
•• 

NORRFORSIUMEALVEN 

RAPPORT 
över dokumentation av 

HÄLLRISTNINGAR. 

Utförd 1999 av 
Sven-Gunnar Broström 

i samarbete med 
lnstutionen för arkeologi vid 

Umeå universitet 



1 

Dokumentation av hällristningarna vid Norrfors i Umeälven 

BAKGRUND 

Hällristningarna som ännu är de nordligaste man känner till i Sverige är belägna vid 
Norrfors i Umeälven ca 12 kilometer VNV om Umeå tätort. De upptäcktes i augusti 
1984 av en grupp arkeologer från Umeå universitet. Vid en påföljande dokumentation 
ku'nde upptäckarna konstatera att ristningen innehåller ca 60 säkra figurer. De ser att 
ristningen troligen innehåller fler figurer men dessa är för grunda eller vittrade för att 
kunna dokumenteras. Vid dokumentationen har den 17 x 12 meter stora klippön 
delats in i 6 olika ristningsgrupper. Den mest dominerande figurtypen är älgen som 
här finns i 28 olika avbildningar. Andra figurtyper är skepp, en människa samt ett 
,flertal svår-tolkade figurer. Dokumentationen är publicerad av upptäckarna i boken In 
Hqnorem Evert Baudou. ( Ramqvist, Forsberg & Backe) .... and here vas an e/k 
too .... Umeå 1985. 

I samband med en dokumentation hösten 1998 av en nyupptäckt hällristning i Öre 
älv söder om Umeå gjorde Thomas Larsson och undertecknad ett besök vid 
ristningarna i Norrfors. Ljuset var då lämpligt för ristningsstudier och vi såg att 
hällarna innehöll många fler säkra älgar som inte fanns med på den publicerade 
dokumentationen. Det fanns uppenbarligen ett behov av att göra en ny utökad 
dokumentation av ristningen. Frågan togs upp på instutionen och med hjälp av bl a 
bidrag från Länsstyrelsen och Stiftelsen Umeleden blev det ekonomiskt möjligt att 
utföra denna våren 1999. 

NY DOKUMENTATION 

Den nya dokumentationen utfördes under tre dagar i början av juni 1999. Tyvärr var 
vädrets makter inte på bästa humör och ett envist lågtryck försvårade arbetet. Det 
medförde att fotodokumentationen endast kunde utföras på en del av ristningen. 
Däremot kunde hela ristningen inventeras, beskrivas och avbildas genom kalkering. 

Dokumentationen inleddes med att hällytorna rengjordes från lav och mossa. Detta 
arbete påbörjades redan veckan innan av Lena Holm och Thomas Larsson med hjälp 
av några studenter. Därefter granskades hällen i dagsljus för att vi vid den 
efterföljande nattbelysningen skulle veta ungefär var vi skulle leta efter figurer. 
Nattbelysningen utfördes med strålkastare som kopplats till ett transportabelt 
bensindrivet elverk. De ristningslinjer vi trodde oss se vid belysningen markerades 
med kritlinjer. Dagen efter granskades våra markeringar på nytt för att se om det 
verkligen var huggna linjer vi sett. Det kan nämligen ibland vara svårt att skilja mellan 
naturliga och huggna linjer vid nattbelysning. När vi bestämt vad som var 
hällristningsfigurer målade vi i dessa med slammad krita. Därefter kalkerades 
figurerna med tuschpenna på plastfilm. Slutligen när kritan torkat fotograferades 
ristningsytorna. Tyvärr regnade kritan bort på en stor 
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del av ristningen på grund av en bortblåst pressening. Därför är endast en av 
ristningsytorna fullständigt fotograferad. Kalkeringarna har förminskats med hjälp av 
en scanningkopiator hos företaget Arkitektkopia Color Center. De har sedan renritats 
och ingår i denna rapport. 

RESULTAT 

Den nya dokumentationen resulterade i att lokalen innehåller 9 ristningsytor med 
totalt 97 figurer. Fördelningen på figurtyper är ungefär densamma. Däremot har det 
tillkommit en ny figurtyp i form av 3 stycken skålgropar. I tabellen nedan redovisas 
samtliga figurer fördelade på figurtyper och ristningsytor. Ristningsytorna har samma 
beteckning som i den gamla dokumentationen. Ytorna 1 och 2 har slagits ihop till en 
yta eftersom vi funnit nya figurer emellan de båda gamla ytorna. Ytorna 7, 8 och 9 
nar tillkommit. För jämförelsens skull har även 1984 års dokumentationsresultat lagts 
in i_:tabellen. 

'" 
·\ 

YTA 'ÄLG BAT MAN SKALG. ÖVR+FR.AG. S(JMMA 
84 99 94' '99 84 99 84 ' . 

99 84 .
. 

�-- 84 · 99

1+2 9 13 4 5 1 1 1 3 3 17 23 

3 5 5 2 5 10 12 17 22 

4 11 14 1 1 5 11 17 26 

5 1 1 1 1 

6 1 3 1 3 2 6 

7 2 2 

8 3 3 

9 2 1 11 14 

SUMMA 27 40 7 10 2 1 3 14 43 54 97 
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KOMMENTARER 

I 1985 års publicering av den förra dokumentationen finns en analys av hällristnings
figurerna. Efter 1999 års dokumentation kan man efter en enkel genomgång av det 
nya materialet göra följande ändringar och tillägg till analysen. 

Älgar 

Båtar 

Antalet älgfigurer har ökat från 27 till 40 stycken. Älgfigurerna här vid 
Norrfors har två intressanta detaljer som är värda att nämnas. Dels är 
det flera älgar som har en "livslinje" markerad med ett streck mellan 
munnen och magsäcken. Totalt har vi nu funnit 19 älgar med en sådan 
livslinje. 

Det är också flera älgar som har två punkter på bakkroppen. Enligt 
Ramqvist m fl 1985 kan dessa markera de bakre kroppsöppningarna. 
Sammanlagt 15 älgar har sådana punkter på bakkroppen 

Båtarna eller skeppen är av två typer. 4 båtar på yta 1 +2 har en smal 
kanotliknande form utan stävar men med spantstreck i skrovet. 1 båt på 
yta 1 +2 samt alla 5 på yta 3 har en mer fyrkantig sydskandinavisk form. 
De har också uppstickande stävar, några med djurhuvudavslutning. 

Människa Människan på yta 1 +2 har kortare hals och huvud än vad som redovisats 
1985. Människofiguren på yta 4 har utgått. Däremot kan man ana en 
människoliknande figur i virr-varret av linjer längst ner på yta 3. 

Ringkors Det figur som tidigare tolkats som ett ringkors ingår nu i en annan figur. 

Skålgropar Ristningen innehåller 3 skålgropar vilket inte redovisats på 1985 års 
dokumentation 

Fragment Vid den nya inventeringen har betydligt fler fragmentariska figurer 
dokumenterats 43 st mot tidigare 14 st. Det är dels figurer som delvis är 
bortvittrade, dels figurer som idag inte går att tolka till något känt motiv. 

Tumba i november 1999 

å--C--� 
Sven-Gunnar Broström 



,,.,.·· 

-- --

YTA 8 

AREA6� 

!\,,, 

Karta över ytornas läge på hällristningsklippan i Norrfors. 
Efter Ramqvist m fl 1985 kompletterad 1999 

Fotovy över hällristningsyta 4 
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