
eller formålsbestemte stiliseringar av det 1 har mere sponta11itet 
over seg, söker magisk å oppfylle rent konkrete önskar or,1 ja.ktvil t, 
fiskelykke, kvlnner osv, altså noe som lar seg av'bilde uten at man 
må gripe til symboler. Tum er samtidig en a·1lspeiling av et si:nn 
som lever med enkelte intense opplevelse~, med dager som aldri 
kan planlegges og aldri sjentar seg. Man taler her om den vikelig-
heteetterliknende kunst eller fysio;elastikk. 

Simonsen menar fortsättningsvis att böndernas e:r.gkonst från brons-
Aldern kan tolkas idag utifrån myter, traditioner och bilder hos 
nutidens bondebefolkning. Han fortsätter: 
"P!tilsva.rande vis kan studiet av nåtidens kunst hos eskimoer, 
l;uskmenn og Australias innfödte fo:rklare det meste av innhold 
og holdninger i steinaldeJ.:-en.s ·veidekru.1.,st o" , ; 



: 

U T Sireliur:t berättar om js.kt:netoder ~å ska.:re bla..,d. skogsjurttker, 
att vitkl~dda jägare spände b~gen under m~dförd& tamrenar och 
sålunda på likartat sätt sökte saJimansmälta med naturen. 
Allt enligt. G-jeasings sammanställning i analogi. med häll-

konstens djurmasker. 
-"Viktigare er det forsåndt at ma.skobaerend.~ ;:;1-?.n.t!esker. utvil-
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somt av magisk-religiös art er vanlige i sibiriske fremstillinger 
fra tidlig metallt.td likesom dyremasker enni er ·\r;m.lige i sibiriske 
folkeslags religiösa ritualer«, skriver A M Tallgren i Inner 
Asiatic and Siberian Rock Picturaa~ (1933). 

"Eiendommelig" 1 "ufor~tåe-lig 0 t "otydbara fiS'E,_:.r,er", t:d;c 
Deasa :f'i gu..-rer1 som a:r-keo1cgerna inte ku.nna.t tolka, inn.anför sin& 
begränsade ramar, är kanske de intressantaste ur min och denna 
u ppsats"synvinkel. Om den v-e.rit otydbar för arkeologer 
mad deras referensramar av djur och a.rtef akter 1 har flera sä.da.na som 
"oförstäeliga" karakteriserade figurer f8r mig vid n:ä.rma.re studium 
visat sig ha sin motsva:c-ighet t samernas föreställningsvärld 
och religiösa symboler, sä som de framställt på bl a troll-

trwnmorna. 

t~ 
.. .,, • ... ... -: . tJ 

Mankeri~ rengara..en f::..~ån olika t:-ei11 ... 
trummor kan förklara ot:v-dda 
figurer på hällko:nster..,.~ 
Kor3et symbolisera.r renvakfalt·e 
"''"" "t\oDH'U.,•~-y-·,..,o_n. '"'11<'..:t..,!i:.'I'• 
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Ktihn lägger stor vikt vid konstutövarens näringsfång - ett fångst-
folk känner varje muskel i djurkroppen och skapar sålunda en 
naturalistisk sensorisk konst, medan bondekonsten bl a blir 
reflekterande imagnativ. 
(H KUhn: Die Kunst der Primitiven, Munchen 1923) 
Engelstad sammanfattar och menar att likartad konst kan uppstå vid 
olika tid beroende på miljön (1934): 
"Huleboerne i Melleneuropa, veidefolket i Skandinavien og vor 
egen tids primitive folk levet ne.mlig alle i stort sett under 
de samma forhold. De var naturbarn, helt avhengige av deras fargst.-
inkomster, de kjente dyrenes liv og vaner, fulgte dem i timer 
pl deres flugt --- de levet i naermeste kontakt med naturen og den 
kunst de skapte er födt av denne selv, og den gjentar seg på de 
forskjellige steder av jordgloben og til alle tider - uten noen 
nödvendig påvirking mellen steder av jordgloben og til alla 
tider -uten noen nödvendig påvirkmng mellen de enkelte områder -
dJL~r födt hve~rpå s.it sted 1 av tiden og miljöet selv." 

J)en sista raden är understuken av förf, och här vill jag också 
i.nskjuta att liknande tankegångar utvecklades av djuppsykologen 
Jung i Schweiz kring sekelskiftet, när han myntar begreppet 

"det kollektivt undermedvetna" - det som finns nedl~.gt av urtids-
föreställningar, arfefakter, symboler -hos alla människor i alla 
kulturer och genom alla tider. ~t som gör att en folksaga i Indien 
kan likna en folksaga i Alaska eller Jämtland och att en naiv 
konstnär i dag kan måla som grottfolket i Altamira för 30 000 
år sedanl 

För att återgå till Engelstad och hans ovan citerade doktors-
avhandling, hävdar han. att den växlande stilen hos hällkonsten 
ger nycklar till dess kronologi, liksom delvis valet av motiv, 
medan däremot fasta fornfynd i hällkonstens närhet kan stamma från 
annan tid än ristningarna. Här måste andra faktorer till för 
att söka fastställa ett samband. 

Hakon Shetelig delade redan 1922 in stenålderns hällkonet i 3 stadier: 
~naturalistisk 
-sohematisk 
-styvnad konventionell konst. 
Stilistisk kronologi innebär enligt honom en tendens mot större 
stelhet i linjerna mot det upplinjerade ooh schematiska. 
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.ll)atrakta m<>nster finns på hä: 1.lkonsten längs hela " d·en 
'trktiska. hä.llkonstens Kungsle<•." 
Symboliserade de "mana" - sjä~va den magiska kraften 
i djur ooh människor2 
G Gjessing framf5r en sidan tydning 1932 
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Fig. 11. Examples oj abstract pattern:1 in rock art and on small objects. J. Rock 
carvi11g, Vin,:c11, Sog11 og Fjordane. Spiked r.ig-r.ag line and animal. 2. Rock pain!• 
ihg, Kamen Dv11gla::y. Urals (Alter Cerneco~• 1971). 3. Bone object from Mullerup. 
Sjadland, wit/i incised lpiked t.il!N.ag fine. 4. Mammoth· tu. •. from Elisaviri, White 
R~sia, witli incised l1exa,:unal mes/, design (Alter Cwrk 197S). 5-6. Rock car11irigs. 
Ho/tås, Nord-Trf/lndelag (S) and Glesa, J/Jmtland (6). Hexagon.Jl mes/, design in /rome. 

7. Häll1i.Jtnings/igurer i 
Slcauberg, Tromsöysund; 
gruppen tolkad som en 
ku.ltsun. 
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(P Simonsen: Veidemann på Nordkalotten, 3, Tromsö) 

Jag låter Gutto~m Gjessing avsluta avsnittet om stilen hos den 
arktiska hällkonsten med en i sammanhanget synnerligen adekvat 
iakttagelse: 
Han talar om den "moderne lappiske kunsten som både psykologisk 
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og stilistisk kan komme forblöffende naer op til vår he.lleristnings-
kunst, selv om den bare opererer med fremstilling i meget liten 
målestokk." 

,(G Gjessing: Arktiska helleristningor i Oslo 1932 sid 55 



TIDIGARE FORSKNING OM DEN ARKTISKA HÄLLKONSTENS SYFTE 

Om den arktiska hällkonstens syfte, mening och betydelse finns 
många skilda åsikter bland forskarna. Jag ska härnedan redovisa 
några av de viktigaste: 

-Denna bergkonst vittnar om rik andlig verksamhet. Den tillkom 
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för att trygga liv ooh lycka, ooh hällkonstlokalerna var samlings-
ställen för folk med samma traditioner och släktskap. 
Så sammanfattar den norske arkeologen A Hagen i Norges Oldtid 1967 
sin mening om denna vår måhända tidigaste fasta kulturyttring 
i Skandinavien. 

Den tyske etnografen Herbert Kilhn skriver i sitt verk Die Kunst 
der Primitiven Mensohen 1925, att dessa målningar vore uttryck 
för en omedelbar konstlängtan. Samma åsikt uttrycker den 
svenske arkeologen N.Stenberger. 

Guttorm Gjessing däremot slår fast den vanligaste teorin om 
veidekonsten: 
"Veidekunsten er alts! sikkerlig·sprunget ut av jaktmagiske 
forstillinger. -Primitiv magi og relitionsitet er livsytringer 
som ofte tangerar hverandre, griper over i hverandre eller er 
ofte olöselig tvindet sanmen." 

{G Gjessing1 Nordentjelske ristninger og malinger av den arktiska 
gruppe IFSKF Oslo 1936). 

"Helleristningene er magit", utropar Povl Simonsen och fastslår att: 
"det må ha foregått faste eerem:;,nier rundt ristningene , med dans, 
eang, trommeslaning eto, og at vi derfor må lcunne etterspore 
meget av folks tankeliv gjennom bildene1 Var det handlingen da 

i:, ble framstil som var hellig? Eil~r brukte man samma bilde 
om og om igjen som sentrum for seremonierna?" 

De eviga frågorna för varje bergkonstforskare -

Leo Frobenius, som bland annat studerat pygmeer i Kongo återger en 
en klassisk historia, som många meriar kastar ljus över all veide-
konst, all fångstfolkskonst, överallt i världen och i alla tider: 



Frobenius expedition behövde mat. Han beordrade dä s:'.:1ui med-
hjälpare att skaffa en antilop., Männen samtalade oc:h meddelade 
a.tt de inte kunde göra. detta. den dagen, men nä.st~ .• 
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Tid:i.gt nästa morgon följde han efter dem nKr de sm5g uJi; ur lägret. 
D-.s skrapade r.en em fläck och 1:itade en. antilop i sanden. En av 
männen sk<St så· med en pil mot san.da:ntilopens bals., Just nä.:t' solen 
nåd.de· dun magi ska rundeln i skogen sträckte en. kvi:ttna. sina händeY' 
mot solen ooh r.opade besvärjelser~ 
PI! l..'"Vä.llen kan männen hem bärande en antilop skjuten .i halser.! 

Efteråt te 3 de här från antilopen~ och en sk!l med dj1.1<.:rets blod 
mre också till besvärjels@platsen. 
(L Frobe:nius: Kulturgesohichte Afrikas., Ziirich 1933) 

Kan denna jaktmagi praktiserad i Afrika i gir kasta ljus över 
vår rnångtllsen&riga arktiska bergkons·t? Det är bastickan.de att 
många av våra hällkonstloka.lar liggar mot öste,r-söder och kan 
träffas av den arktiska v~rens eller höstens första sneda sol-
stråla.r ett förhållande som vore värt ett särski.J.t stu.d.ium! 

Ett me:r näraliggande exempel skr11rrz1 ner av dansken Knu.d Rasmussen 
på Alaskas nor:dkust på 1920"0 talet - det är Simonsen. som återger 
berättelsen: 

En man och en kvinna drog ut på jakt i en kanak ooh :ftJ:rolyek:n.des .. 
Hemma satt nu tre föräldralösa barn, en flicka på fjor.ton ooh 
två småsyskon. 
Som bru.kJ.igt var smnle.lies grannarna i hyddan och diskute:i:o.s-.ih1i vem 
som skulle adoptera. barnen och ta. ansvar f.ör dem. Jag lämnar ordet 
-till Simonsen: 
"Et slikt "fosterbarn.system" ha.:c-eksistert på. Sen.ja. og· i Vesterålen 
ennll. ved århu.ndre skiftet. - De t1~i bara satt i bakgrunnen og hörte 
på diskusjonen.., Så gikk den store jen~ 1 fram og sa: "Vi er 
sösken og vil bli samnaen. Eviri ingen vil ta oss alle ; samma.en, 
blir vi boende ,aJ.ene her • .Jeg skal nog ska!fe mat tll mine sm! 
sösken .. 't 

NabOEil'!'li hinet henne og sa: "Du. har :i.kke laert ä. kaste harpun,. 
1iu:. kan ikke skyte med pilbue, du har ingen ks.yak. Alle tre vil 
sulte !hjel.,"' Men hun ba om å .rA p:röv-e, og det fikk hun. 
S!-mt om kireld.e:rt gikk hun ut i f jellat og zlepte :r:-:i .. s og gren,':?r 

.tnn i en hvle. Hun ten te bål• og ved lyset fra il den sotet hun 
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en gren. Med den tegnet hun på huleveggen bildet av en reinokse. 
Så skar hun seg i fingeren, og med blod markerte hun dyrets hjerte 
og livslinje. Hjemme igjen sa hun til naboene: "Det store reintrekk 
kommer imorgen. Alle vil få rikt bytte. Men den store, hvite 
okse må ingen drepe, for den er min." 
Ganske riktig, neste morgen kom hösttrekket. Mennen skjöt fra 
bogastiller eller drepte de a: ömmende rein med spyd fra båt. Men 
det var en stor, hvit okse. Den drepte de ikke. Den gikk rolig 
ned i fiskevaeret og stilte seg utenfor barnas hytte, og den unge 
piken kom ut og slaktet den med sin kjökkenkniv. 11 

Simonsen slutar: 
"Her har vi igjen en rekke bemerkelsesverdj_ge trekk: Livslinjen, 
maleri inne i en hule, den sikre tro på at når dyret er undergitt 
magien, da "er den min". Men igjen er det viktigste naturligtvis 
helheten, den levende beskrivelse av hulemaleriets tilkomst og 
funksjon." 
(p SimonsenVeideme.nn på nordkalotten. Hefte 3, sid 483) 

Är de ·geometriska figurerna särskilt betydelsefulla? 

Är de geometriska figurerna i veidekonsten särskilt heliga? I 
vart fall placeras aldrig de geometriska figurerna över andra 

figurer eller över varandra. 

Antropologen Franz Boas framför den åsikten i sin Primitive Art 1927, 
att de sicksacklinjer man så ofta finner på målningar och också 
på redskap hos fångstfolk, skulle symbolisera ormar. 

Geometriska former kan också fBrklaras rent praktiskt-tekniskt: 
Vid stä.ndig kopiering förlorar symbolisk framställning sin 

formella karaktär - till sist känner man inte igen det ursprungliga 
motivet! 
Gjessing tycker det är egendomligt att geometriska figurer före-
kommer samtidigt med rent naturalistiska mllningar s-0m i Bardal, 
Hell och vid Gärdeån i Offerdal i Jämtland: 
"vi må med fog etter all sannsynlighet tenke oss at også de 
geometriske figurene har hatt en magisk kraft av en eller annan 
a rt-Den tanken kunne streife en at de geometriske fil"Urene for 
eksempel symboliserte selve den magiake kraften - selve de1,: "mana" 
som tenktes åbo i dyrene --På en slik linje vilde enda kunne 
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söke en naturlig forklaring på den eiendommelige kroppsindelingen 
som blir vanlig på de senare ristningene -" 
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(G Gjessing:Nordenfjelske ristninger og malinger av den arktiske gruppe 
IFSKF Oslo 1936.) 

Kanske kan det helt realistiskt föreställa ett bäver- eller fisk-
nätflätat av vidjor, som man kan tänka om den geometriska 
avgränsade fyrkanten mitt på Glösabäckens klippblock? 
Och i Skavberg i Troms kliver en älg rakt ner i en älggrop, 
finurligt övertäckt med slanor ooh ris, menar Simonsen (sid 461) 

Själv ser jag trummor med sin korsindelning, sol- och månteoken 
från samernas astraldyrkan, medan det rombiska tecken som före,-· 
kommer, omsorgsfullt dekorerat, är samma tecken 1som på samernas 
trolltrummor sitter centralt och symboliserar solen. Det romboida 
tecknet kan också stå som fruktbarhetssymbol, kvinnosymbol, då 
mt som artefakt symboliserar kvinnans genitalia. 

Också Johs Böe har sett likheter mellan geometriska figurer ooh 
dekorativ utfyllning av djurkroppar och drar slutsatsen att 
också denna geometriska utfyllnad hade en magisk betydelse 

(Böe: Steinalderens naturalistiske kunst, Nord. kult·~ XXVll 1931). 
" 

Fit. 16. Part o/ rock carvlng, at For1tlv, 

Peive - soltecknet på trolltrumman från 
Lycksele och rombtecknen på hällristningen 
i Froselv i Norge bredvid älgarna som parat 
sig - betecknar de den magiska kraften, 
själva livskraften, mana? 



TIDIGARE FORSKNING KRING SAMERNA 

).\ Då skidade hår ännu ingen lapp. Renhjordarna strö\'ade fritt på 
=t'.',ergen mellan öst ot:h \'list. ot:h funno bete. Och inga sockengränser, 
inga kyrk\';igar fanns det iinnu. Den enda befolkade platsen under 
rcgnh;'1gl'ns Urgrika \'ill\' ansågs vara Fridens ö, som Friisön då hette, 
od1 va1·s inv.'marc påstodo sig ha kommit vandrande på denn,1 himlens 

lysande bro, med bohag och husdjlir, od1 ba1·a stigit ned d~ir for all rasta 
och så en sldippa lin, slipa sina sii<lkni\'ar och !fäta nya n;i.,.crskor. (<.. • 

Vilka var samerna? Varifrån kom de? Gustaf Bedenvind Eriksson: 
Jämtländska S?,g0r 

Mellan jämtförfattaren Gustaf Hedenv.:lind Erikssons poetiska '):lild av 
koltfolket, som på regnbågens bro steg ner pä Frösön och bytte 
sitt skohö och en aktuell doktorsavhandling av Hä.rjedalsprästen 
:So Lundmark med djupanalys av· samernas sol- och m&nkul t, finns 
lika många teorier som det finns forskare. 

Precis som det gåtfulla folket, etruakerna 1 romarnas föregängs-
folk, mystifierat forskare från hela världen, på samma sätt har 
samerna lockat historiker, litteratörer och forskare i närmare 
ett par tusen år nu, till förundrade eller beundrande genmtUen. 

/ • 

Samerna eller 11fenni" skildras ömsom som den gode vilden, som den 
trollkunnige schama."len, som kunde bota sjuka med hjälp av sin 
trolltrumma eller som kunde sätta gand - sjukdom - på sin fiende. 
Eller de beskrivs som fredliga. fångstmän som levde ekologiskt 
i samklang med djur och natur, skickliga med. pil och båge till 
husbehov och suveräna på att ta sig fram på brädlappar med uppåt-
böjda spetsar framtill. 
De levde i ett land där det ·var natt halva året men där solen i 

gengäld aldrig gick ner under sommaren och livnärde sig under 
de knappa.ste villkor. 
De bar sitt hus med sig och kvinnorna jagade vid männens sida, 
lämnande sitt barn att gnaga på märgben under tiden, i en komsa 
hä~1gande i ett träd. 

Så beskriver den romerske hisorikern Tacitus år 98 e Kr i sin 
bok om de germanska folken de sällsarrma fenni längst däruppe 
under den arktiska himlen. 

Den förste skildra.ren med direkt erfarenhet a.v samer ,rar den 
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tidigare omtalade vikingahövdingen Otta:r, som skrev och rapporterade 
till Al.fred den store av England om sin resa från Tromsötrakten 

längs sarnelandskusten ända bort ti.11 Vita Havet (ovan s. 14). 



Allt enligt Orosius: Ristory of the World och året var 892 e Kr, 

Den förste att tala om samernas trolldomsförmåga är den danske 
historieskri~aren och kaniken i Lund Saxo Grammati8us 1208 i 
sina 16 böcker om danernas bedrifter. 
Saxo ka.rakte:riaerar också 1 samerna som skickliga bågskyttar och 
spjutkastare. Också han noter.ar att de löper över snöhöljda berg 
på böjda trästycken-
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Jag ska härnedan kortfattat återge några av de viktigaste teorierna. 
om samerna och deras ursprung, så som de speglas i framstående 

forskares verk de senaste 400 åren: 
Uppsala.professorn Schefferus menar i sitt }l:lassiska verk Lapponia 
i675, beställt av humanisten Jakob de la Gardie, att samerna kom 
österifr!n genom Finland från de skytiska trakterna vid Altaibergen. 
De var släkt med samojeder och finnar och urinnevånare i boreala 
ödemarken .. 
Schefferus verk är baserat pa rapporter han infordrade från 
präster b<>satta i de nordliga delarna a.v vårt land, kunniga 
i det samiska språket och med direkt och personlig erfarenhet 
av samer. 
Min tidig,a.re om·talade förfader Olof Niurenius, kyrkoherde i Ume~, 
hörde till dessa. Han följde bl a sin svärfar ärkebiskop 
Kenicius på dennes visitationsres~r och besökte så bl a Torneå 
den 24 juni 1616 och beskriver kort och gott samernas här-
stamning så.: 
"Lapparna själva leda sin härstamning från Mieschogieschee. M 
jag frågade, vilken ock varifrån.denne var, sade de sig icke 
hava inhämtat något annat därom av sina förfäder, än att han för 
länge sedan flyttat till deras trakter från Finland--" 
Så följer en av dessa fantastiska sägner,, som inte platsar här 
men som kanske i ett annat sammanhang kan bidra till att 
skingra mystiken kring samernas ursprung. 

Carl von Linn~ kallade samerna för asiater, rätt och slätt. 

Sven Nilsson 1187•~1883 11 :professor i naturalhistoria i Lund, 
tillika arkeolog, hå.vdar i sitt imponerande verk Skandinaviska 



Nordens urinvånare 1838-43, för första gången tesen, att samerna· 
vore Skandinaviens urinvånare, fäder till kvartsitkulturen i norr 
ooh_ de som var upphovsmän till stenåldersfynden i norra Sverige. 

(Sven Nilsson: Skandinaviska Nordens ur-invånare, 2 uppl 1866) 
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Gustaf von Du.ben 1822-92, professor i anatomi vid Karolinska 
Institutet i Stockholm, etnograf och forskare hävdar i sitt verk 
Om Lappland och Lapparne 1873, att samerna kom in i vårt land 
österifrån någon gång på 500-talet f O "då soyterne tumlade kring 
i mellersta och östliga Ryssland". 
Uenna von Dlibens hypotes kom att gälla inom sameforskningen ett 
halv t århundrade fram över. 

(0 von Dliben: Om Lappland och Lapparna 1873) 

Oskar Montelius 1843-1921.,nestor i svensk 1800-talsarkeologi, 
hävdar med bestämdhet att artefakterna i norr vore av nordiskt 
ursprung, Den skiffer-kvartsitkultur man fann spår av där, 
skulle alltså enligt honom vara avläggare av en neolitisk 
sydkultur. 

(O Montelius: Sur les sculptures de rochers de la Suede. Congr 
internat. d'Arch~ologie Sthlm 1874•) 

A Nummedal 1867-12441berömd norska· keolog, var den som gjorde 
den sk Komsakul uren vid Varangerfjord i Nordnorge känd och 
debatterad. 
På en i ef'ri kustremsa levde här under äldre stenåld.er, 7 000 -
2 000 f O, ett .fångstfol}(; som kunde vara samernas förfäder. 
Omkring 4 000 f O när klimatet blev varmare - då gick tallen 
200 meter högre upp på Sylarna och lind och hassel växt• kring 
Storsjön - sökte sig detta folk söderöver och inåt land. 
Så resonerade N1011medal, senare stödd av bl a Astrid Cleve-Euler. .·. 
Dock är ännu inte helt bevisat att Komsa-f'olket var samer. 
Men se.nere fynd på "Komsa-området" kring Varangerfjord bl a. 
från samisk järnålder ooh klart definierade som samiska tycks 
visa mot en kontinuitet och stödja Nummedals med fleras teorier 
om detta område som ett slags ur-land för samernas förfäder. 
Vi har bl a Mortensnes och Kjelmay-fynden. 
Det är också på Komsa-land, som det revolutionerande Joubmalouktas 
hällristningsfält ligger, kring vilket Knut Helskog i Tromsö 
f n förbereder en publiowring, med spänning motsedd av arkeologer 
med Nord-Europa som forskningsfält, 



(A Nummedal: Stone Age Finds in Finnmark, Oslo 1929) 
(Astrid Cleve-Euler: Komsakulturens ålder, Lindesberg 1937) 

K B Wiklund 1868-1934, professor i finsk-ugriska språk i Uppsala, 
tillika etnograf, framför i den postuma volymen Lapparne 1947 
åsikten att "protosamerna", som han kallar samernas förfäder 
varit istidsövervintrare vid delar av Nordnorges kust. 
Nordiska lånord i lapskan kring järnålderns början, menar han 
skulle bevisa att de startat sinutvandring från trakterna av 
Urals källor betydligt tidigare. 

(K B Wiklund: Lapparne 1947) 

Ernst Mank.!!, fastslår om den nordliga skiffer-kvartsitkulturen, 
att den vittnar om ett fångstfolk, som rört sig mellan fångst-
platser och fiskeställen: 
"Inga egentliga fakta synes vederlägga den tanken, att denna 
gamla kultur kvarlevat i eller är identisk med samernas tidigare 
fångstkultur, vilken så småningom utvecklades till renskötarnas 
herdekultur." 
Manker tar klar och odelad ställning: stenåldersfynden i norr, 
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den arktiska hällkonsten inräknad, stammar från samernas förfäder! 
Manker: 1968) 

Gustaf Hallström hävdar nästan hätskt motsatsen: Norrlands sten-
ålder är en utlöpare av svensk stenålder och "intet spår finnes 
av någon kultur eller redskapsform, som kan härledas till lapparna 
eller lapparnas förfäder." 
Härmed är han inne på något som jag under mitt vittomfattande 
litteraturstudium kring samerna, hällkonsten, trolltrummorna 
funnit alltför många exempel på: en slags nedvärdering och 
diskriminering av denna livsstilsmässigt högt stående etniska 
minoritet inom våra egna gränser. Till detta återkommer jag. 

(Gustaf Hallström: 1938) 

Mårten Stenberger, mer ex~ert på Sydsveriges fornlämningar, 
menar att Norrlands första inbyggare kom österifrån. De hade 
enligt honom ett nordeuropasiatiskt ursprung, kom från trakterna 
kring Vita Hayet med sin kvartsitkultur. De var protosamer 
och följde viJd.renens väg. 



Sjöregleringarna i Ncn:rland_, suu:1 givit oss de S(maste 100 årens 
C 

mä:rkllgaste arkeologiska f1·nd, visar bl a på handel nord-syd.~ 
Päls och skin.n byttes bl a mot flintyxor från Skåne och Danma:tk .. 
På. så sätt, menar stenberger hamnade sädEma redlkap i cle:n. norr, .. , 
ländsk,a jorden .. 

O"f, St:enherger: 1964) 

C J:, Me,i,na.r1d~r, finländsk a:i;:~~0101.:rl'c. talar om en su'bneolit;isk 
kultur - en stenälderskultu:r utan jordbl.'uk ell1t1r kreatur men 
med vissa tekn:tska uppf inni:ag:::.r" 
Samiska kriterier på material från äldre historisk tid u.ppvisar 
enligt. M,:i:tna.'flder samma eller likartade k:ri terie":J::' i skrii'tlös tid 
och sa.mma. utbredning av av fångstboplatsern.a under båd~1 .;;·ten-
ålder och järnålder - samt inte mlnst i vår egen tid! 
(C F Meinander: Fo:en.t.id och f'orrJ..fynd, Hfs 'i952) 
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HP .. .ns 0hr}. stians son sk :r-'1. ver 196 l att "det ä.r troligt att miänni sko:ri·ui. 
pä de talrika ncz::dänd.ska l:!oplatst'¼rna är samernas förfäderu, plus 
att de·t tillkomm.i t befolkningstillskott söderifrån. 
'm Christiansson: .1961) 

,EQ_lf K.11:::l,J_gtröm som för Riksantikvarieämbetet och Nord.i ska 
Mu.s~et intensivundersöker· sa.·1daka fasta lämninga~, mc:n.121.r. a·tt detta 
förfa:.dngssätt ger.· bät·tra vi.ö,jligheter att ta steget öv~?r från 
histor!g.k tid än vad samiska föremålsformer kan göra. 
lian förkastar bag:r:eppe•!; skiffer--kva.:rtsi.tk1z.lture11 och h~btdar a.tt 
fi.er t:tdp~mkter är möjliga för samernas invandrin 1g- mellan äldre 
sten.\lder: och äldre järnålder~ rent teoreti i:,kt, sett .. 

(R Kjell ström: 1983) . 

I!~vert :Baudou ha.r lett ett tvä.r,retenskapligt projekt .i övre No:or-
land.. M.;1.'t:~:t:'iaJ.e·ts spridnin.gm:-iktninga:r ger fle1·a tolkn.ings-
möjli.gheter., Fynd. från yngre st~nåld~1·:~ - oa 3 000 - 1 800 f 0 
visar på i.t,:f'lyta.nde från Mellansverige och Sydska.ndinavien med 
entaga inslag av krunkeramisk kultur öste:r:if::cån. 
Mell.ä.:ri. 500 f O och 500 e O ma.-r.kerar fynden kle,r fö:rb.indlel S€! 

Baudo1.is t.:f.digare hypotes var a.tt same1::r1.a.a fö1.•fä.de:r it1V.!:1;U1d:r:·et till 

Norrla1r,.ii ffö~e dem1a period 1 -c1e'llan 1 800 f' 0 -· 500 f O., 



Baudou anser det idag sannolikast att den samiska etniciteten 
utbildats i Nordskandinavien-Nordfinland, som får betraktas som 
en helhet. 
Samerna skulle alltså inte i egentlig mening ha invandrat. 
Etniciteten har troligen utbildats under bronsålder och tidig 
järnålder, enligt Baudous nuvarande ståndpunkt, skriftligen 
till mig p! våren 1985. 
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(E Baudous Samernas invandring till Sverige ur arkeologisk synpunkt 1973.) 

Inger Zachrisson från Riksantikvarieämbetet deltar f ni ett 
norsk-svenskt projekt - Sydsameprojektet -med uppgift att söka 
bestämma etnisk tillhörighet hoa nordsvenskt arkeologiskt material 
från vikingatid och tidig medeltid. 
Vid utgrävning av ett tidigare av Hallström undersökt gravfält 
i Vivallen i Härjedalen har Inger Zackrisson definierat gravarna 
som samiska både med hänsyn till gravskick och gravfynd bl a. 
Det är första gången man i inre Norrland funnit ett samband mellan 

gL"avar och de husgrunder, som också är under utgrävning. 
Medelst C14 -metoden har fynden hittills daterats till Vikingatid, 
kring år 1 000. 
Detta projekt kan eåledes:bidra till att överbrygga den fyndlösa 
århundradena när det gäller samiska fynd mellan samisk järnålder 
och tidigare samiska boplatser, daterade kring 1200. 
Inger Zachrisson:Sami or Nordic, Archeology and Environment 4 1985 

Som en sammanfattning av det här kapitlet kan sägas, att 
dagens arkeologer är mer inriktade på intensivstudier av fasta 
samiska lämningar, vilket ger dem bättre mijjligheter att 
ta steget från historisk tid till förhistorisk tid än vad samiska 
föremålsformer kan göra. 

Mer kunskap om samernas !Brhistoria kan vinnas främst genom blde 
breddade och intensivare studier av samiska fasta lämningar. 

Sjilv vill jag alltså räkna den arktiska hällkonsten dit: 



SAMERNAS GAMLA TRO om FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD 

--Lapparnas gud var liksom flera andra folkslags formad av 
sten lik en fågel ---likaså fra.mburo också lapparna då ock då 
kroppar, horn ooh skinn av djur, vanligen renar, till sina 
gudar ock smorde deras bildstoder med blod av stora djur ock 
fåglar, men de läto sig dock aldrig förledas till att döda.ock 
offra människor. 
---Andars skepnad.er visa sig ofta för dem, ock de tala ofta med 
dessa andar, som styra ock försvara sina dyrkare. 
--Man kan skicka ut allehanda ont medelst bollar, ock ingen 
kan motstå dessa. (trollskott) 

Så beskriver i början på 1600-talet lappmarksprästen Olof 
Niurenius det folk han var satt att "omvända" från deras 
"hedniska afgudadyrkan ock vidskepelse", bland annat med en 
egenhändigt skriven katekes för "ungdomen i Lappmarcken". 

För att rätt förstå trolltiummornas symbolspråk är det nöd-
vändigt med en kort presentation av samernas gamla tro och 
gudavärld efter detta inledande vittnesbörd.från en av de 
första som skrev ned vad han sett med egna ögon. Och en av de 
sista - sedan brändes trummor, stjälptes seitar och krossades 
en hel trosvärld å det skymfligaste. 
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(Olaus Petri Niurenius: Lappland sid 20 i Samerna i 1600-talets Sverige.) 

Djurceremonialism och djurrådare 
Två ritkomplex hör intimt samman med varje arktisk jägarre-
ligion, så också med samernas: djurceremonialism och djurrådare. 

Utifrån sin ekosofiska föreställning att alla levande varelser 
har samma värde, söker fångstmannen blidka det dödade ville-
brådet ·med en rituell beg avning: Om björnens ben begravs i 
anatomisk ordningt kan den uppstå på nytt! 

Djurrådaren är en övernaturlig beskyddare för varje djurt fisk, 
varelse - och var djurart har sin egen rådare. 
Men de mäktigaste djurens rådare blev beskyddare över alla djur 
och särskilt heliga. Så sågs björnen hos samerna. Troligen är 
det. därför den så ofta är helt ifyll.d med röd färg på häll-· 
målningar, där andra djur bara målats med· konturer. 



Samernas kultplatser var enkla naturliga offerställen 
under bar himmel längs flyttningsleder och vandringsstrlk. 
Det kunde vara en stubbe med mänsklig form eller en sten, 
en seite vid. ett berg med karakteristisk form 

Schefferus: Lappi:imia 1673 

Schelferus' framställning (1673j av kult inför ett 
träbeläte och en stenseite, 
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Seitar och nåjden som medlare mellan människan och maktern!.,_ 
Samernas kultplatser var enkla naturliga offerställen under 
bar himmel längs flyttningsleder och vandringsstråk - ett fjäll, 
ett berg, en sten, en seite, ett träd, en stubbe med "mänsklig" 
fonn. 
Här tillbads dels samernas himmelska gudomligheter, dels lokala 
andar, som bodde i den fiskrika sjön eller i _det märkligt 
formade berget därbak:om-
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Renskötarnas vandringsliv omöjliggjorde ett hierarkiskt präster-
skap, kultvårdare. I stället var nåjden den medlande mellan 
människa och makterna, naturen där runtomkring, varav människan va 
en integrerad del. 

"Naturomgivningen, klimatet, vitaminbristen har medverkat till 
att fördjupa och intensifiera den schamanistiska upplevelsen. 
Shamanen (läs nåjden) stimuleras till mera skakande erfarenheter 
i sin kallelsevision, upplever en djupare extas och framför mer 
spektakulära seanser än fallet brukar vara på andra horisonter." 
Så skriver Åke Hultcrantz i sin uppmärksammade uppsats Ekologiska 
perspektiv på arktiska och subarktiska jägarrreligioner, sid 375. 

Till sist hör hit - in.för nästa kapitel om trolltrummorna -
en översiktlig presentation av samernas viktigaste gudar, 
skyddsandar och rädare: 

J ,'. Växtlighetr- ocli 
f ruktbarhelsguden 
Vära{denolmai (identisk 
med Radienpardne, 
Tjorueradien.' ). 

Vindens gud, 
B1eggo/mai, med 
i,indslcoolar i händerna. 



Gudar, skyddsandar och rådare 

1.Y.1111"'!11~' Peive, solen, tecknades som en romb med strålar från de fyra 
hörnen, ibland rund med eller utan strålar. 
Det ·rombiska tecknet har också tolkats som kvinnans genitalia. 
Peive betyder egentligen sol och dag, och den livgivande solen 
ooh kvinnans sköte som livets urkälla kan ju symboliskt vara ett 
och samma . 

Bieggolmai, vinden framställs som en människofigur med en skovel 
i var hand, ofta placerad till höger om Peive. 

Tiermes eller Horagalles är åskguden till vänster om Peive 
Tiermes, besläktat med vissa sibiriska stammars Torym, himmelsgud, 
vittnar om ett östligt ursprung. 

Radienattje, den rådandes fader, är övergud i samernas mytologi 
och brukar avbildas överst på trumman. 

Radienakka, hans maka brukar finnas vid hans sida liksom 

Radienpardne, hans son, en verkställandegudanlighet, ofta med en 
renhornsgloria över huvudet. 

Nästa treenighet - som brukar förekonmalängst ner på trummorna -
är akkorna, gummorna: 
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Maderakka, urmod~rn, kanske samma som Radionakka med sina tre döttrar: 

Sarakka 8 kvinnornas hjälp vid barnafödande, avbildad med klyka, som 
symboliserade öppnandet av föderskans kved. 

·Uksakka, hemmets beskyddarinna, som vaktade kåtadörren 

lit Juksakka, bågmodern, beslcydda:r gossebarn oeh deras skicklighet med 
.pilbågen - avbildas med pilblge. 

Bland 8vriga gudar• ooh andeväsen märke främst i 

Leibolmai, almannen, jaktensgu.dom, avbildas som bågskytt, ibland 
med pilen riktad mot en älg; vildren, björn eller en tjäder•! en 
trä.dtopp., 



Våraldenolmai, världens gud var en fruktbarhetsgud, ofta tecknad 
på trolltrummorna med en symbol för växtlighet, en kvist, ett 
träd, i handen. 
Åt denna gud gavs ofta rentjurens könsorgan till offergåva 

1!!1!, dödsdemonen - en ryttare till häst - var ett djur som var 
avskytt av de gamla samerna. 
Vid kritiska sjukdomsfall berättas det att endast ett hästoffer 
till denne gud kunde rädda den sjuke. 
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Pl en del trumframställningar ser man Rota jagas med käppar till 
sitt dödsrike .. Jabmeaimo1. symboliserat av en gravfigur. 

Saivo var :enligt den gamla sametron paradiset. Dä~ fanns både 
411 J : • ' .) renar och djurfångst och alla livets glädjeämnen, fast allt 

ik 
li.ttre och lyckl~gare än i verkliga livet. 
På trummorna ser man ofta symboler för saivolivet sväva över 
doos.. och gravmotiven vid högra kanten på trumman. 

Nåjden med trumman i sin hand finns med på de flesta trummor. 
Till sin hjälp har han de apdar som kan hiälpa honom att färdas 
både på marken, i vattnet och genom luften, när han trummat 
sig i trance och färdas översinnligt: 

Saivosarva var rentjuren som bar honom 

Saivolodde var fågeln som bar honom genom luften 

Saivoguole var fisken, som på sin rygg förde honom över fjällsjöns 
vatten. 

Dirre, finns sparsamt noterat på en del trolltrummor. Det betyder 
fallos och sätts ofta i samband med nåjden,,noaidendirre. Ibland 
finns också testik~arna markerade på trumman. 

Här kan också noteras att björnens penisben, alltid fästes på 
baksidan av trumman i ett band som hängde ner nedanför själva 

-trumman, detta bland andra fruktba:i::hetssymboler och magiska kraft-
givare. 



TROLLTRUMMAN I HISTORISK BELYSNING 

Det äldsta skriftliga vittnesbördet om en lapptrumma finns i 
Chronicon Norvegiae från 1200-talet, en latinsk krönika. 
Där berättas för första gången hur några norska köpmän fick 
bevittna trolldomsutövning:. 

Deras samiska värdinna hade nyss dött. En trollman med trumma 
försatte sig i extas , varvid han föll ner och var som död efter 
en stund. 
En ny trollman tillkallades då, och denne var så framgångsrik 
i sin trolldomskonst, att den döda lappkvinnan återvände till 
livet. 
Hon berättade då - som en förklaring till den första nåjdens 
misslyckande - att den första trollmansens själ hade färdats 
i form av en valfisk, vilken stött pä en påle som genomborrat 
dess buk. 

På trollmannens trumma fanns målad en valt en ren med släde och 
en båt med åror. 
Det var de redskap som nåjden använde, då han löst från kroppen 
gav sLg ut för att hämta hjälp att återväcka den döda. 

Sigurd Agl:'.'ell, som i sin Lapptr:wnmor och runmagi• återger den 
här berättelsen menar att rumman troligen också hade andra 

bilder som inte nämnts i sammanhanget. 

I detta det tidigaste skriftliga vittnesbördet om trolltrummans 
användning spelar således trolldomshandlingen huvudrollen. 

Från 1600-talet och senare blev det trumman och inte den i 
ectas försatte nåjden som blev väsentlig, menar Agrell. 

"Nåjden kastar sig på mar-
ken, blir avart i ansiktet 
ooh ligger sen som död-" 
Ur Schefferus: Lapponia 
16<B 
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TROLLTRUMMORNAS ANVÄNDNING 

"Nåjden kastar sig på marken, blir svart i ansiktet och ligger sen 
som död i en eller, ett par timmar - det beror på avståndet till ~-n 
pla-ts: han tänkes besöka. 
När han vaknar ger han en utförlig berättelse av sina erfaren-
heter på den andra sidan." 

Det bör tilläggas att för den här sortens besvärjelse använde man 
en trumma vars nedre del var utformad som ett kors. 

Flera sådana målande och dramatiska berättelser Olll trolltrummans 
användning står att läsa i Schefferus Lapponia från 1693. 
I sitt omfattande livsverk om samerna har han samlat rapporter 
och berättelser från olika sagesmän, främst präster som vei'kat 
i sameland. Dessa var allsidigt intre~serade och utgick från den 
helhetssyn som rådde, innan den specialiserade forskningen av-
skärmade sig, var inom sitt fack. 

Samuel. Rheen - en av Schefferus uppgiftslämnare vittnar: 

-Nåjden sjunger en sång, en j,ojk, och männen bch kvinnorna runt 
omkring sjunger med, några i högre tonart, andra i lägre. 
Nåjden faller ihop som död, och man tror att nåjdens själ lösgör 
sig från kroppen och, sedan den varit på utflykt, återvänder dit. 

Men - tillägger Rheen förnumstigt - detta är inte sant, då det 
är omöjligt för både människa och djävul att återbörda själen till 
en kropp den en gång lämnat! 

-Så jag tror, fortsätter Rheen sin berättelse om nåjd och troll--
trumma, att djävulen bara stoppar själens aktivitet och hämmar dess 
verksamhet. 
När trummaren fallit ner läggs hans trumma så nära huvudet som 
mcSjligt. De närvarande fort sätter att jojka medan nåjden ligger och 
svettas som i ångest. Detta inte bara för att han ska komma till 
sina sinnen när hans själ återvänder, men ookså fBr att han ska kunna 
återvända ur sin tranoe. Detta tror man inte skulle ske om de 
slutade sjung~ eller om någon nuddade vid honom. 
Det är också skälet till att inte ens en fluga får komma honom 
när i det bär stadiet. 
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TIDIGARE FORSKNING OM TROLLTRUMMOR 

~land det 70-tal trolltrummor som finns bevarade i dag, finns inte 
två lika. Som med all folkkonst,-folksagor, textila mönster -
så har också trummorna utformats olika, beroende på nåjdens 
exakthet, fantasi oeh syfte med sitt trolldomsredskap. 

Även om de viktigaste symbolerna och figurerna på trolltrumman 
är lika över hela sameland i stort, skiljer man från norr 
till söder på olika typer av trummor, dels i fråga om till-
verkningstekniken, dels i fråga om trumtecknens placering. 

Schamantrumman, till vilken samernas trolltrumma kan räknas, 
har funnits inom hela den oirkumpolära fångstfolkskretsen. 
Den varierar till formen från rund till oval. Den samiska formen 
är oval ungefär som ett människoansikte - litet bredare upptill 
på en del, medan de flesta sibiriska trummor, som publicerats 
har en rundare form, dock inte alla. 

Ursprungligen. var scharnantrumnan ett exaltationsredskap_ , med 
hjälp av Yilket snhamanen försatte sig i översinnligt tillstånd 
och i trance kunde få insikt om fördolda ting eller påverka 

! ai.demakter. 
SA småningom, och särskiit hos samerna utvecklades trumman till 
att också bli spådomsredskap. På så vis uppstod bildmålningarna 
på trumman - hos flera sibiriska folk var trumman bara skönt 
bemålat, dock med undantag för vissa stammar i Altaibergen, 
som har tecken på sina trummor, liknande samernas. 
"Vissa motiv och detaljer verkar ästliga, igenkända från både 

sibiriska trummor och hällristningarna i öster", fastslår den 
troligen främste troll trumskännaren genom tiderna, Ernst Manker i 
en av sina många skrifter i ämnet, Samefolkets konst 1971. 

I början på 30-talet reste Manker runt i världen och lyckades 
samla ihop 71 .äkta exemplar, som han säger, vilka räddats undan 
nitiska lappmarksmissionärers trumbål. I museer och privat-
samlingar hade en del räddats. av en del framsynta och toleranta 
prästmän. De spreds som furstegåvor - en ända till Rom. 
Vi påminner oss att Linn~ efter sin lappländska resa gärna klädde· 
sig i sin lappdräkt med tillhörande trumma, när han skulle hålla 
föredrag tex i Holland. 



S.A.l'1TITIL TYDNIN'G AV SAMISKA TROL!/J:RUY"!MOR.. 

Med. hjälp a.v några avde äldsta bev-a..ra.de troll trummorna och deras 
teckens tydning, gjorda a.v nåjder eller andra samer, ska jag· 
prem1n"bera. denna urkun.d kri_ng a2.m.iskt liv och tro fi5re kristen-• 
domens införande i sameland .. 

Som framgått av tidgare avsnitt skiljer de sig nå.got i u.tföran.d.e 
och ty:o., Men te,cknenj symbnle:rn.a ä.:r.· &esa.mma.~ om än riägot 
varieranäe i u :förandet - helt na.turligt, då det kan skilja hu.ndra.-

t als mi1 mellan fyndplatserna för de olika trummorna .. 

_Dyygt ,3 900 f i~re r p_å 71 t;,-_Emmo:r 

E:rnst Manker., som alltså sökt; fram och 1)eskrivt de 71 trwnmort som 

hittills hittats bevarade, konstaterade .inte mi.ndre ä.n 3 100 
fi.gu.rer sa.romanlagt på d,~ssa trummor. 

I genoms:rd. tt ryrmne:r en trumma. ca 44 figurer., Men den rikaste 
t:cumman har hela. 88 syrubcle:r- och d.en mins·ta bar·a 18. I det 
sista fallet r.ienar Manker att en del figurer kan ha :tfö::svunni t 
genom nötning., 

Manker samlade sina f9rskningsresul tat i det klassiska v:a:r-ket 

Die Lappische Zaubertrommel 1938 och 1950. 
Den senare volymen hand.J.ar enbart om trolltrummornas rika 
bHdsp::i:.·åk - en uni.k källa till förståelse av samernas. liv, 

tro och föreställningsvärld .. Och liksom allt som har med 
denna vå:r etniska mino:r:i.te t att göra all tfö:r litet bea.ktaa. ooh 

värderad, enligt min ås:i.kt., 

' 
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Den här ~seletrumman tillvaratogs av 46i 
lappmarksmissionären Christoffer 
Graan. 
Efter den ägande nåjdens uppgifter 

.--------
skrev Graan ner vissa figurtolkningar 
~å originalets trumskinn. 
lret var 1688. 

){ 

,_ 

Teckning pl trumma från Lycksele tappmark ( 1 :1-+i; foto sid. 
19). B-land figun,rna ses i mittfältet solkomplexet, Peive, det 
rombiska tecknet med ~ina fyra strål:ir och vissa mytologiska fi-
gurer på. dess:i. (se f:g. sid. 35) samt ett hammarkors som sym• 
bol för åsk~n, bäver vid sitt bo, ni.idens ren i Saivo, öslekonct 
som trollskott och ett par bitfigurer. Utmed periferin motsols 
med början upptill ses bl. a. djuren och skyddsande i fj:illet, den 
kristnes by, den pi en häst ridande dödsdcmonen Rota jagad 
på flykten, en rad figurer i samband med dödsriket, de tre air.kor-
na, renhagen, fiskeplats, viste med kåtor, njalla (den eNtDlpiga 
köttooden), ni.iden sj:ilv, djur i fjällen, väder- och växtlirhets-
gudar. 

I mitten: 

Solkomplexet, Peivc-tccknct, med de frln den rombiska kärnan 
utgående fyra strllarna och på dessa placerade figurer : blgdtytt 
siktande på en ä?g (symbol för jakten), Bieggolmai, "Vindman-
nen", med sina skovlar; Väraldenolmai med vixtlighetssymbol 
och de tre ailckcsolmalc, "helgdagsmännen"; i solkärnan en ren-
figur 
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NlRÖMA.NUSKRIPTETS TRUMMA 

Här två avbilder av samma trumma. 
Liksom all folkkonst skiljer de 
sig lite i olika versioner. 

Närötr-.mman anses vara den trumma 
som bäst bibehållit reflexer av 
en övervägande hednisk före-: 
ställningsvärld. 

Den norske lappmissionären 
lflhomas von Westen fann 
~rummen kring 1720 ooh 
präatem. J~han Randulf f8r-
fattade man•skriptet år 1723. 

Tydningen grundade sig på 
vittnesbörd från ångerfulla? 
lapska trollkarlar. 

Närötrumman var troligen 
gammal redan då den hittades. 

Abb 2J. ,.Trommcl de~ Närö-Man11~kripti1"; ,·on Rö,ti,, lfanl'II.. .i/ Cl 11 /.• ·,. r: I J ; c' / 11 /' /' j .1• c' /1 ,' 7. t1 It /1 ,• r I ro 111 111 c' I 
.Ramlulf 17.1,1. 

AW-. 22. "Tromn,cl de• Närö-ltaau»kripli"; ''°" Rödö. Manen. 
Randulf 1723, 



Naerötrumra.pmest genuin? 

Den berömda trolltrumman i Naerömanuskriptet påträffades på 
1720-ta~et av den norske lappmissionären Thomas von Westen. 
Denna trumma anses vara den som bäst bibehållit refleser av 
en övervägande hednisk föreställningsvärld. 

48 

Sogneprästen Johan Randulf författade manuskriptet 1723, då 
byggt på uppgifter från von Westen. Denne hade i sin tur frågat 
ångerfulla? lapska trollkarlar om tecknen ooh de föreställningar 
som var knutna till dem. 

Naerötrumman var troligen gammal redan då den hittades - då 
en trumma hade både status och prestige med hänsyn till ålder 
och rikligt brukande. 

Björn på Naerötrumman, himlens björn, symbol för himlavalvet 
Enligt Randulfs manuskript, grundat på von Westens anteckningar 
efter samtida nåjders förklaringar är björnen på Naerötrumman 
himlens björn, en astral stjärnbild och symbol för himla.-
val vet. 
Som ett yttterligare bevis för denna björnens symbolortydilse 
hos samerna, betyder ~jörns öga' det.samma som stjärna! på samiska. 

Intressant är en anteckning hos A rell om en magisk ring som 
samernalät solen lysa genom, vilket då markerades med strålar 
nedåt, i stället för uppåt. 
Denna cSmkastning'är enligt samme författare vanlig hos samer. 

Detta ger mig associationer till dyslexi, ett modernt begrepp 
inom pedagogiken, som bl a yttrar sig genom omkastning av 
bokstäver vid läsning och stavning. 
Hos mina elever har jag tyckt mig märka ett klart samband mellan 
dennåföreteelse och en starkare utvecklad högerhjärna, dvs 
dessa elever har mer av fantasi och spontaneitet men mind~e av 
den vänstra hjärnhalvans analytiska. förmåga än andra elever. 

I samernas ekologiska livsstil måste intuitionen vara väl ut-
vecklad, alla sinnen skärpta till det yttersta, helhetssyn~n 
vara rÄdande, för att de skulle klara sig och överleva i det 

kärva subarktiska klimatet före den moderna teknikens intrång-



Trollskott - Johan Randulf beskriver i Naerömansuskriptet 

trollskott så här: 49 
-När någon vill skada någon som är lång borta "så brauchen sie 
dazu einen Bogen aus Reintierhorn med Koblen und Pfeil 11 • Med denna 
båge av enhorn skjuter så nåjden mot en arm. ett ben eller vad 
han nu vill skada på sin fiende, på en bild han gjort av denne. 

Båge och pil blir här redskap för sympatetisk magi. 

Kastpilar av ben användes också som trollskott, på trumman ofta 

avbildat som ett korslagt ben. 

Er n Jt E m s IH i m 'i'r: Zur ldtolo"git: der lappischtn· Zaubtrtrommt:l 

Noidc mit Trommcl. Figur von cincr Trommd im [ksic2 dcs N:a.cional-
muscums in Kopcnhagcn (s. E. Mankcr 19,8: Trommcl Nr. p). I : 1. 

- ;. Stereotyp immcr wicdcrkchrcndcs Zcichen fur den Zaubcrschuss (gand} 
auf dcr Mcmbranc dcr !appischcn Zaubertrommd. Figur von cincr 

Trommd im Bcsit2 dcs Statens Historiska Museum in Stockholm 
(s. E. Mankcr 1938: Trommd Nr. 1). 1 : 1. 

(l) ramtrumma. 
0 sk&luumma. 
@ vinkelramtrumma. 

.•• r 

\ 



TROLLTRUMMANS UTBREDNING OCH STIL 

Trumforskaren Ernst Ma.nker delar in trummorna dels efter deras 
olika konstr~ktion, dels efter deras symboler och innehåll i 
kust och inl.andstrummor. 
Slutligen gör han en indelning efter komposition eller stil om 
man så vill. 
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För åskådlighetens skull har han gjort en ka:rta ., som visar förekoms-
ten av de olika trumtyperna. 

Trummornas konstruktion 
'Ma.nker skiljer sålunda mellan: 
-ramtrumman, en sydlig typ, där trumskinnet är spänt över en ram 
av en svept h&"'.lds_bred trä.sp,jäla. 

-skåltrumman, med skinnet spänt över en skålformigt urholkad 
trumkropp, mer vanlig norröver. 

-vinkelramtrumma av större format, där ramen fogats samman av 
två vinkelformigt skurna böjda delar. Denna trumtyp förekommer 
mest i Finland. 

Tru!71typer indelad•= efter komposi ti~ 
Ma.nker har vidare subjektivt strukturerat upp sitt trummaterial 
i olika typer med olika komposition och andra kara..~teristika. 
Här följer en kortfattad översikt med vederbörlig illustration: 

Åseleiryro:nanhar odelat bildfält med det rombiska soltecknet Peive 
i mitten och fyra strålar med tillhörande symboler. 
Detta är den vanligast förekommande typen av trolltrumma • 

....... ,, :· J""-...._. 

. 1 }, 
. '1 . 

' 't.t~I;, lt!. 1~ 
e 

ÅSELETRffMMAN -
odelat bildfält med det 
rombiska soltecknet Peive i 
mitten och fyra strålar med 
tillhö~ande symboler. 
Vanligaste trumtypen. 
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Ranentypen ha;- trumskinnsytan horisontellt delad i en övre mindre 
del och ett större nedre fält, där soltecknet är centralt, rombiskt 
ibland, runt ibland. 

I Pitetypen har samma delning men har det större nedre fältet delat 
av ett vertialt mittstreok med bara ett rudiment av soltecknet. 

'ill 
RANENTRUMMA-
övre mindre del och större 
nedre fält med centralt 
sol tecken. 
Rudbeok 1689 

- l=,,,i.Q~"'irAlf~..l~lf,!t:.._,.lt'! 

--- • 

• ........ 

, . 
PITETRUMM.AN-
samma delning men vertikalt 
mittstreck på nedre fältet. 

Rudbeck 1689 

Lulety:pen har horisontal fältindelning men odelat nederfält med rund 
solfigur 

Tornet:ypen delas horisontellt i tre fält 

. . . 

. :·---JUL 

,\11!1~~1iriilliiil'iij~ .,,.,..:.19 

.. 
LULllTRUM.MIP 
:Rl14beck 168, 
Alla tnmbilder hilmtade ur& 
E Mankera Di• Zaubertro!lll\el 

'f()U1il+TRUMMA 

.., Diiben 1873 



Finnma:rkstypen har inte mindre än fem horisontella fält eller 
regioner 

Kemitypen har tre fält eller regioner men en öppning på mitten 
EW alla tre fälten, sålunda antydande viss kommunikation mellan 
de olika omr&dena 

FINNMARKSTRUMMAN -
har fem horisontella 
regioner. 
P'riis 1871 

Denna indelning i olika regioner svarar mot mytologiens före-
ställningar om guda- och andeväsendenas fördelning på högre oeh 
lägre regioner, alltifrån överjordisk till underjordisk. 
Manker menar detta skulle kunna tyda på kristen influens. 
Själv får jag omedelbara assooiationer till psykologiens 
överjag, jaget och det undermedvetna, så som det behandlas 

av vära klassiska djuppsykologer, Freud, Adler ooh framför allt 
Jung. 
(E Manker: Samefolkets konst s. 33-35 ) 

Albarken gav trolltrumman färg 
Teckningen på t~olltrummorna är utförd med alfärg. Man tuggade 
albark och den röda saliven man s~lunda fick blev den färg man 

tecknade trolltrummans figurer med. 
Ibland krossade man barken och kokade. 
Är också hällmålningarna gjorda med alfärg? I vilket fall uppvisar 

de samma rödgrå eller rödbruna färgton som karakteriserar de 
månghundraåriga troll trummorna idag. 
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Var trolltrwnman ursprungligen en pilbåge? 

Har schamanernas och samernas trolltrwnma sitt ursprung i den 
för alla nomadiserande veidefolk livsnödvändiga pilbågen? 
Det s~lle för min teoris vidkommande betyda, att den på så 
många hällkonstlokaler ·rörekomnande jägaren med sin pilbåge kunde 
betyda nåjden med sin trwnma! 

Den tyske forskaren Ernst Emsheimer har i sin essä Zur Ideologie 
Der Zaubertrommel samlat vittnesbörd från främst ryska forskare 
om denna troll trummans ursprung. 

Emshe·imer framhåller fö .. st troll trummans dubbla funktion: 
-för det första är trumman det redskap varmed nåjden försatte 
sig i extas. Härvid frigjorde han sig från kroppen och gav sig 
ut på de märkliga utflykter i själens rike, varom så många 
sameforskare vittnat. 

-Först i andra hand är trolltrumman ett spådomsinstrument. 

Trumma och båge srnonyma ord i Altaibergen 
Den ryske etnologen P Potapov hävdar enligt Emsheimer, att den 

si.biriske schamanens ursprungliga instrument var båge och pil. 
Senare övertog troll trumman bide bågens namn och fuktion. 

Också språkligt är trumma och bäge synonyma ord hos vissa altai-
folk. 
Schamanen från Al tai skjuter på onda andar m~d troll trumman 
liksom han skulle gjort det med sin båge. Potapov menar i 
analogi härmed att hängena runt kanten på trolltrumman skulle 
symbolisera de ursprungliga pilarna. 

- Trumman förvandlas under schamanens händer och blir till en 
pilbåge som sänder iväg pilar mot fientliga andar. Så framställer 
en annan rysk forskare saJJ1ma teori. 
Det är B G N Potanin som tror sig.veta om mongoliska och 
altaiska folkslag, att trumman "Wci.hrend des schamanistischen 

Mystikums einen :Bogen darstellt; mi t welchem er Pfeile au.f feind-
lische Glister abschiesst". 
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Den finske forskaren I Lehtisalo bestyrker enligt Emsheimer 
sina ryska kollegers ut sago: 

-Juraksamojederna besjunger i sina sägner -vilka han studerat 
trumman som varande en båge, "singenden Bogenbaum", som han 
så poetiskt återger. 
Bågen är alltså primär, trolltrumman sekundär. Lehtisalo menar: 
n_,,_ dass die Vervendung der Zaubertrommel sowohl bei den 
Samojeden als auch bei den Finnisohen Völkern, bei denen sie 
auftritt, sekundär ist, und aass der Zauberer urspunglich einen 
Bogen gehabt hat mit dem er den Geistern drohte und auf aie 
schoss". 

Emsheimer utvecklar resonemanget och frågar sig om det också i 
samernas förhistoria finns något som kan peka på att trumman 
ursprungligen varit en pilbåge. 
Han hänvisar till Johan Randulf, författaren till Naerömanuskrip-
tet - en av de bästa skildringar vi har av det samiska Pantheon. 
Randulf - som alltså fick sina förklaringar av trumbilderna -
av då levande nåjder - tyder alltså gudinnan Juksakkas pilbåge 
som trumma! 

Ett annat exempel: den norske lappmissionären Jens Kildal be-
rättar att en nåjd som inte har n~on trumma till hands i stället 
hänger en bössa i ett band, frågar och tyder svaret efter bössans 
rörelse i bandet. 
Detta erfor han alltså av norska samer. Exakt samma divinations-
förfarande berättas om ostjakerna av K F Karjalainen. Och därmed 
är vi framme vid de stammar och trakter, där ryska forskare 
klart tyckt sig finna trummans ursprung i pilbågen. 

( Kildal 1730, sid 90) 
(K F Karjalainen 1921-27 sid 322} 

Det ska sägas att Juk alcka som finns avbildad nertill på de allra 
flesta trolltrummor avbildas stående eller sittande med en båge 
i hand. Det var hon "den gamla med bågen" som vid barnets födelse 
med b~en i hand beskyddade babyn. 

En rysk kvinnlig forskare LE Kaunskofskaja berättar analogt om 
televterna i Altai att de tror barnens gudinna osynligt från 

vaggan skjuten en pil mot de andar som vill bamet ont. 
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Prästen Henric Forbus har noterat att en del samer förr bar en liten 
amulett i form av en båge kring halsen san en beskyddande emulett. 

Uppgifterna på de två föregående sidorna är hämtade och översatta 
av förf från: 
(Ernst Emsheimer: Zur Ideologie der lappischen Zaubertrarmel, Ethnos 
1944) 
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Juksak.ka - "den gamla med bågen" -
var barnens beskyddare 



EKOLOGISKA ASPEKTER PÅ SAMERNAS RELIGION TROLLTRUMMOR OCH ARKTISK 
HÄLLKONST 

Den ekologiska aspekten på kulturens mjukdata är aktuellare än 
någonsin. Konst, folklore och religion synas och filtreras 
med hjälp av kulturekologiska metoder i allt större usträokning. 

En svensk forskare som ägnat stor uppmärksamhet åt arktisk kultur 
i ekologisk belysnin·g ä.r Åke Hul tkrantz. Han talar om en enhetlig 
arktisk kultur, varav samerna var/är en integrerad del. Han utgår 
härvid från Stewards tes att den omgivande naturen helt klart 
påverkar kulturbyggandet medelst och i växelverkan med skapande 
processer. 

Edgar Reutersköld var den förste svenske forskare på det här 
området, som talade om ett direkt samband mellan samernas 
religion ooh deras·levnadssätt 

-~ Reuterskiöld: De nordiska lapparnas religion, 1912) 

Hultorantz utvidgar således hans resonemang ooh hävdar att det 
finne ålderdomliga och djupa samband mellan samisk jägarkultur 
och andra kulturer inom det cirkumpolära bälteto 
Det finns ett tydligt materiellt, kulturellt och relitiöst 
sammanhang mellan samerna och ostsibiriska ooh nordameri 
folkslag. Men dessa samband ligger i tid före den samiska ren-

skötseln uppkost, menar Hultkrantz och framför tanken att det var 
knapphet på vilt som ledde till rennomadismen. 

~Å Hultkrantz: Hunting and Fishing 1965 sid 265-318) 

Denna sin teori stöder Hultk:rantz till dels på den norske 
arkeologen örnulv Vorren, som i likhet med Ernst Mankar sökt be~ 
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• ,isa att före rennomadismens tid vandrade samerna och samernas 
förfäder mellan de bästa fångstställena vid bästa tidpunkt: under 
hösten bedrev de renjakt i inlandet, på vintern fiskade de vid 
.fjordmynningarna, under sommaren fiskade de längre ut i fjordarna. 
Det gamla jägarsamhällets tyngdpunkt låg vid älvar och sjöar, 
medan nomadsamhället drog längs höjdsträckningarna följande renens 
vandringsleder. 

(Ö Vorren E Manker:Samekulturen Tromsö 1958) 



Sameschamanismens ursprung 
Hultkrantz får stöd för sin teori om ett kulturellt mönster som 
förenar alla folk i den arktiska zonen, främst av Björn Collinder 
och Ernst Manker 

( B Collinder: Lapparna 195 3 ) 

Ett östligt inflytande i samernas religion spåras av forskare som 
(Hans Mebius, E Emsheimer och Uno Holmberg.) 
(R Mebiuss Sacrificial Cult and Hunting Rites 196~ 
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(El Emsheimer: Eine Sibirische Pallele zur lappisohen Zaubertrommel 1948) 
(U Harva Holmberg:Die religiösen Vorstellungen der altaischen V<>lker 193A) 

En annan forskare D Str8mbäck menar rentav att nord.männen 
tagit över den gamla skandinaviska lappsohamnismen. Detta i 
motsats till andra forskare, som hävdar motsatsen. 
D Strömbäok: Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria 1935 

Reuterskiöld, Wiklund och Sven Nilsson ser lappsohamanismen som 
ursprungligt samisk, Särskilt Reuterskiöld korrelerar döds-

rltualen kring björnjakten med samernas urgamla veidekultur, 
medan deras kult av stenar, berg, ·träd kom in som ett religiöst 
element under en senare rennomadisk period, menar Reuterskiöld. 
(E Reuterskiöld: De mordiska lapparnas religion 1912) 
(K B Wiklund: Lapparna 1947)) 
(3 Nilsson:· Skandinaviska Nordens ur-invånare 1866 } 

Åke Ohlmarks talar i motsats till Strömbäck om två sorters schama-
nism: vad han kallar "high arctic schamanism" med själsflykt 
och till vilken sameschamnismen hör·, och "Little schamanism= nord-
männens form av schanan.ism. 
!,Å. Ohlmarks: Studien zum Problem des Schamnismus 1939.) 

Olaus Niurenius skriver efter samtida rrfarenhet och studier av 
samer i egenskap avs k lappmarksmissionär att deras trumma an-

vändes för tre ändamål: spådomskonst inför jakt, som offer och 
till att utrannsaka fjärran ting. Jag låter honom själv berätta i 
Lappland eller beskrivning över den nordiska trakt, som lag;>.arne 
bebo i de aYlägsnaste delarne av Skandien eller Sverige från 

början av 1600-talet. Det var hans söner, som kallade sig Plan~in, 
som sedermera tillställde Schefferus manuskriptet. 



il .. ,, • .,~ 1--:;:z. 
,11. En lappmarksmissionärs föreställning av 11åiden under trum• 
mandel och i trance, då djävulen hugger sina klor i honom (1671). 

Olof Niurenius: 

Dl\ de skola utforska fjärran ting eller giva svar på andras 
frAgor därom, ha de en trnmmn, som är gjord på ovan omtalade 
sätt, men nedre delen av densamma, vilken trollkarlen tager i 
ena handen, delas i fyra delar av ett kors. På själ va trumman hänga 
med senor fastknutna klor ock ben av allehanda djur, som de 
fångat. Den av ruiissing förfärdigade grodan, som lir deras orakel, 
är överallt besatt med ringar. Då man så s!Ar hastigt med den 
tvåhövdade, med mässing beslagna hammaren ock grodan ligger 
pl\ mitten av trumman, skramla ringarna på grodan ock klorna 
ock benen pä trumman ock görn ett förskräckligt buller. Troll-
karlen trummar ock framsäger besvärjelser, ock liksom Jamblicbua 
säger sina landsmän begagna sånger, då de spå, ock betvinga sina 
gudar med dem, så sjunger även denne sina sAnger med avskyvärd 
röst som en skällande hund ock vill liksom bita omkring sig At 
bäggo sidor. Till slut hoppar grodan ned på marken ock hoppar 
av egen kraft !ter upp på trumskinnet några gånger. Man 
trummar ock sjunger beständigt, tils grodan stannar pl nAgon 
efterfrågad bild ock trollkarlen faller ned sanslös som en fal-
landesjuk, sl att ingen ande vidare tyckes finnas i honom ock 
intet livstecken förspörjes, utan själen synes hava lemnat krop-
pen. Dl måste vaktare vara tillstädes, som so till, att den fram-
stupa liggande, livlösa kroppen icke vidröras av det minsta 
ting, eljes tror man, att kroppen icke Aterkommer till liv. 
DA anden slutligon lterkommer, uppvaknar kroppen liksom ur 
en djup sömn ock kan svara pA nlla de framställda frftgornn, 
om ocksA det efterfrJgade befunnit sig pi nlgra hundra mils 
avstlud. De kunna ookal inom 24 timmar lstadkomma, att de 
sotn al önska fA underrlltteli;e om vad nlgon pl ett annat ställe 
sysslar rued, eller huru deras vänner ock klraste ml, ock allt 
fullstladigt noggrant. Ook för att bättre :beatyrka aina utsagor 
~1edföra de en kniv, err sko, en ring eller nlgon annan för den 
eftcrfrlgande 'liln<l sak dsom vittnesbörd om utt ärendet blivit 
väl utrilttal 
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Seitar - äldsta gudoms-symbol 
Seitar är samernass äldsta religiösa arv. Seiten var symbol för 
natur-gudomligheten, markrådare för fyrfotadjur, för fågel, men 
särskilt för ren och fisk. 
Därför är seitar särskilt vanliga vid sjöar ooh höjdstråk med 
vildreJJ. 
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Under jägartid fanns oftast offerplatser vid fångstanläggningar -
ren och älggropar, samt vid renars och älgars övergångsställen vid 
vad och sund. 

Vid "mina" hällmålningar 13rattberget och Hällberget i Norra 
Skärvången står älgjägarna ännu på pass vid urgamla vandringsleder 
för älg. 
Hallström återger från ett av sina tre besök här en jakthistoria 
som skulle ha utspelats 1938s 

· -En hund jagade en älgtjur först upp mo~ Storberget och sedan 
rakt ner mot Hällberget. Där kom hunden så nära att älgen tvek-
löst kastade sig ner från klippan över de västra hällmålningarna 
rakt ner i den tvärdjupa sjön och simmade över till andra stranden 
vid "Näset" som vi säger lokalt. 

( Hallström 1960 sid 24) 

Povl Simonsen fastslå bestämts 
"Det må betraktes som et faktum at en forbindelse mellom vann 
og rituale har esistert" Detta S?ger han med anledning av att 
al många hällkonstlokaler ligger vid eller under vatten. 
I Kirkely i Balsfjord strömmar vattnet över ristningarna, 
liksom vid Glösabäcken i Jämtland ooh vid det stora fältet 

T.l.d Nämforsen, där fors.:karna är ense om att en större kultplats 
varit belägen. Nä.stan alla övriga hällkonatlokaler = kult-
platser? ligger f ö på en brant stupande klippa mot öster-

söder och i samband med vatten. Kanske för att solens första strålar 
i den arktiska hösten skulle nå de jaktmagiska aymbolerna?Detta 
min egen teori, i avrigt: 

(P Simonseni Veidemann på Nordkalotten sid 465.) 

Simonsen utvidgar sitt resonemangs 
"Det må ha foregltt faste ceremonier rundt ristningene med dana 
sang trommeslagning etc, og at vi defor må kunne etterapore 
meget av folks tankeliv genom bildene.• 

( P Simoneen sid 448 ) 



-

Miljön är kulturens kärna 

Miljön är kulturens kärna hävdar Hultkrantz 
Steward och exemplifierar: 

lärofader J H 

-miljön ger material åt religionens byggstenar och uttrycksformer 
-dess riter refererar till den emsterande floran och fa:unan 
-dess övernaturliga värld gnmdar sig på. omgivningens sinnesintryck 
-myterna bestäms av traditioner 
-den religiösa strukturen reflekterar den sociala strukturen i 

samhället. 

Men framför allt: 
Det är inte den geografiska gränsen utan en likartad ekologi som 
formar kulturen och skänker likartade kutturyttringar. 
En likartad religion förutsätter alltså och representerar en 
likartad kulturell nivir 

· "-environments, cultural core and cultnral level, fundamental 
religious traits are the links in the chain which oonstitutes types 
of religion-" som Åke Hultkrantz sammanfattar i sin nu.mera 
klassiska uppsats i Hunting and Fishing Jiuleå '1965 
(J H Steward: Theory of Culture Change 1955) 

Vad är typiskt för arktisk reli~ion ur ekologisk synvinkel? 

Hultkrantz citerar Malinowski, som menar, att magi associeras 
med oro och ängslan och har. som sin funktlon att r<:rlucera denna 
oro. Magin är f ö essentiell i alla jägarkulturer. 

Utmärkande för jägarfolk är också riter före och efter dödandet 
av ett djur - som om man bad om tillgift för slakten, ärade djuret 
och gav det en hedersam begravning. 
Ett typiskt exempel på detta är samernas ritual vid björnjakt, 
då man begraver björnen - efter festen med alla riter - med 

benen lagda precis som på eit levande djur. 

Heliga berg och stenar är var.liga både bland eskimåer, indianer och 
samer, liksom heliga träd bland samer och samojeder. 
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Högt upp på A1donf jället i Va:canger finns ett hä.llkonstfäl t, 
som i frige. om läge liknar hällmålningen vid Flatru,et :i. Här.je-
daleni 
":Begge sted.er tvingas v:i. ·til den konklusjon e.t berget m.1 ha 
vaert e-n hellig plass allered. för bildene ble til, kanske et 
of .fe rsted ........ , .... 

Aldonf jellet var jo i bruk som offereted for den. samiske be-
folking helt fram til kristendommens end.elige seier for 
bara. ca 200-250 år side:n" .. 
Q? Simonse:n: Veid.emann på Nord.kalotten sid 467) 
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Simonsen antyder att här kan finnas bevis för en bildkonstens 
utveckling frful stenälder, övex samisk jä.rnåJ.dc:ir och medeltid fram 
till trrunkone.Jceni 
Ett fält med hjor·l;:djur liknar mycket trummornas rena.ro Det andra 

iäl tet 'består av en scen med Ya.rgjakt in skuren på. ett skifferberg 
så sent som 1500-1600 e Kr/6 
Mi·tt emellan dessa fält stod. en se:tte där man offra.de ren och 
den platsen ha,r hållits för helig ända. fram till vårt 
århu.n.drade. 
(Simo,nr,;ent s:i'.d 482-8:5} 

Den arktiska religionen. betonar riter som har srunband med djur 
ooh med jakt pä dessa,. 
P.t'imitivajägarstamma.r gör däremot inga bilder av sina gudar utan 

upplever dem som delar a·v universum och av naturen, som an del 
d.ä.rav. 
Heliga. berg ooh. stenar tyd.s som värld.spelare som bä.r upp himlavalvet, 
s! välvande stort över en snö-tundra eller en tajga. .. 
De ves+"kliga. ägarna av naturen ä.r lokala ä.;"1dar, skogsandar, sjö-
and.a.r och bergsan.da.r., 
Universum föreställer man sig som s:tna koniska k~tor, himlen är ett 
gigantiskt tält med jorden som dess golvG Stjärnorna är hål i 
tä.ltdu..1.cen. Man överförde helt enkelt dan närmaste omgivningen till 
det i.:hrerna.tu:cliga..:. 
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Livslinjen på Nordkalotten 

Den sk livslinjen är en företeelse man finner hos fångstfolk 
längs hela det ar~tiska bältet, som tydligen hänger intimt samman 
med veidefolkets ekologiska levnadsaätt ooh magi. Så här skriver· 
Povl Simonsen: 
"Ve.idekunsten er i mange former utbredt over det meste av de 
sirkumpolare område. Det finnes veidekunst i SV-statene i USA, 
nord for de store ajöer i det östliga Canada, omkring Baikalsjöen 
og Jenissei i Midtsibir og på den europeiska Nordkalott, for bare 
å nevne de viktigste grupper. 
Overalt er det stor likhet, ikke bare i stil og framstillings-

teknikk,.men også i speielle symboler. For eks finner vi overalt på 
dyrefigurer lisvlinjen, dvs en stek som förer fra munnen ned i 

kroppen og ender med hjertet. 
Anatomisk finnes det jo ikke en slik forbindelse mello• munn 
og hjerte, men.den symboliserar öyensynlig livsbegrepet, hvori 
man identifiserer pust og hjerteslag. Som et ledd i jaktmagien 
framstilles hjertet ofte gjennomborret av en pil." 

(P Simonsen: Veidemann på Nordkalotten sid _443) 

Den kände amerikanske antropologen Franz Boas berättar: att när 
en puebloindian i Nya Mexiko målar- ett djur, drar han en linje 
från munnen till hjärtat "as an essential symbol of life 11 

Boas:Primitive Art Oslo 1927 sid 6~ 

W J Hoffman, som studerat schamanism hos odschibvaindianer 
beiättar hur medicinmannen gör en teckning på beställning av en 
jägare på ett djur som ska jagas. Han ritar djuret på näver eller 
i sand eller på en tillplattad kakao 
Hjärtat målar han med röd färg och likaså den sk livslinjen som 
går, från munnen till hjärtat. 
När allt är klart sjunger han en magisk ramsa: 

- Jag skjuter dig i hjärtat 
Jag träffar dig i hjärtat 
osv med upprepningar som i all fo kkonst~ 

(W J Hoffman: The Midewiwin 1891) 



Acta Arctica 

--
l<jehnli.1,1 

~opon 

IHd~O 

Fi1.t, 18. J\ni111al li1,t111·••~ wilh "lift~ li11,·'' a11tl lhc hcart indil'aL,•d. 

G. Gjessing, Circumpolar Stone ~ge. Acta Arctica Fasc. II, 1944. 

• 

Li'fslinjan förekommer ± oirkumpol·ä.r 
konst från stenåldern runt hela Nord-
-polen. 
~nna förbindelse mellan andning och 
hjärta, symboliserar den själva livs-
begreppet? 
Denna slående likhet beror den på 
diffusion, har den ekologiska förtecken 
eller är den måhända en illustration 
til°l C G Jungs "det kollektivt under-
medvetna"? 
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En annan forskare som aarit inne på samma tankegångar är A W 
Brögger. Han menar att hällristningen vid Vingen är uttryck för 
en kollektiv hjortfångst, 
Ända fram.till 1700-talet, berättar han i samma andetag, fångade 
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man hjort där genom att driva flockarna mot sjön utöver tvärbranten. 
så att djuren störtade utföro 
Liknande jakt fast gällande älg kan mycket väl ha praktiserats 
vid Norra Skärvången, vid N'åmforsen och vid Flatru.et i Härjedalen-
som inte ligger vid något vatten, men där sägner kring dens k 
Eva-graven berättar om sådan fångst. 

Om de stora naturalistiskt ristade älgarna vid Landverk vid lnn-
~ön säger Gjessing att älgarna tycks ha gått fram till själva 
"vannkanten som fora drikke"! 

(A W Brögger: Die arktischen Felsenzeichnungen in Norwegen 1931) 
(G Gjessing: Arktiske hellristninger i Nordnorge 1932.) 
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Är de här dräktiga älgkorna på väg 
till sitt vattenhål? 
Från hällristnlngen vid c;ärdeforsen 
0fferdal Jämtland 
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Offer är inte så viktigt i den arktiska religionen och schamanen 
är ingen präst, för övrigt opraktiskt för nomader. 
Tro är för arktiska. folk viktigare än riter, och myterna handlar 
om stjärnor· och stjärnbilder i form av djur. 
Det är en tidlös religion. 

Hällkonsten som visar jakt på vilda djur grundar sig på den magi 
och de jaktriter, där djurfigurer betecknar djurandar. 

Religiös ekologi emanerar ur identifikation med kulturkärnan. 
Det är svårt att tyda ett arkeologiskt då med referens till ett 
etnografiskt nu. 

Dagens trend är därför att kombinera arkeologisk, tydning med ett 
ekologiskt perspektiv, bottnande i flydda kulturer. 

Så sammanfattar Åke Hultkrantz det .arktiska fångstfolkets - läs 
samernas - ekologiska religion. 

,-
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Har hällkonst J2.raktiserats ända in i medeltid? 

Pov1·s1monsen, den norske arkeologen, har.presenterat några 
I 

djärva antaganden utifrån sin hällkonst- och sameforskninga 

Han antar först att den skandinavisk-finsk-karelska veidekonsten 
som en oavhängig grupp uppstod ca 3 500-3 000 f O med vad Simonsen 
kallar still -naturalistisk stil. 
Den var, menade han begränsad till den norska Nordlandskusten, 

dvs Komsa-området. 

Från detta begränsade område spred den sig på 3000-talet f O till 
mellannorge och Sverige och så småningom också till Finland och 
Öst-Karelen. 

Simonsen ser det som troligt att bergkonsten på Nordkalotten 
praktiserades så sent som det andra århundradet e Kr. Jag citerar 
ur författarens Veidemann på Nordkalotten sid 480: 

</, Tvertimot er det ytterst sannsyn-
lig at bergkunsten på Nordkalotten fortsatt var i virksomhet så sent som 
f0rste eller andre århundrede e.Kr. 

Det har hittil v~rt alminnelig antatt at kunstut0velse på berg og 
l0se blokker omkring dette tidspunkt forsvant helt, og at det ikke går noen 
linje derfra til Nordkalottens senere kunst. Ganske visst er det en forbau-
sende likhet mellom stil IV og de malte figurer (Fig. 276) på samiske troll-
trommer fra 16OO-17OO-årene543), men den kronologiske lakune har v~rt ansett 
for å v~re for lang. Imidlertid finner jeg trang til å ~nderstreke at vi 
hverken har datert slutningen av bergkunsten eller begynnelsen av tromme-
kunsten. Vi har ingen grunn til å tro at de eldste bevarte trommer, fra 
slutten av 15OO-tallet, representerer en tidlig fase i trormnekunsten, og vi 
vet sikkert at trolltrommen - med eller uten bemaling - hadde eksistert l'enge 

allerede da. Visse nye funn har gitt oss en antydning av en mulig utvikling 
fra stil IV tvers gjennom samisk jernalder og middelalder helt fram til 
tronmekunsten. · Viktigst er her helle.ristningene pA Aldonfjellet i Varanger~) 
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Aldon, Finnmark. 

Povl Simonsen ser de två renfigurerna 
på hällristningfältet på fjället Aldon 
i Kornsaland som slående likat ex ren-
figurerna på trolltrumman nedan 
P Simonsen: Veidemann på Nordkalot,ten:480 
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Som det viktigaste beviset på en kontinuitet 1 kronologiskt 1 

från hällkonstens senare stil genom samisk järnålder och medel-, 
tid fram till trumkonsten håller Simonsen fram hällristningarna 
på ALdonfjället i V~ranger, som presenterats tidigare. 

Här finns allt så ett fält med hällristningar med två hjortdjur som 
Il\Y'Cket liknar hjortdjur på vissa trolltrummor. 

Bara 150 meter därifrån finns en naturalistisktutformad varg-
jakt som daterats så sent som till 1500-1700-talet - alltså 
en tidsskillnad på ca 4 000 år! 

Mellan dessa fält, kronologiskt så vitt skilda>står en seite, 
som hållits för helig ända in i vårt sekel! 

Ett flertal inrapporteringar om sådana "falska helleristninger" 
som vargjaktsoenen på Aldonberget kan kanske vid forskning visa· 
att samerna praktiserad bildkonst in i sen medeltid? 

"I skrevne kilder og muntlig tradition finnes det ingen ant-
tydning av at samene noensinne skal ha praktsiert billedkunst 
på berg, men funnen visar at så må ha vaert tilfelle ~llikevel. 
Dette åpner vide perspektiver, del specielt for vårt problem 
her, at altså bergkunsten i vi'rkeligheten aldri forsvant men levde 
vidare på samisk kulturgrunn langt opp mot vår tid, dels også g 
generelt, at samisk kultur helt fram til i 1600-tallet har 
hatt fasetter som er 'Ukjent for etnografer og historikere, 
men etterhvert vil dukke ~PP i det arkeologiske matariale.• 
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Den här naturalistiska varg-
jakten på Aldonfjället i 
Varanger är från 1500-1700-
talet - efter Kristi födelse! 
På andra sidan en samisk seite 
finns en hällristning från 
stenåldern. 

Povl Simonsen frågar sig med 
allt fler forskare om samerna 
praktiserat bildkonst ända in 
i sen tid. Sa k~llade "falska 
hällristningar" som den ovan 
kan kanske bevisa detta. 
P Simoneens Veidemann på Nord-
kalotten, sid 481 
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Renf>årde med lockrenar i Alta för nära 4 000 år sedan? 

Den norske arkeologen Knut Relskog som är ledare och a.'1lsvarig 
för det tidtgare omtalade Jiebmaloukta-projektet på Komsa-grund 
i Alta, skriver i Ottar 1977 - Tromsö museums arkeologiska tid-
skrift: 

)..>--tSe·o· samiske kulcur er den eldste historisk k'jciue fakt- og fangstkultur pli 
Nordkalotten, og del er meget sannsynlig at de forhistoriske jakt- og fongstkultur 
i omq1det utgjltr en del av den kuhurtradisjon som den samiske kultur e~ 
grunnlagt pli. f/._ 
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Fig. /14. Bjernejakr om vinleren mens bjernene figger i hief. legg merke til <{Spor i snoe11>>. Fro 
.JJromaluokta, Aha. 

Alta.fältet med sina ca 30 000 hällkonstfigurer från stenåldern 
och med ett veidefolks karakteristika iigger alltså inom 

Komsa-kultu.rens område (9000-2000 f O}. 

Till yttermera visso har den rika sälbukten ända in i v~r tid 
av samerna nyttjats som säsongboplats. 
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Vad som emellertid gör detta fält speciellt intressant är de 
rikhaltiga boplatsfynd man nu som bäst håller på att undersöka. 

Hur man sen kronologiskt kan fastställa samband mellan hällkonst och 
boplatser är ett komplicerat problem, som man inte kan bortse 

från. 

Helt klart är förväntningarna bland arkeologer med Nordeuropa 
som huvudintresse, synnerligen stora inför Helskogs väntade 
publicering om forskningarna kring Altafältet-



Fångstgropar för ren och älg i sameland 

Bo Lundmark heter värt lands ende samepräst, bosatt i Funäs-
dalen i Härjedalen och med_en nomadiserande prästtillvaro från 
Göteborg i söder till Karesuando i norr. 
Han har nyligen·avslutat en doktorsavhandling om samernas sol-
och månkult, varvid han funnit många beröringspunkter med 
främst ryska arktiska stammar längs den "den arktiska häll-
konstens ku.ngsled" jag tidigare skisserat. 

Men om än hans tankar ibland svävar i. de högre sfärerna st~r 
denne realistiske förkunnare med bägge benen stadigt i den 
magra härjedalska fjällmarken. 
Bo Lundmark hör till dem som intimt kopplar samman den 

härjedalska hällkonsten·med samisk livsstil: 

70 

-I hela aet samiska bosättningsomr!det finns få.ngstgropsystem för 
ren och älg. 
Åtminstone rengroparna, fortsätter Lundmark, var grävda i långa 
kedjor, där hjordarna med vildren brukade dra fram på bred. cront. 
Sådana fångsgropsystem var i bruk i Bä.rjedalen ända in på 
1700-te.let. 
Just frän Härjedalen finne uppgi.fter om att botten· av groparna 

var försedda med spetsiga p!lar,-med eller utan järnbeslag. 

I samebyn Mittädalen berättade en gammal n-0måd T.orkel Larsson 
för Lundmark, hur samerna läg på lur vid sådana gropar efter 
rensträken, mest på eftersommaren tills snön kom. 

Just vid denna typ av fångstgrop var det viktigt att man vaktade 
ått byte, dA köttet annars kunde förstöras. I gropar utan påle 
kunde djuret överleva en ti~. Förf:s anm 

-Flatruet är en milsvid fjällpaltå som slutar i en kil mot 
Ruändan, där den stupar i branta avsatser ner mat Särvån. 
Märk att sarve är det sydsamiska ordet för ren! 
Pl ett av dessa klippstup finns den berömda hällmålningen vid 
Flatruet med älg och renfigurer 1 rörelse. Helt nära ligger 
den beryktade E'9'agraven, troligen nyttjat vid hetsjakt på 

ien och älg. 
Lundmark menar att det är sannolikt att offer och jaktmagiska 
riter f8rekommit i anslutning till m!lningarna 



71 

Var dessa jägare samernas förfäder? 
Lundmarks "Ingenting på fångstplatsen eller i målningarna utesluter 
en sådan möjlighet. 

\,,.. 

r·· \" . 
5~ ? ., 

,P-, 
J 

-V 
,;,~r~ 

'I 

· .•• 1.n I A • . ,~,1.; VI.., m.... 

.~ () JJ ~1\ 
4~,.-m 

• •4.;.:,('.~···,:i-1.~~· •• ,, . -, • • . .: ;!, :,;•· 

~on l1tx1~·:wtJ11a----•nna -
Sohefteruas tapponia, eng uppl s52 

._ 
Är det samernas förkris·tt1e väXtlighets-
och fruktbarhetsgud Väraldenolmai (iden-
tisk med Radienpardde - sonen i den 
rådande gudatrion)som dansar sin evig-
hetsdans i brunröd ockra på Flatruets 
farligt branta klipphäll? 

Vä.xtligheta- ooh fruktbarhetsguden 
Väroldenolmai från en trolltrumma 
E Mankar :Samefolkets konsti48 
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HÄLLKONST OCH TROLLTRUMMOR - LIKHETER OCH ASSOCIATIONER 

Utifrån de fyra föregående kapitlen om hällkonst, samernas troll-
trummor och· resonemange_t om ekologins betydelse f6r den arktiska 

kulturen, ska jag hoo:nedan gBra en sammanfattning och en jäm-
förelse mellan hällkonsten och troll trummornas bilder, samt -· 

till att börja med - föreställningarna därbakom1 

Samma spridningsområde (kartor s. 4 och 49) 
Om vi då först ser till de båda kulturyttringarnas spridnings-
område, finner vi, att de praktiskt taget täole-!' _varandra. Åt-
minstone. gäller detta Nordnorges kuf't, Jämtland-Härjedalen och 
Ångermanland, där förekomsten av trolltrummor och arktisk 
hällkonst praktiskt taget iSverlappar varandra. 

Min trolltrumskarta inbegriper tyvärr inte hela sameland - Ryss-
land saknas. Det aktualiserar en annan faktor i sanmanhanget - så . 
mången värdefull forskning som går oss förbi, genom att vi inte 
behärskar ryska språket. För arkeologer med nordeuropeisk arkeologi 
som specialitet borde ryska vara obligatoriskt~ 

Vidare förekommer som synes av kartan ymnigt med trolltrummor i 
övre Norrlands inland utan korrelerande hällkonst. Merl.med de 
intensivundersökningar som nu pågår är det inte otroligt att 
fler hällkonstlokaler kommer i dagen längs flod- och 
sjösystemen. 

Som exempel på sådana nyfynd kan nämnas de ristningar med inte mindre 
än 54 figurer som upptäcktes så sent som på hösten 1984 vid 
Stornorrfors vid Ume älv och som dokumenterats i Archeology and 
Environment 4 1985 sid 313 , (kartan återgiven s. 7). 

En av orsakerna till att så relativt många stenåldersfynd gjorts 
just i Jämtland är att vattenkraften här är mer utbyggd än i övriga 
Norrland. Före regleringar föreskriver ju lagen att en inventering 
av forn ynd måste ske. 
Så hittades t ex vid en inventering av Längan - en biflod till 
Indalsälven - inte mindre än 10 000 fångstgropar för älg, den 
största samlingen av dessa fornfynd som finns i vårt land. 

' 
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Ett exempel från Finland visar också, att om man medvetet går in 
för att hitta hällkonst gör man det. Ända in på 1970-talet fanns i 

Finland bara ett fital fynd av arktisk hällkonst. En arkeolog som 
målmedvetet letade vid möjliga ställen - söderklippor i anslutning 
till vatten och vandringsleder för älg och ren - hittade på relativt 
kort tid ett flertal nya fält-

Hällkonst vid Eiamiska säsongboplatser - och kultplatser? 
Flertalet hällkonstlokaler ligger som nyligen antytts mestadels 
i anslutning till vatten - i vikar intill vindskyddande berg 
som i Gärde i Offerdal och Brattberget i Skärvången, dvs 
passande rastplatser och/eller Dä.songbopla.tser för ett nanadiserande 
fångstfolk, som vid Jiebmaloukta. 

Somliga hällkonstlokaltr, som just den vid. Jiebmaloukta i AJ.ta 
har intill nutid nyttjats som säsongboplats och sälfångstlokal 
för flyttande samer, vilket kan antyda den kronologiska konti-
nuitet, som annars är svår att bevisa. 

Ett fångstfolks fizyrer och SYJ]lboler på bådLi!.,9;1tr11m~or och hällkonst 
Ser vi så till motivet, till de symboler och figurer som är gemen-
samma för både +.rolltrummor och bergkonst i norr, finner vi att 

de uppvisar ett veidefoiks, ett arktiskt fångstfolks hela rekvisita. 
Där är djur, växter, jaktscener och kultiEka figurer i form av 
bågskjutande gudomligheter, nåjder och rådare för djurfångst.• 

Ekologisk religion bakom både trolltrummor och hällkonst 
Att det är ett fredligt folk bakom både trolltrumskonst och häll-
konst framgår av det faktum att ir1gen enda krigsscen förekom:ner 
i något sammanhang. Liksom samerna så långt källorna berättar 
alltid levat i fred och harmoni med bäde natur, djur och växter, 
med undantag då för schamnismens trolleri och magi. 
Religionsforskare har, som tidigare relaterats, sett både den sk 
livslinjen och den kroppsindelning som förekommer på solitärer, 

främst älg, som tecken på att hällkonsten skulle ha magiska förtecken 
liksom trolltrummornas nyttjande. 

Är de geometriska figurerna särskilt betydelsefull~! 
Det verkar som om de geometriska figtl~erna på hällkonsten skulle 
vara särskilt heliga - de förekommer till exempel a;tdrig över-

ristade som en d.el andra :figurer. Flera geometriska figurer samman-
faller på hällkonst och trolltrurrrror, sant ex det rombiska peivetecknet, 
soltc~knet. Se vidare sid 85. 
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Lektorn i Östersund och arkeologen Petter Olsson 9 som var den förste 
att vetenskapligt analysera hällmålningarna i min hemby, Bratt-
berget och Hällberget. 

Han sammanfattar sina första iakttagelser sålunda: 

'-:-.\Det är sannolikt, ntt' 'l1ällmålningarnn i Jzimt- ' 
land härröra. frl\n lapparno, hvilka ju anses hafvn dit invnnåra~ 

fritn öster öfrer nona Ryssland. N:lgra ni bilderna påminna 
ookat\ om figurerna p:\ !np1>arnos trolltrummor; björnens före-
komst knu bero nntingcn derpd, ntt h:m varit föromlll för jagt, 
eller derp:'I, ntt hnn vnr ett heligt d,iur. ,;;) 

Petter Olsson är såvitt jag funnit den förste som sammanställer 
häll bilderna med samernas troll trummor och ocks! nämner björnens 

förekomst i det ,sammanhanget. 

En kilometer från hällkonstlokalerna, i själva byn Norra Skär-
vången har vid olika tillfällen och skilda tider hittats ett 

i'lertal stenredskap. Detta kan tyda på en säsongl:x>plats. 
Men tjälen i jorden gör att fynden kan skjutas upp och ner 
lite godtyckligt - kanske också ett av skälen till att man 
så sällan finner fullständiga boplatser från denna tid. 

En tablå som Petter Olsson ställde samman i början på seklet över 
jordfynd från den arktiska stenåldern, visar att dubbelt så många 
sådanafynd gjordes i norra Jämtland, längs hällkonstbältet, 
jämfört med Jämtland i övrigt; 

Tablå öfver Jordfynd från hednatiden 
i Jämtlands län: 

, Norra jO,tra oj V 11tral S&dra I 8:a 1 

clom,aga'• 

Yta I 1·H111ka 4•adratmil å 1 u.a I I 
q•adrat•lna ............................ j 1211 . . 611 , , lOT. • UT I ":, 

4 

,I 

i 
I 

I 
:å. .Arktiaka 1tenllder11, .. I 

Yxor och råtmoja!ar ....... ,............. 2 2 - - ' Hllmejslar ... .. . . .. . . .. . . ... ... .. ... .. .. ... 1 - - - 1 
~jat• och 11llspetsl\r .................. f SO 10 Il - '7 
I nl(nr och dolkar .. ; .................. 1 1 f ,,,, - 1 I a 
, Hammare med råona .................. 1 6 ---• 1 1 8 

i . 
' 

Summaj 40 11s 6 I 2 I 63 . ·l 
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Älg och ren på all hällkonst och alla troll trummor 
De viktiga solitärerna, älg och ren, som skänkte både mat, kläder, 

redskap och så småningom bytesvaror är huvudmotiv kan man säga, 
både i hällkonst och trummor i Subarktien. De är dessutom sl!ende 
lika utformade. . .... 

R:~N Pl TROLLTRUMMOR 
·• r, .. 

I 

---' '•* \ . 

., ,, ".. .• •.; ·, 

E Mankei-1 Dle 111Pt4teM ...... .-J.t1a·1); 

.. 
REN I HÄLLKONSTEN 

ld.ka a,\olt •· 'dlCl'f\ bar de v•ricfA, ,..n•• Ariu.-.411n• 4n häll•:· 
kunc•l•4 Inta in 1 nutidå , 

samekonat, som ·hos Johan Turi. ned.an· 

/1~, • Rock carvlnw wlth rflind~r 
,,.a, Nord-Trf/ndttla1, ' 

, . Pa.rti av ett häl/rist- , 
ningsf ält i Z,lavrouga vid 
Vita havet. Renen ädlet 
dominerande villebrddet. 

Manker 1971. 

Hel/eristning fra Jiebmaluo{<ta, Alla, 

Haetta 19$ 

Glösa ! 



0" 
.. -,',; 

">"ii'\ 
\fi11 
'l ·, ;;~ t, 

Qy 7-

Hällristningarna vid Leiknes, 

Fi8. 15. Large ,:/k o/ ror:k rarving '1.t 
Do11e, M,r~ Olf komsdal. 

ÄLGAR PÅ TR0LLTHUMJ'10R • 
E Manke:r- ~971 

i=f 

7 

ÄLGAR I HÄLLKONST 

....... 
- ~-;,'r 

•.. Jt 
~-

" .,J. f 

i.\ 

-
Hällristningsfälten vid NämforsE 
Lägg märke till älgens kratta-
liknande hornkrona tv - lika 
som på trolltrumsbilderna härov~ 

G. HALLSTRÖM: Monume:n,al Art fr. Northern Sweden. E Manker 197; 
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Hällkonstens röda b.jörn samernas heliga djur? 

Ett annat viktigt djur man finner nästan identiskt framställt 

på hällkonst och trummor är björnen, samernas heliga djur. 

På hällmålningarna och också på trummor är den ifylld med den 

brunröda alfärg som användes vid målandet. Detta ger den en 

särskild ställning. I trumtydning talas ibland om himlens björn 

björnen som symbol för himlavalvet. Prickar framför eller kring 

björnen tyds då som stjärnor. 

~: .. ~ ... 
·-,,_, .... •• 

. • ~ , • . . ' 

-Björnfigurer (8:14, 27:t!, 7:24, 35:27); prickarna framför no
sen tolkade som tecken för farlighet. 

------------------·- ...:.----, 

l 
N 

1 

0 100 \ 

LJ._J . . . 

,;,,-O'oCJ 

rJr-~c' 
.r:\ 2¼,,-~-" 

f . /j)V~ ,.~~ 

Karta över fynd av björnben vid boplatser och gravplat!el' 
i norra Norrland. (Se Louise Bäckmans kammentar s 45.) 

Kartar. är hämtad ur Zachrisson, I-lregren, E, 197•i. 
Lappish Bear Greves in Norther11 Swcdcn. ( Early Norr• 

land 5. Motala.) 

Björn på trurrrna: 

Manker 1965 

Björn på hällkonst: 

Likheten är slående mellan 
björnarna överst från r,'iankers 
trolltrummor och den ifyllda 
björnen härovan från häll
konstlokalen i· Flatruet, 
Härjedalen. ' 

Kartan tv över fynd av.björn
ben är tätast kdng bipar-• 
tetionens Jämtland-1få.r je
dalen, där den arktiska häll
konstens kungsled svänger 
av. 
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Nåj_g.__Illf:!_d trumma och trollskott 

Nåjden tecknar sig ibland själv på trumskinnet, ibland med trumma 
och trumh~are, ibland ev med pilbåge,. 
När nåjda.rmarna. slutar i runda kulor betyder det· att han sänder 
trollskotto 
Trollskott tecknas också som ett öglekors. 

PÅ TROLLTRUMMOR 

E. Manker 
Nåidkonst 

70. 1 några fall har trum-
tecknaren/nåiden tecknat 
sig själu med sin trumma 
samt utsändande "troll-
skott", tecknat som 
ringar/kulor eller som 
ögle/cors. 

PÅ HÄLLKONST 

E. Manker 
Nåidkonst 

'M 

. " ... 

Frln -,Hällristningsfältet 
vid Nä.m.torsen 

!® 

~X 
. ~: Som en figur från 

"trolltrumman" ter sig en 
hällmålningsfigur i 
Transf erdalen vid Alta 
i norska Finnmarken. 
"7 

2:1-24. Häll,istnings-
f.igum ptl udden P,ri• 

· Noss i Onega: mans/ipt 
( jfr bild 4), hund och 
svan. 

78 
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Sol- och roånsymboler på trolltrummor 1 i hällkonst och dagens samekonst 

I samiska myter, som går tillbaka till urgamla jojkar och som upp-
tecknats av samernas Homeros, Anders Fjellner, kallas samerna för 
11 sol sönerna 11 • 
Bo Lundmark i Funäsdalen, samepräst, har skrivit en doktorsavhandling 
om samernas sol- och månkult. 

Trolltru.mmornas rombiska solteaken - peive - återfinns på flera häll-
konstlokal er. 

• • 

0 

Sol, måne, stjärnor 
över markens visten-
Manlcer 1971 

• 
• 

• 

• 

• • • • • 

, . Varianter av sol-
komp/exet, Peive, med 
den rombiska kärnan 
övergående i oval och 
rund form, samt cirkel-
rund sol- och månfigur; 
bl.a. mån/ igur delad i ny 
och nedan. 

~t: %. SOL- OCH MÅNTECKEN PÅ TROLLWJ\UIWR 

CD@ 
* .•. ·.·.~ 

SOL- OCH MlNTECKEN PÅ HÄLLKONST 

Forselv, Sl(Jomen, Ankenes, Ofoten, Nordland 
Nämfo.rsen 
Hallströa 19,0 

•. Lei)m11, Tysfjord. Mdlestok I /23, Slettjord, Herjangen, Ofoten; Nordland. 

G Gjeasing 1932 
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Var samerna världens första skidåkare? 

I litteraturen om samerna har det ända sedan den romerske historie-
skrivaren Tacitus för nära 2000 år sedan talats oro deras skicklig-

het som skidåkare - skridfinnar. 

I mi tte.n på 1600.;.talet vittnar lappmarksprästen Olof Niurenius 
sålunda om sina skyddslingars spän .stighet: 

,(Enär de icke ätn saltad mat, äro de lättare lin andra ock sär-
.. skilt snabbare än andra, <lå de, om vintern gä ut pä jakt på 

skidor, så att de i djup snö hinna upp ock döda vildrenar ock 
vargar, som dock äro utomordentligt snabba. Alla äro under-
\art skickliga i att begngna bägc ock pilar ock till den grad 
viga, att de omgjordade med koger ock båge hoppa ö,·er en bAt.)/ 

out·s :-w11~::-.•ws, 1...i1·rw:-.o. 

X.VII. 4 

. '\ .,.,. ... -.. .. . • 

Så förekommer de också ymnigt på säväl trolltrummor som längs den 
arktiska hällkonstens kungsled: 

11 : 40 
42:l 

31: ll ):H 31:n 

2 ,, .. 
7:u 

3S:. 40:o 8:u 15:n 

Den här tuffa trion skidlöpare 
finns på hä~lristni~ar i 
_l!1aJ. avrouga 

Manker 1971 

p; 
4i 

Skidlöpare på trolltrummor 

E Manker:Die Lappische Zaubertrommel 

:!.'>~~ 
•1_, ••• l! 

. i '<t.,. 

~::1 

~: 
f • • I ~C,-=-

V'J'{., Mm on skis purniing {?) 
an animal (reindcer?}. 

R. Il: 29: 261-2. 

s. ~5'..! 

Skidlöpare i arktisk hällkonst 
G Hallsträm:1960 



Geometriska figurer symboliserar mana eller urkraft? 
Geometriska figurer gemensamma för trummor och hällkonst har 
troligen magisk betydelse och kan i båda fallen vara uttryck för 
den ttmana", den urkraft som våra ekologiska förfäder besvor och 
kände sig som en integrerad del av • 

. ·':1f .. ,,~·- ,. • A ;. - J\_;/.> • ., Ll 1.J. --' '•;:;;, .·),min 

rtf ,/. . -~\::::•·,,;~:."t-,. 
~

--,~, .• 'ti,,~-' _. '' -:~iP:: ... _ .. ;~=-\. 
. . . ,· ·~' -:Y~,j- ; ' • • • 

GEOMETRISKA MÖNSTER PÅ TROLLTRill"IMOR 
i/ 
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Il Il 1111111 >?--, ; ·•~-.,:J!t:~~\,··_. - - . ·~G/ -.;:_•,(, ~--,~,:->: _'f,;.,--:--·----·-
.;t Ff • -""'. • '" • 

i~.-~ - _-.• j ;S':· ;¾'~!::: 
,: 8 • A ;o• - C , -• . - d7' .---- - . t.. -:::r;;; . &· - :--'" ""' :-• 

. . /)\ ••• . · . 7\. /\ 
- -=- • -~- - -~ 

Hog-:suns Tro111111d, Obcrscitl'. i8~r. E Manker: 

GEOMET1!ISKA MÖNSTER I HÄLI,KONS'T'EN Det rombiska soltecknet Peive, centralt 
på troll trummor förekommer också i 
hällkonsten, troligen som fruktbarhets-
symbol-solen= livgivaren, kvinnoskötet. 

~}J !ISolsönernal.fkallas samerna i myten! 

~
·f,~1tl 
\.,',/'i p\c'f '""\i---~-
r!,f·,j41( , 

,f~~ 
Part o/ rock carving1 at Forsd11, Nordlllltd. 

,--;,.•-

' 

Rock t·an•i11,:s al Stein, Hed-
mark, n<>rthern side. In the middle 
/arge elk 11·itl1 shouldcr, tl,igh 011d 
body pa/lem, 

Åskollen,Norge 

Häll berget 
Skärvången 



-...,~.~~ _,~8,:eaklad•• till kors, timglas eller omegaform både 
tl .'boll t~•l:'.' ooh t samt på lösfynd -nedtill tv! 

MXNNrsxO: rr·~dld ~l TtottTttUMMO'.R 
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j " t· i:± i. 

E Manker 1971 

MÄNNISKOli'IGURER PÅ HÄLLK,ONST , i i I 

lki 
·* 

....... -•.•···-····--- ... ,-

Alt 
Hällberget Skärvången 

Niimforsen. Series of human beings with triangular ~ieJ 

-t' ? 
·' 

Kjeöy, Trondenes, Troms, Norway. 
Detail of the paintings. From 
Simonsen 1958. c, 'Ji,.. ~-t 

.>- V 
:,-~~ f2J, .. .. 

natruet BILr,ledalen .. ') 

\.,. K_ '. .(. , "/· .- .. .....__·_ •·. ~--,,,,.,. ...... ,• ·, / • > ·; ' '. \· \ '· .. .1~ • • • ••• .). . i 'r 
l ' l • ' .• ' AI 

l l • .._ .I :' . ' ' ' ' I ' \ . \' ( • ' • ,. ,' ' 

Ovansjö, Gliltrilclond, Sweden. Schlst pendant wlth engraved figures. Length c, 10 cm. 
NecJc and head scooped out. From H. Rydh 1921. Giivle Mus. 

G Hal 1 ström 1968 

Jiebaalc,111'\a 
Haetta ·1,a 

t 
i 
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Sioksackmönster på hällkonst, på samiska järnåldersfynd ooh nutida 

same.konst 
Bland andra mönster i dagens samekonst är vågmönstret eller 

.åoksaokmönstret det kanske vanligaste. 

Detta sicks.ackmönster har hittats på benredskap vid Kjelmöy, 

en som klart samisk identifierad .ärnåldersboplats. 

Den förekommer också på en del trummor. 

Antrolopologen Franz Boas menar detta mönster symboliserar ormar, 

som besvärjelsedjur mot djävulen. 

~ 

~CKSACKMÖNSTER Pl TROLLTRUMMOR • • 
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NÅGRA F.ÄLLBILDER TYDDA UTIFRÅN TROLLTrtUMMANS SYMBOLER 

Betyder pilbågen trolltrumma på hällkonst och trummor? 
Enligt en tidigare redovisad teori bland ryska forskare har 
trolltrumman sitt ursprung i en spänd iilbåge. Sådana pilbågar 

symboliserade på trolltrurnmans skinn själva schamanen/nåjden. 
Pilbågen i hällkonsten ka~ alltså i stället för jaktsymbol be-

iy"da n&jden kanske den som utfBrde den aktuella hällkonsten? 

Bågskyttar på trolltrummor 
E EmsheimercEthnos 3-4 1944 

Bogcnschi.itzc und 
Elch. Figur von einer 
Trommel im Bcsitz dcs 
Statens Historiska Museum 
in Stockholm (s. E. Manker 
1932: Trommcl Nr. 1). 1 : 1. 

Bogenschi.itze und Bär. 
Figur von eincr Trommcl im 
Bcsitz dcs Museo Prcisrorico ed 
Etnografico in Rom (s. E. Man-
ker 1938: Trommcl Nr. n). 
I : I. 

Bågskyttar på arktisk hällkons1 
Savvateev 1970 pl 35 
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Kan trolltrummornas rengärden f8rklara hällkonstens "otydbara" figur!!.!:! 

RI!;NGÄRDE Pi TROLLTRUMMOR 

Rengärden där hornen betecknar djuren 
ooh korsfigurerna föreställer renskötar 

E Manker: Nåidkonst 1965 

BÄLLKOU9.rYIGURER 

. .·--

/:,'. __ \..;.'.~~)-~ 
/,' : . ~;w;, .. \,r.;,;.: 

Ov•i :Brattberget, Skärvånpn 
T.v I Flatruet, Härjedalen 
Kan de här tidigare otydbara 
figurerna utifrån liknande • 
aymboler på trolltrummorna 
tydas rengärden? 



Sarakka med klykan ~föderskornas gudinna 

Maderakka var mödrarnas moder i den gamla samiska religionen. 
Hon hade tre döttrar - akkor, som var kåtans ooh småbarnens be-
skyddare. 
Sarakka var barnmorskan. som med sin klyka öppnade kvinnans 
kved i födelsestunden. • 
Uksakka vaktade kåtadörren, medan Juksakka var speciellt gosse-

le.rnens beskyddarinna. 

Jag har bland tidigare otydda bilder i hällkonsten tyckt mig 
finna barnmorskan Sarakkas klyka i samband med födelsescenens 

SARAKKA - FÖDSELNS GUDOM MED SIN KLYKA .Å 'I'ROLLTRUMMOR 

OCH I HÄLLKONST? 

~i t" 

p ;r 
~· 
,-"-l" 

Är det Sarakka som med sin klyka 
förlöser en föderska på den här 
ristningen från Onega? 
Hallström 1969 
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Är det Sarakkas klyka bredvi, 
den här stora och lilla älgen, 
lite för sig själva på den 
här ristningen vid Nämforsen? 
Är det alltså en älgfödsel man 
avbildat- mågisk eller verklig? 
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"Angular figl.l_re" - ett renhorn? 

Kan ett trollskott se ut hur som helst?! 

Trollskott kallades redskapet för samernas omvittnade förmåga att sätta 
"gand", död t sjukdom eller olycka på djur eller mi=inniskor. 
Pf, trummorna avbildades trollskottet mest i form av ett öglekors eller 
kulor. r-:en det finns också. andra symboler för tr llskott~på trummor, som 
kanhända kan förklara de "angular figures" som Ballström 1::1 a gissar 
på som "missiler"? 

TROLLSKOTT PÅ TRl.JlV:MOR • f U.: 
N.: 
s. lat.: 
s. ,,.: 

E Manker: 
~ie lappisc~e Zaube~t~ommP.l 
·amefolkets konst t h 

Trom111<·I au, ,lt-r ( ;,.J.!(•n,I , • .,., :-ill••jukk, I 'it<.· 1.app-
mark. I .yl,l'da•r rh~.!. 

trol,akot [Hacnachuas]. 
Tonnina vcneficio itnn'UISII· 
jacul• magica. 
det fl~es magiques. 

TROLLSKOTT I ARKTISK EiiLLKONST 1 
,,...--

'--....::.---·_,-

..L1 

LJ~ 
Inuti soltecknet pä Pitetrumman frän 1642 
(ovan) finns ett tecken liknande Hall-
qtröms "angular figure". 
Symboliserar det ett "fruktbarhetsskott"? 
Nåjden med den erigerande penisen och 

.. Hällristnings-
! igurer på udden Plri-
Noss i Onega: mansfigur 

I llf 'r\ 

, Som en figur från 
·'trolltrumman" ter sig en 
hällmålnings/igur i 
Trarµ/erdalen vid Alla 
i norska Finnmarken. 

l',T k iian er 1971 

fi~en i kastställning kan indikera 

~--& an sådan tolkning 
llal 1 ström 1960 

ELLER ÄR DET ETT RENHORN'??? 
~symbol för renen "solskänken' 
Jämför hornen i Peivetecknet 
frän två trolltrummor t h..! 

"\ 
Nämforsen. Series of "polc-car:riers" (I: C: 1, I: D: 14, Il: Q: 1, III: A: 1). Author's tracin 

• Cf. P. 1. XVIII (Onega) Photo Fig. 140. 
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Kan "oförklarliga" hä.llbilder tydas utifrån troll trummans tecken? 

Kring trolltrummans mittpunkt, aolteuknet Peive grupperar sig 
vanligen de centrala figuerna.=symbolerna så: 
Överst: jaktsymbol, här ren 
T h : vindmannen med sina skovlar 
Tv :Väroldenolmai=fruktbarhetsgu.den, ofta med kvist i handen 

Härnedan finns på fruktbarhetsgudens plats ett tecken, snarlikt 
hittills otydda figurer på te~ hällristningar vid Onega. 
Och Skärvången? 

'DROLI/E,R UMMA 

; 
.... .. 
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.. ··; _.,, 
1:\. , HÄLLKONST 
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SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 

Min hypotes·ooh avsikt med denna uppaai:e har varit att påvisa lik-
heter mellan samernas trolltrummor och den arktiska hällkonsten och. 
sålunda aöka beviaa att det var samernas fBrfäder som ooksä skapat 
stenålderns oirkumpol.ära veid~konst. 

• Jag anaer mig ha.kommit ett betydligt steg närmare en sådan be-
visning genom följandes • 

-en likartad livsstil ooh ekologiskt betingad _reiigion speglas.både 
på trolltrummornas Pantheon, i hällkonsten samt - delvis - i samtida 
same slöjd. 

-solitärerna älg, ren ooh björn är huvud.motiv på hällkonsten ooh 
förekommer på alla trolltrummor. 

-björnen var de förkristna samernas heliga djur ooh björnjakten var 
strängt rituell. På hällmålningar är björnen som enda djur ifylld. 
vilket visar dess särskilda betydelse. 

-förekomsten av trolltrummor, hällkonst täcker praktiskt taget 
det gamla Same-Ätnam - samelandet i Nordskandinavien, Ryssland 
och delvis Finland. 

-Där Komsakulturen här~kat från 9 000 f O har varit tillhåll för 
samer f~am till våra dagar. Klart samiska fynd från samisk järn-
ålder finns här säkrade. 

-en del 'lösfynd med "hä.llri stningfigurer" samt s k fal sk häll-
konst kanbetyda att ristningar har utförts på sameområde så sent 
som under känd trolltrummetid. 

-det är heller inte fastslaget hur långt tillbaka i tiden man får 
räkna trolltrummornas användning~ 

-hittills otydda figurer kan tolkas med hjälp av trolltrummans 
symboler - så som de beskrivits av sin nåjd vid 8vertagandet 
på 1600-talet, bl a renhage, renhorn sol- ooh månfigurer etc. 

Jag är Bvertygad om att fler otydda hällkonstfigurer kan få sin 
lösning genom ett mer systematiskt och noggrannare studium av 
enskilda trolltrummor ooh hällkonstlokaler än vad jag kunnat 
åstadkomma inom ramen för den här uppaataen. 

Jag hoppas att jag i någon män kunnat skingra den skepsis, ja 
ovilja, som hittills funnits bland många forskare att se 
samernas f8rfäder som de.eventuellt fc:Srsta inbyggarna i nordliga 
Sveriges inland ooh fjälltrakter. 

Det är min f6rhoppning att sammanställningen trQlltrummor-hällkonst 
kan bidra till att bryta en av de mlnga n7a -.&gar •o• beh6va fHr 
att söka sanningen i arktiak arkeologi. 
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Jag som är ekologiskt uppvuxen i en jämtländsk fjällby, som er-
farit den samiska mytens skönhet från barnsben och alltid be-
undrat det samiska konthantverkets spartanskt sparsmakade artisteri 
har under !ren frågat mig, om det är någon slags kulturell 

diskriminering av samerna och såmernas livsyttringar, som ligger 
under en hel del forskning - eller brist på forskning - på 
det här området. 
Jag tänker tex på Inga Sernings definition av samiska !ynd som 
"enkla, simpla". 

Vill man inte erkänna att det måhända var samernas förfäder, 
som var de första att bebo Norrland sedan inlandsisen, den 
sista, försvunnit? 

Vill man av någon slags kulturell diskriminering int$ erkänna att 
det ·ve.r samernas f8rfäder som skapade vår uttrycksfulla arktiska 
hällkonst - som en spegel av den livsstil och de förställningar 

. ; 
det samiska Pantheon, som möter oss på trolltrummornas klart 
uttydda urkunder? 

Jag kan hålla med min handledare, Evert Baudou,i så måtto 
att den samiska etnioiteten utbildats l sameätnam - sa.meland 
under lång tid ooh att samerna alltså inte egentligen invandrat. 

Men jag vänder mig mot Baudous hypotes att en sådan etnicitet 
skulle utbildats f8rst under bronsålder-järnålder. 

Med den samstämmighet jag tycker mig ha funnit mellan arktisk 
hällkonst 3 -4 000 f O och samiska trolltrummor 16OO-talet e Kr 
vill jag bestämt hävda att denna etnicitet utbildats redan under 

Att ·denna likhet i livsstil och trosföreställningar levat kvar, 
så relativt of5rändrad under så pass lång tid, tillskriver jag 
det likartade levnadssättet med jakt,fiske och örtsamlande 
som härskat i området intill sen tid, främst beroende på den 
ri1tliga tillgången på vilt ooh fisk. 
Så sent som under min barndom i Skärvången för femtio år se4an 
upplevde jag ett hushåll till största delen baserat på själv-
hushållning med jakt ooh fiske,.bärplockning som viktiga inslag. 



I barndomen tyckte jag mig alltså 1 intuitivt se det samband 

mellan samiska. sä.gner 9 hällkonst och troll trummor 1e,im jag 

nu medelst· tvärvetenskaplig ana.lys och logiska slutledni,nga.r 

anser mig till dels bevisat: 

Att mina hällmålningar: - Brattberget och Rällberget i Norra 

Skä.:rvången - liksom ai-inan arktisk. hällkonst i Sameä.tnai11i 

gjorts av samernas ekosofiskt sinnade förfäder, av vilka Yi 

i dagens materialistiska, supertekniska och miljöförstörda 

hotvärld ha~ åtskilligt att lära -

0 

\ 
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