
HALL'BILVER I NORR

Brirra Lindgren 2004



UMARK36
Arkeologisk rapport
institutionen för arkeologi
och samiska studier
Umeå Universitet

ISSN 1401-5986
S<lII!IlM T')dceri '-Il 2\lO!;



Samarbete över länsgränserna
l de tre länen Jämtland, Västemorriand och Västerbotten har ett uppmärksammat
gränsöverskridande samarbete kring arkeologi och häl1bildcr inletts under 2004.

En rapport om det aktuella forskningsläget kring länens hällbilder har utarbetats av
Brina Lindgren vid Institutionen for arkeologi och samiska studier vid Umeå uni
versitet Från den rapporten är infonnationen i detta häfte sammanställt.

Här finns korta beskrivningar av eU 30-tal hällbildsplatser i länen. Kartutsnitt ur
den Röda kartan (ur Allmänt kartmaterial C Lantmtilcriet, Gävle. medgivande L2004IJ088j,

ungefarliga koordinater (X och y; Rikets nä/J, samt fårgfoton tydliggör lokalerna.

Under tre år har ett dokumentationsprojekt pågått vid ämforscn i Angcnnanland
inom ramen för Humanistiska datalaboratoriet och Lnstitutionen för arkeologi och
samiska studier vid Umeå universitct. Hälhisrningama och klipphällarna har om
dokumenterats och inmätts med totalstation for att kunna återskapas i virtucll form
i dataprogram. Den stenålderstida miljön kring Nämforsen har kartlagts av Miljö
arkeologiska laboratoriet i Umeå. Därmed sätts hällbildema in i sin relevanta miljö.

Det stora övergripande måle~ är att forstärka forskning och kultunniljövård kring
HäUbilder i Norrland. En viktig ilirutsättning för ett sådant utökat samarbete är

mi!f'JilifJlnkJ'."<!!!'dj1ffl111llirk, .mt'r.r.alimolfhhifk-=rrmrrrdJht.jjjlJrilJ{rvriI'
Nämforscn, som är cn av de största enskilda bällbildsplatsema i norra Europa.

Samarbetet mellan forskning, dokumentation och ku1turmiljövård ökar förutsätt
ningarna att föra ut ny kunskap om Norrlands forhistoriska bildvärld och dc for
historiska samhällsförhållanden, som bilderna tillkommit inom.
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2. Jämtlands län 

Hällristningslokaler 

Glösa raä 13, Alsen sn  
Nivå: 340 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19E:60 Alsen 
Koordinater: X 7031678  Y1410694 

  Ristningen vid Glösabäcken markerad med R. 
 
 
Dessa hällristningar har varit kända längre än någon annan lokal i norra Europa enligt Hallström. 

De nämndes redan 1685 i ”Ransakningar om antiqviteterna” (Hallström 1960). Ristningarna 

ligger på hällar i en forsande del av Glösabäcken nära sjön Alsen. Platsen är belägen i Jämtlands 

inland och har inte varit havsbunden. Ristningen utgörs av ca 60-70 figurer (samtliga 

konturhuggna), huvudsakligen älgmotiv, alternativt renmotiv (muntlig uppgift från Karl-Johan 

Olofsson) samt en rektangulär figur.  

 

Gärde raä 1, Offerdal sn 
Nivå: ca 340 m ö h   
Kartblad (Gröna kartan): 203A Olden 
Koordinater: X 7051731  Y 1399497 

  Hällristningarna i Gärde. 
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Hällristningslokalen upptäcktes kring 1928 (Hallström 1960) och ligger vid Gärdeforsen. Här  

finns hällar ute i strömmen med tre konturtecknade älgfigurer. En av dessa är den största kända 

älgfiguren i Sverige inom jakt- och fångskulturen. Den är nästan i naturlig storlek och är inslipad i 

berget. Paralleller till dessa figurer, om man utgår ifrån figurernas teknik och storlek, finns inom 

den nordliga stiltraditionen som förekommer i norra Norge särskilt i Nordland. 

På den södra sidan av Gärdeforsen finns också hällristningar. Dels en konturristad älg i nära 

anslutning till ett tiotal fotspår av människa. Denna älgfigur är betydligt mindre än de tidigare 

nämnda. Dessutom finns huggna spårstämplar av älg, en obestämbar figur samt ytterligare en bild 

av en älg (se kapitel 7). 

 

Duved, raä 396-97, Åre sn 
Nivå: ca 386 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19D:60 Duved 
Koordinater: X 7034380  Y 1354920 

 
 
  

 

 

 
 

Ristningarna vid järnvägsbron i Duved är här 

 

 

 

 

Hällristningarna upptäcktes 1998 inom ramen för projektet ”Skog och Historia” (Sandström 

2000). Hällristningslokalerna är belägna under och intill järnvägsbron över Indalsälven och är till 

stor del under vattenytan. Motiven utgörs av fem konturristade älgfigurer (fördelade på två 

loklaer; 3+2). 

 

 
Håltbergsudden, raä 2, 3, Åre sn 
Nivå: 526 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19C:48 Kärråvallen 
Koordinater: X 7024241  Y 1340805 
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Håltbergsudden. Landverk är markerad med R. 

 

Vid den nordöstra änden av Ånnsjön återfinns denna ristningslokal (raä 3). Den upptäcktes 1939 

(Hallström 1960). Här finns tio älgar, fyra rester av troliga älgfigurer, samt en del obestämbara 

figurer.  

År 1974 upptäcktes en ny hällristning (raä 2) på en löst liggande skifferhäll i närheten av 

vattenlinjen (Jensen 1989). Hällen låg i direkt närhet till den plats där hällristningen raä 3 

upptäcktes i slutet av 1930-talet (Hallström 1960; Jensen 1989). Den lösa hällen finns förvarad i 

Jämtlands Läns Museum och är idag en del i den permanenta utställningen. Motiven består av tre 

små stiliserade älgfigurer och det finns även några obestämbara linjer på hällen.  

 

 

Landverk, raä 1, Åre sn  
Nivå: 526 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19C:46 Ånn 
Koordinater: X 7026638  Y 1339000 
(se kartan ovan) 

Denna hällristningslokal omnämnes i skrift redan 1891 (Hallström 1960). Ristningarna är 

placerade på en häll som stupar rakt ner i Ånnsjön. Två stora konturhuggna älgfigurer, två mindre 

konturhuggna figurer (troligen älgfigurer). Dessutom finns några mindre linjegrupper, troligen 

fragment av tidigare synliga figurer (Hallström 1960; Jensen 1989). På en platå belägen strax 

ovanför hällristningarna har en boplats (raä 329) undersökts av Jämtlands Läns Museum i mitten 

av 1970-talet (Jensen 1989) (se kapitel 6).   
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Hällmålningslokaler  

Brattforsberget, raä 191, Fjällsjö sn 
Nivå: 230 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:22 Norrby 
Koordinater: X 7067212  Y 1513729 

  Brattforsberget vid Vängelälven. 
 

Denna målning upptäcktes 1980 (Sundström 1982). Hällmålningen är belägen på en lodrät 

granithäll, exponerad mot SV och målningen är placerad ca 2 m över Vängelälvens yta vid 

normalvattenstånd. Hällmålningen består av två konturtecknade älgfigurer. Båda har markerade 

kroppsmönster. 

 

Boforsklacken, raä 196, Fjällsjö sn 
Nivå: 225 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:24 Bofors 
Koordinater: X 7065385  Y 1526360 
 

   
 
Brinnåsklippen. 

Boforsklacken. 
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Målningsytan är exponerad åt SSÖ och består av tre målningsfält. Här går att urskilja ca sju älgar 

och en människofigur samt flertalet färgfläckar (Viklund 1997a). 

Här finns också en sk halvgrotta i lokalens vänstra del. Där finns två små älgfigurer, horisontellt 

placerade, vilket hittills är det enda kända exemplet i Sverige. Målningslokalen är belägen vid 

Vängelälven och en skadad boplats ligger i dess närhet.  

 

Brinnåsklippen, raä (saknas), Fjällsjö sn 
Nivå: 335 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:24 Bofors 
Koordinater: X 7065857  Y 1526767 
(se kartan ovan) 

Hällmålningen upptäcktes 2003 (Viklund 2003b, 2004a). Hällmålningen ligger på en bergvägg 

under ett mjukt format överhäng på berget Brinnåsklippen. Målningen består av en fragmentarisk 

älgfigur och ovanför denna en figur (ibid).  

 

Brattberget, raä 346, Föllinge sn 
Nivå: 365 m ö h   
Kartblad (Gula kartan): 20E:44 Skärvången 
Koordinater: X 7079286  Y 1428995 

   
Brattberget är den sydligare av de två målningslokalerna i Skärvångssjön. Hällberget är den nordligare. 

 

I den nordöstra delen av Skärvångssjön finns hällmålningar på en lodrät klippa som stupar tio 

meter rakt ner i sjön. Målningsytan exponerar mot NV-SÖ. Den dokumenterades första gången 

1893 (Hallström). Här finns två djurfigurer (älg) samt två människofigurer, en till två fågel- eller 

båtfigurer samt flera röda linjer. 

.  
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Hällberget, raä 1, Föllinge sn 
Nivå: 365 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 20E:44 Skärvången 
Koordinater: X 7079699  Y 1428664 
(se kartan ovan) 
 
Målningen ligger i den nordöstra delen av sjön Skärvången, ca 600 m NV från målningen vid 

Brattberget. Den ligger på en sex meter hög, lodrätt berghäll exponerad mot SSV intill strand. 

Här finns åtta människofigurer, åtta djurfigurer, fem andra figurer samt tio linjer och ett antal 

korta streck. Dessutom har denna lokal en sentida målning där det står ”IIS 1879” (Hallström 

1960). 

 

Hästskotjärn, raä 70, Kall sn  
Nivå: 135  m ö h  
Kartblad (Göna kartan): 203A Olden 
Koordinater: X 7066945  Y 1381576 

  Målningarna är markerade med R. 

 

Målningarna dokumenterades redan 1868 (Hallström 1960). Hällmålningslokalen ligger på en 10 

meter hög, lodrät klippa på den norra sidan av Hästskotjärn. Här finns cirka tio älgfigurer, två 

människofigurer (varav en romboid), en orm samt flera linjer som inte går att klart definiera. 

Målningslokalen exponerar mot S. 

 

 
Hamrebacken,  raä 398-400, Duved sn 
Nivå: 530-550 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19D:60 Duved 
Koordinater: X 7035630  Y 1356040 – ungefärlig koordinat för samtliga tre lokaler. 
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Hamrebackens tre hällmålningslokaler. 

 

 

Målningarna påträffades 1998 i samband med projektet ”Skog och Historia” (Olofsson 2000). 

Bilderna är placerade på tre olika lokaler som ligger 40-45 m från varandra. 

Raä 398 är belägen på en svag utåtlutande plan bergvägg och föreställer en djurfigur möjligen en 

älg. Målningen exponerar mot S.  

Raä 399 är belägen på den övre delen av en lodrät bergvägg exponerad mot S. Målningen består 

av linjer och färgfläckar.  

Raä 400 är belägen på en svagt utåtlutande yta exponerad mot S. Hällbildslokalen består  av en 

människa med triangulärt huvud och cirkelformad, konturtecknad kropp. Inuti kroppen finns 

färgningar som är svåra att definiera.  

 

 
Fångsjön, raä 332, Ström sn 
Nivå: 280 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 20F:48 Vågdalen 
Koordinater: X 7079559  Y 1494834 
  

Enligt Hallström upptäcktes denna hällmålning 1950 (Hallström 1960). Målningarna är   

exponerade mot S. Målningen består av cirka 16 älgfigurer, samt en björnfigur liksom figurer med 

geometriska former. Flertalet djur har inre kroppsmarkeringar.  

En sten som lossnat från bergväggen med hällmålningar har tagits tillvara av Jämtlands 

Länsmuseum.  
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  Målningarna vid Fångsjön markerade med R. 

 
 
 
Jansjö, raä (saknas), Fjällsjö sn 
Nivå: 225 m ö h   
Kartblad (Gula kartan): 20G:66 Skirsjöberget 
Koordinater: X 7084343  Y 1530640 (ungefärligt läge) 

  Hällmålningen i Jansjöskogen. 

 

Denna målning är placerad på ett toppliknande stenblock, exponerad mot S i en omgivning av 

blockrik morän. Hällmålningsmotivet är mycket ovanligt inom det mellannorrländska området. 

Det liknar ett kors alternativt en människofigur med utsträckta armar. Målningens äkthet har varit 

omdiskuterad. Målningen har fotodokumenterats och behandlats i dator och det råder ingen 

tvekan om att det är en hällmålning (Viklund 1999). Platsen kallas i historisk tid för ”Mystiska 

korset”. 

 

Bodsjön, raä 175-178, Bodsjö sn 
Nivå: 310-320 m ö h 
Kartblad: (Gula kartan): 18F:40 Höviken 
Koordinater: X 6976245  Y 1457210 – ungefärlig koordinat för samtliga fyra lokaler. 
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Markeringen på kartan är den ungefärliga positionen för de fyra hällmålningslokalerna vid Bodsjön/Forsaån. 
 

Raä 175 (den nordligaste) är belägen på en lodrät bergsvägg SÖ om mindre vattenfall i Forsaåns 

mynning. Målningen består av två färgfält och på grund av att berget är starkt vittrat är det svårt 

att urskilja några tydliga figurer.   

Raä 176  är placerad på en lodrät bergvägg strax söder om Forsaåns utlopp i Bodsjön i 

skogsmark. Målningen exponerar mot VSV. Denna målningslokal består av en djurfigur (älg), en 

ormliknande figur (zickzack mönster), fem färgfält.  

Raä 177 är belägen på en lodrät bergvägg norr om Bodsjöns norra spets. Hällmålningen 

exponerar mot VSV och är på grund av stark vittring svår att figurbestämma. Hällmålningen 

består troligen av tre djurfigurer, tre obestämbara figurer och tre färgfält.  

Raä 178 är belägen på en ca 6 m hög lodrät bergsvägg NNV om Bodsjöns norra spets i något 

sumpig skogsmark. Målningen exponerar mot VSV. På grund av starkt vittringsskadat så är det 

inte möjligt att urskilja några figurer endast ett färgfält.    

    

Flatruet, raä 58, Tännäs sn 
Nivå: 870 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 18D:00 Ruvallen 
Koordinater: X 6955940  Y 1354519 
 

Dessa målningar har länge varit kända bland byabefolkningen i Messlingen, då de besiktigades 

och rapporterades 1896 (Hallström 1960). Lokalen rymmer ett trettiotal figurer, varav 16 djur 

(älgar, björn och ren) och fem människor med triangulära kroppar. Förutom dessa finns även 

några obestämbara figurer (ibid). De flesta är konturtecknade  men några enstaka ythuggna finns 

också. Hällmålningarna är exponerade mot S. En sten med hällmålningar som troligen lossnat  
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Hällmålningarna på Flatruet (R) samt målningen på Grannberget vid Särvsjön, markerad med svart prick. 
 

från bergväggen bevaras nu på Jämtlands länsmuseum. Den hämtades med helikopter 1987. 

Stenen består av djurfigurer föreställande älg, björn och ren samt en stiliserad människofigur. 

Undersökningar framför målningen har utförts under 2003 (se kapitel 6). 

 

 

Grannberget, raä 201, Hede sn 
Nivå: 700 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 17D:82 Särvsjön 
Koordinater: X 6949700  Y 1364859 
(se kartan ovan) 
 

Denna plats har varit känd sedan 1930 (Hallström 1960). Hällmålningen är belägen högt uppe i 

lågfjällsterräng på en lodrät klippvägg. Målningen exponerar mot SO och det är cirka 500 m till 

Neder-Särvsjön. Målningen består av två djurfigurer, av vilken en är en tydlig älg dessutom finns 

ett antal vågformade linjer (Hallström 1960). 

 

 

Stor-Rensjön, raä 390, Kall sn 
Nivå: 500 m ö h 
Kartblad (Gröna kartan): 202B Kallsedet 
Koordinater: X 7063278  Y 1342388  
 
Hällmålningen hittades 2001 i samband med projektet ”Skog och Historia” (muntligen Karl-

Johan Olofsson). Målningslokalen är belägen på en svagt inåtlutande klippa som stupar rakt ner i 

Stor-Rensjön. Hällbildslokalen består av en renfigur och ett flertal färgfläckar.  
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  Hällmålningen vid Stor-Rensjön. 
 
 
 

Storsjö, raä 365, Storsjö sn 
Nivå: 750-790  m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 18D:40 Västsätern 
Koordinater: X 6974351  Y 1360031 
 

Hällmålningslokalen har varit känd sedan 1978 (Hemmendorff 1980). Det har länge funnits vissa 

tveksamheter om målningen är förhistorisk eller inte. Vid Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering 2000, granskades målningen och man bedömde att den var förhistorisk. 

Målningen föreställer en människofigur. 

  Hällmålningen på Storåsen. 
 

 

Tänndalssjön, raä 854, Tännäs sn 
Nivå: 960  m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 17C:84 Tänndalen 
Koordinater: X 6940197  Y 1322221 
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  Hällmålningen vid Tänndalssjön. 
 

Målningen hittades 2000 i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 

(Hemmendorff 2001; Olofsson 2000). 

Hällmålningen är exponerad mot NNV och belägen på ett inåtlutande flyttblock. 

Hällmålningslokalen består av två djurfigurer, den ena föreställer troligen en ren, den andra 

figuren är svår att artbestämma.  

Invid blockets N hörn och vid hällmålningen fanns tre renben varav ett är märgkluvet och två är 

förmodade ryggkotor.  

   

 

Rogen, raä 526, Tännäs sn 
Nivå: 760-770  m ö h  
Kartblad (Gröna kartan): 172A Rogen 
Koordinater: X 6918262  Y 1321661 

  Hällmålningarna på en udde i sjön Rogen. 

 

Hällmålningen hittades 1997 i samband med projektet ”Sevärdhetsinformation i Härjedalen” 

(Lööv 1998). Hällmålningen exponeras mot SSV ut mot sjön Rogen ca 15 m från stranden. 
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Målningen består av minst 12 konturmålade djurfigurer, varav tio föreställer älgar samt en ren- 

och möjligen en hundfigur.   

 

 

Fotografier och teckningar 
 

 
Utsikt från hällmålningen på Flatruet mot sjön Mässlingen. 
 

  Målningarna på Flatruet. 
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Hällristningarna i Glösabäcken, som ibland är under vatten. 
 
 
 

Deltagare i RANE-projektet besöker Glösa år 2002.  
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  Hällmålningar vid Fångsjön. 
 
 

  Brattforsberget i Vängelälven. 
 
 

  Människofigur (?) vid Hamrebacken (raä 400), Duved. 
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En älg, en människa och en orm ? Hällmålning vid Bodsjön (raä 176). 
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3. Västerbottens län 

Hällristningslokaler  

Norrfors, raä 365, Umeå sn  
Nivå: 58 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 20K:80 Sörfors 
Koordinater: X 7092566  Y 1707080 

  Norrfors i Umeälven. 
 

Ett 50-tal ristningar upptäcktes och dokumenterades 1984 av doktorander vid arkeologiska 

institutionen vid Umeå universitet: Margareta Backe, Lars Forsberg och Per Ramqvist (Ramqvist, 

Forsberg & Backe 1985a). Sommaren 1999 gjorde Sven-Gunnar Broström, på uppdrag av 

Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet och Stiftelsen Umeleden, en ny dokumentation 

av ristningarna. Antalet figurer fördubblades (Broström 1999). Figurerna föreställer 

huvudsakligen älgar med tydliga inre kroppsmarkeringar, några båtar (vissa med djurhuvuden i 

stäven), några människofigurer och skålgropar. 

 

Laxforsen, raä 332, Torrböle sn 
Nivå: 45 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20J:47 Gräsmyr 
Koordinater: X 7070999  Y 1687596 
 

Upptäcktes 1998 i samband med skogsvårdsstyrelsens projekt Skoglig kulturhistoria. 

Dokumentationen gjordes på hösten 1998 av Sven-Gunnar Broström, på uppdrag av 

Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet (Larsson & Broström 1999; Larsson 2000). Till 

skillnad från de tidigare kända hällristningarna i Norrfors (reglerad fjällälv) så är dessa belägna vid 

en oreglerad skogsälv. Ristningslokalen består av sammanlagt 11 ristningar: fyra skeppsbilder, en 
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djur, ett fotsulepar, en halvcirkel samt några obestämbara ristningar. Lokalens höjdnivå anger att 

den tidigast kan ha tillkommit omkring 1800 f Kr. Skeppsmotivens utseende och fotsulorna gör 

dock troligt att de ristats senare, kanske under perioden 1500-500 f Kr.  

  Laxforsen i Öreälven. 
 

 

Hällmålningslokaler 

 

Storberget, raä 151, Åsele sn  
Nivå: 530 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 21G:28 Grynberget 
Koordinater: X 7119990  Y 1547814 

  Storberget i Åsele. 
 

Målad på en berghäll med överhäng exponerad mot VSV. Berghällen reser sig lodrätt i en brant 

sluttning. Denna lokal hittades i samband med fornminnesinventeringen 1975. Lokalen ligger i 

 
 

24



skogsmark ca en kilometer från Sämsjön. Hällmålningen består av fyra älgar, en nätfigur samt 

färgfläckar (Melander 1980, 1982).  

 

Korpberget, raä 301, Lycksele sn 
Nivå: 215 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 22I:26 Lycksele 
Koordinater: X 7168389  Y 1638024 

  Korpberget i Umeälven. 
 

Målningen upptäcktes 1976. Den är belägen på en vertikal häll på den södra sidan av Korpberget 

i Umeälven (Bertholdsson 1995). Målningen utgörs av två älgar, varav den ena är mycket tydlig 

och den andra mer fragmentarisk. Rester av röd färg finns på flera ställen på hällen. 

 

 

Fotografier och teckningar 

Målningarna på Korpberget i Lycksele var 
övermålade med graffiti och rengjordes 1995.  
Två djurfigurer finns på den rengjorda ytan. 
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ällmålningarna på Storberget i Åsele. Foto: Thomas Larsson. 

         

 

 

Till vänster: Djurfigur och en fragmentarisk cirkelfigur från Laxforsen, tillfälligt uppmålade i samband med 
dokumentationen 1998. Till höger: Sven-Gunnar Broströms dokumentation från 1999 av en av ristningsytorna i 
Norrfors. 
 
 
 

H
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4. Västernorrlands län 

Hällristningslokaler 

Nämforsen, raä 1-9, Ådals-Lidens sn 
Nivåer: Laxön 87 – 81 m ö h, Brådön 84 – 73 m ö h, Notön 79 – 73 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 19G:69 Näsåker 
Koordinater: X 7037369  Y 1553901 

  Nämforsen i Ångermanälven markerad med R. 
 

Den första omfattande dokumentationen av hällbilderna vid Nämforsen publicerades av Gustaf 

Hallström 1960 (se kapitel 5). Hällristningarna vid Nämforsen finns huvudsakligen på två öar ute 

i forsen (Notön och Brådön) och på fastlandet (Laxön, Lillforshällan och södra stranden). 

Efter den heltäckande inventering och dokumentation som gjordes inom ramen för Hum-lab 

projektet 2001-2003 (se kapitel 7) uppgår figurantalet i Nämforsen till närmare 2500. Älgmotivet 

är det allra vanligaste följt av olika typer av båtar eller skepp. Dessutom finns bilder av 

människor, några skålgropar, fotsulor, fiskar vid Nämforsen. En ristad skifferspets har hittats på 

Notön (se kapitel 5).  

En rund, vatteneroderad sten med ristningar hittades på Notön 1989 (Baudou 1993; Forsberg 

1993; 2000; Loeffler 1992; Wennstedt-Edvinger 1993) med figurer på fem ytor (se kapitel 5). 

Ytterligare två (?) lösa stenar med hällristningar har tidigare hittats på Notön (Hallström 1960). 

 

 

Hällmålningslokaler 

Botilstenen, raä (saknas), Anundsjö sn 
Nivå: 238 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19H:84 Grundtjärn 
Koordinater: X 7048891  Y 1573201 
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  Botilstenen är ett flyttblock i Storsjön. 

 

Platsen ligger 36 kilometer från ristningarna i Nämforsen i NÖ riktning. Hällmålningen är 

belägen mot S på en stor klippa i Storsjön. Den består av två mycket fragmentariska älgfigurer. 

Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet genomförde med hjälp av en 

dykare år 2002 en inventering av sjöbotten i syfte att hitta eventuella föremål (kanske offer) och 

för att erhålla sedimentprover (se kapitel 7).  

Stenen skall enligt sägen ha hamnat där på grund av jätten Botil som bodde i Myckelgensjö. Han 

var inte  särskilt road av att Junsele skulle bli kristnat och att en kyrka därför skulle byggas. Jätten 

Botil slängde då den stora stenen i avsikt att krossa kyrkan i Junsele, men den var för stor och 

tung så den hamnade ute i Storsjön (informant Urban Sjödén, Näsåker).   

 
Åbodsjön, raä 1, Sidensjö sn 
Nivå: 200 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 19I:23 Drömme 
Koordinater: X 7014323  Y 1615314 

  Hällmålningen vid Åbodsjön i Sidensjö. 
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Målningen är placerad på en stenhäll mitt ute i Åbosjöns östra del, ca 30 m från stranden, med 

bilden vänd ut mot sjön i SSV riktning. Redan 1942 så konstruerade Gustaf Hallström en flotte 

för att ta sig ut i sjön för att dokumentera målningen. Den hade då varit känd av byborna i ca 70 

år (Hallström 1960). Målningen består av två konturtecknade figurer och enligt Hallström 

föreställer bilden två älgar. Han är dock ganska osäker på den ena figuren och skriver att det är: 

”tvivelaktigt om den lilla figuren överhuvudtaget är en djurbild, den är egentligen så starkt skadad 

av flagning och sprickbildning att det är svårt att säga vad det är” (ibid). Den ena figuren 

föreställer en älg och den andra kan vara en människofigur som hänger ihop med älgens bakdel – 

möjligen rör det sig om en tidelagsscen.  

 

Trolltjärn, raä 671, Anundsjö sn 
Nivå: 290 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20I:62 Gammtratten 
Koordinater: X 7083387  Y 1610749 

  Trolltjärn. 
 

Målningen hittades 1992 i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 

(Bertilsson 1992). Den är riktad mot S och ligger på en 5-6 m hög klippa cirka en meter ovanför 

vattenytan i Trolltjärnen.  De konturmålade figurerna består av fem fragmentariska djurmotiv av 

vilka åtminstone två föreställer älgar.  
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Högberget I, raä 160, Ramsele sn 
Nivå: 225 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:04 Båtnäset 
Koordinater: X 7053960  Y 1527465 

Högberget I och II. 

Högberget III och IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällmålningarna hittades 1996 vid ett besök av arkeologikursen ”Forntid i Ramsele” (Viklund 

1997a). Ytan riktar sig mot SÖ och består av två älgar placerade efter varandra. Dessutom finns 

flera kraftiga färgfläckar. Vid denna plats har arkeologiska undersökningar pågått under 2001-

2002 omedelbart intill hällmålningen. En bemålad sten framkom strax nedanför hällmålningen (se 

kapitel 6).  

En fångstgrop  belägen framför den undersökta ytan vid Högberget I har också undersökts. 

  

Högberget II, raä 161, Ramsele sn 
Nivå: 235 m ö h   
Kartblad (Gula kartan): 20G:04 Båtnäset 
Koordinater: X 7053836  Y 1527427 
 

Hällmålningarna hittades 1996 vid ett besök av arkeologikursen ”Forntid i Ramsele” (Viklund 

1997a). Cirka 100 m skiljer Högberget I från Högberget II. Figurerna är fördelade på fyra ytor 

och samtliga föreställer älgar (Ramqvist 2002b; Viklund 1997a). Målningarna ligger på en brant 

bergvägg som vetter mot S.  

 

Högberget III, raä (saknas), Ramsele sn 
Nivå: 285-290 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:04 Båtnäset 
Koordinater: X 7053400  Y 1527230 
 

Påträffades 2001 på den norra sidan av en flyttblocksgrotta. Målningen föreställer troligen en älg. 
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År 2003 hittade studenter från Umeå universitet i samband med en arkeologisk undersökning av 

markytan i och framför grottan ytterligare en målning på den norra utsidan av grottan, även den 

föreställer en älg.  

 

Högberget IV, raä (saknas), Ramsele sn 
Nivå: 290 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:04 Båtnäset 
Koordinater: X 7053419  Y 1527228 
 

Målningen är belägen på ett flyttblock ca 25 m från flyttblocksgrottan (Högberget III) och 

påträffades 2001. Målningen är placerad nertill på flyttblocket med rejält överhäng. Målningen är 

mycket fragmentarisk men vid bra ljus kan man möjligen urskilja en älgfigur. Den bemålade ytan 

exponerar mot S. 

 

 

Vågdalsberget, raä (saknas), Ramsele sn 
Nivå: 250 m ö h 
Kartblad (Gula kartan): 20G:04 Båtnäset 
Koordinater: X 1521463, Y 7054284 

Vågdalsberget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällmålningen upptäcktes 2003 (Viklund 2004a). Den exponerar mot SV och är belägen under 

ett svagt överhäng. Målningen består av två figurer, en älg och en antropomorf figur. Målningen 

är fragmentarisk. 

 

Lillklippen, raä (saknas), Ramsele sn 
Nivå: 225 m ö h  
Kartblad (Gula kartan): 20G:24 Bofors 
Koordinater: X 1529879 Y 7062787 
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Lillklippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällmålningen upptäcktes 2003. Målningen exponerar mot VNV, den består av två 

konturtecknade älgfigurer och färgfragment (Viklund 2003e, 2004a). Målningen är belägen under 

ett svagt överhäng av berget Lillklippen. Platsen finns upptagen i fornlämningsregistret (raä 38) 

och kallas i muntlig tradition för ”Bakugnen” (ibid).  

Omkring 300 m V om hällmålningen ligger stenåldersboplatsen ”Bastuloken”, som kännetecknas 

av sina ovanligt stora hyddbottnar med kraftiga vallar (Viklund 2004b).  

 

 

Fotografier och teckningar 

  Nämforsen. Foto från Notön mot Brådön. 
Foto: Thomas Larsson. 
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Tillfälligt uppmålade hällristningar på Notön i Nämforsen, i samband med dokumentationen 2001-2003.  
Foto: Sven-Gunnar Broström. 
 
 

   
Bilder av älg och lax på Brådön. 
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Trolltjärn. Målningen återfinns på 
andra sidan av klippan, ca 0,5 m 
över vattenytan. 
Teckningen av figurerna är tagen 
från Kivikäs 2003. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Högberget II. De röda fläckarna anger läget 
för målningarna (efter Kivikäs 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Målningen i Åbodsjön (efter Kivikäs 2003). 
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5. Tidigare forskning 

Trots att den arkeologiska forskningen om Norrland kom igång relativt sent jämfört med de syd- 

och mellansvenska förhållandena, så är ristningarna i Glösa, Alsen sn i Jämtland kända redan på 

1600-talet. Ristningarna i Glösa är är den först omnämnda hällbildslokalen i Norrland. De 

omskrivs i ”Ransakningar om antiqviteterna” som publicerades under 1667 – 1685 (Hallström 

1960). När A. A.. Hülphers skriver om ristningarna i Glösa i sin berättelse från Jämtland 1775 var 

dessa redan kända inom den akademiska världen. 

Hällristningarna i Nämforsen är också tidigt omtalade i en latinsk skrift 1705 (Baudou 1995; 

Hallström 1960; Lindgren 2001). Inte förrän 1907 och 1908 publicerades de första 

hällristningsbilderna från Nämforsen i tidsskrifterna Fornvännen och Ymer av Gustaf Hallström. 

Från början av 1900-talet och fram till mitten av nittonhundratalet arbetade Hallström bland 

annat med en ingående dokumentation av hällristningarna vid Nämforsen. År 1960 publicerade 

han den mycket omfattande boken Monumental Art of Northern Sweden, from the Stone Age. Nämforsen 

and other Localities (Hallström 1960). Detta epokgörande verk har legat till grund för senare 

forskning kring hällbilder inom hela det Nordfennoskandiska området. Arbetet belyser inte bara 

hällristningarna i Nämforsen utan även de då kända hällristningarna i Glösa, Gärde, Landverk 

och Håltbergsudden. Hällmålningarna i Flatruet, Fångsjön, Grannberget, Brattberget, Hällberget, 

Hästskotjärn, samt Åbosjön är också med i hans publikation. 

Han besökte samtliga platser och dokumenterade bilderna omsorgsfullt. Dessutom intresserade 

han sig för hällbildernas läge i landskapet. Han inventerade i dess omgivningar och hade ofta 

kontakt med folk på de platser som han besökte, så därför gör han även en del etnologiska 

iakttagelser.   

 

N. J. Ekdahl som var präst var den som först insåg ristningarnas betydelse och värde inom det 

norrländska området. Han avbildade delar av ristningarna vid Nämforsen på sin antikvariska resa 

i Norrland 1828 (Baudou 2001; Hallström 1960). Vid samma resa besökte han också ristningarna 

i Glösa och han skriver i sin dagbok  ”I went back to Alsen where I made a drawing of a rock 

with figures of animals. The part of the rock where the figures are, is 30 ells long and 15 wide. 

The rock is said to have been a place of sacrifice for the aborigines” (Hallström 1960).  

 

 

Hällristningarnas och hällmålningarnas datering har länge varit ett omdiskuterat ämne och man 

har med hjälp av olika metoder försökt få klarhet i detta. I ett internationellt perspektiv försökte 

man tidigt datera målarfärgen på hällmålningarna, redan 1902 i Font-de-Gaume och La Mouthe 
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(Clottes & Lewis-Williams 1998). Både  i Frankrike och Australien har man de senaste åren 

lyckats bra med att datera hällmålningar med C-14-metoden. För att åtminstone i dagsläget datera 

en hällmålning krävs att det finns rester av organiskt material i färgen som kvarvarande rester från 

kol, växtfibrer, bivax, proteinbindningar (t ex. Cole et al 1995; Tacon 1996). Att datera 

hällmålningar med hjälp av C-14 var naturligtvis ett stort genombrott inom forskningen (Clottes 

& Lewis-Williams 1998). Med hjälp av den tekniken så kan man erhålla en datering som bör 

betraktas som relativt säker. I Frankrike daterade man den första hällmålningen 1990. Flertalet 

dateringar har gjorts sedan dess, 1993 hade man inte mindre än 13 dateringar.  

För svenska förhållanden kan man nog säga att man huvudsakligen har daterat hällbilderna 

utifrån den stilistiska metoden. Det innebär att man jämför stilar och detaljer mellan olika 

ristningsfält dels på samma lokal och dels mellan olika hällbildslokaler på olika platser i 

exempelvis Skandinavien.  

De sydskandinaviska ristningarna har främst daterats till bronsåldern på grund av att daterbara 

föremål har avbildats på hällarna, exempelvis svärd, samt att man hittat ristningar i daterbara 

gravar.  

Man har även daterat ristningar med hjälp av bildstratigrafier eller överskärningar (ristningar som 

ristats helt eller delvis över varandra). Denna metod ger en relativ kronologi, dvs vi kan 

bestämma i vilken ordning de överlagrande bilderna tillkommit, men vad vi inte vet är hur lång 

tid som skiljer de olika bilderna åt.    

Ytterligare ett sätt som tillämpats för att datera ristningarna har varit att analysera teknikerna; att 

se på fördelningen av helt uthuggna figurer gentemot konturhuggna, slipade, prickhuggna, ristade  

och målade. Möjligen kan de varierande teknikerna indikera kronologiska skillnader.  

Strandförskjutningen (landhöjningen) är och har varit en relativt säker geologisk dateringsmetod, 

förutsatt att bilderna har ristats vid den dåtida stranden. Andra sätt att datera målningarna är att 

jämföra med motiv på ristningar, som daterats med hjälp av bl. a. landhöjningsmetoden.   

Ytterligare en möjlighet för att ta reda på hällbildernas ålder är att undersöka och datera de 

fornlämningar som ligger i nära anslutning till bilderna, till exempel fångstgropar, hyddlämningar, 

gravar samt ristade föremål av olika slag. Man måste dock vara medveten om att ett rumsligt 

samband inte automatiskt innebär samtidighet. Trots denna svaghet kan metoden ändå sätta in 

bilderna i dess vidare kontext.   

Kronologiskt jämförbara med Nämforsenbilderna är ristningarna i Zalavruga, vid floden Vygs 

utlopp nära Vita Havet i Östkarelen (Baudou 1977; Hallström 1960; Sawwatejew 1984).  

På denna plats påträffades under ett tunt torvskikt ett så kallat kulturlager (detta visar spår av 

mänsklig aktivitet), som i sin tur vilade på ett lager av ljus sand. Under detta skikt hittades 
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hällristningarna. I sanden framkom kol från en eldstad, som visade sig var 4000 år gammal, 

således från ca 2000 f Kr. Ristningarna måste alltså ha tillkommit före denna tidpunkt. 

 

Gustaf Hallström var den som först gjorde riktigt seriösa arbeten om hällbilder i Mellannorrland 

och Nordskandinavien (Hallström 1907, 1908, 1928, 1943, 1944, 1945, 1950, 1952, 1960 1967). 

Hallström var tidig med att försöka tidsbestämma hällristningarna i Norrland. Han menade att 

Gärde- och Landverkristningarna i Jämtland var de äldsta. (Gärderistningarna var något äldre än 

Landverk enligt honom), utifrån jämförelser med Nordlandsristningarna i Nordnorge, vilka 

daterades till mesolitikum, ca 6000 f Kr. Han poängterade också att de äldsta ristningarna var av 

betydligt större format än de som tillkom under de senare faserna.   

Hallström daterade ristningarna vid Nämforsen huvudsakligen till bronsåldern ca 1800-500 f Kr. 

utifrån  ristningstekniken, han menade att de helt ythuggna ristningarna vid Nämforsen dock 

tillhörde en senare period än de konturhuggna, men att båda teknikerna också förekom samtidigt 

(Hallström 1960). Den period då båda teknikerna var i användning såg han som ett uttryck för en 

övergångsfas. Hallström förespråkade den jaktmagiska tolkningen av hällbilderna. Han menade 

att kraften i bilderna hade påverkan på villebrådet och därmed blev djuren lockade till 

hällbildsplatserna.   

Evert Baudou har i en mängd arbeten diskuterat hällbilderna i Norrland och dess kontext 

(Baudou 1977, 1978, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1997, 1995, 2001a, 2001b, 2001c). Han anser 

att man kan datera ristningarna vid Nämforsen utifrån landhöjningsmetoden. Han menar att 

ristningarna kom till allteftersom öarna steg upp ur havet. För att testa påståendet jämför han för 

det första Nämforsenristningarna med Helskogs kronologiska schema av ristningarna i Alta, 

Nordnorge, för det andra studerar han skillnaderna i bildframställningen mellan 

Lillforshällan/Laxön och Notön och för det tredje jämför han ristningarna med de figurativa 

motiven som finns på daterbara föremål från den aktuella perioden. Utifrån detta scenario så 

föreslår Baudou tre olika ristningsfaser (Baudou 1993)  

(1) Den första börjar vid 4000 f Kr och sträcker sig fram till 2300 f Kr. I arkeologiska termer 

hamnar vi i perioden tidig- och mellanneolitikum (den senare delen av stenåldern). De motiv som 

ristas under denna fas är linjetecknade och konturtecknade skepp, konturtecknade och ythuggna 

älgar samt linjetecknade älghuvudsymboler och människofigurer. 

(2) Den andra perioden börjar 2300 f Kr och pågår till 1800 f Kr –  den arkeologiska tidsperiod 

som vanligen benämns senneolitikum, eller en tidig fas av perioden epineolitikum, som Baudou 

benämner tidsperioden 2000-800 f Kr (Baudou 1995). De  ristningsfigurer som han placerar här 

är konturtecknade älgar och skepp, rombiska människofigurer samt X-tecknet.   
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(3) Den tredje och sista perioden omfattar tiden från 1800 till 1400/1000 f Kr –  den arkeologiska 

period som vanligen benämns äldre bronsålder. Till denna tid knyter Baudou figurer som 

fotsulor, hjulkors (alternativt solkors) och enstaka båtar, som visar på att kontakter med 

Sydskandinavien fanns vid denna tid. 

Baudou menar vidare att samtliga 30-talet hällbildslokaler i Mellannorrland och angränsande delar 

av norra Norrland har tillkommit under tidsperioden 4000 till 2000 f Kr.   

 

Mats Malmer, har i flertalet arbeten skrivit om de nordliga hällbilderna (1975, 1981, 1989). 

Malmer anser att de helt uthuggna figurerna vid Nämforsen är ett tecken på att människorna tagit 

till sig den teknik som dominerar i Sydskandinavien. Detta skulle enligt Malmer tala för sydliga 

influenser. Möten mellan människor från Sydskandinavien och Nordskandinavien i Nämforsen 

skall enligt Malmer bidragit till att ristade symboler som är ”typiska” för hällbilder inom den 

sydskandinaviska traditionen finns i Nämforsen som fotspår, hjulkors osv. 

 

Ronnie Jensen har gjort en hel del undersökningar vid hällristningsplatser kring sjön Ånn i 

Jämtland (Jensen 1973, 1977, 1989a, 1989b). Han diskuterar bland annat hällristningarnas 

datering  i Jämtland i sin artikel från 1989 ”Hällbilder och fångstplatser”. Främst är det 

ristningarna vid Landverk och Håltbergsudden som är centrala i hans artikel. Med utgångspunkt i 

stilistiska aspekter menar Jensen att de stora älgristningarna i Gärde borde vara de äldsta med 

tanke på den naturalistiska storleken på älgarna. Han jämför dem med de stora slipade bilderna i 

Nordland, Norge som daterats utifrån landhöjningen. Dessa dateras till mesolitikum 7000 – 4200 

f Kr. Det är i med tanke på den naturalistiska storleken på hällbilden men också utifrån de 

dateringar som han erhålligt i samband med undersökningarna av fyra boplatser i närheten av 

hällristningarna i Landverk och Håltbergsudden (se kapitel 6). Han ser en rumslig, kronologisk 

och kulturell koppling med sjöns boplatser och hällristningarna (Jensen 1989). 

 

Knut Helskog har utfört omfattande arbeten vid den stora hällristningsplatsen i Alta, Nordnorge. 

Han har daterat hällristningsområdet med hjälp av landhöjningen (Helskog 1988). Fyra olika 

ristningsfaser har kunnat urskiljas. Den första startar 4200 f Kr och den sista pågår fram till 500 f 

Kr. vilket ger en avsevärt lång tillkomsttid. Dateringarna av Altaristningarna har under lång tid 

legat till grund för diskussioner kring kronologiska aspekter inom hela det fennoskandiska 

området. Landhöjningsstudier har även använts för att bestämma Nämforsens teoretiskt sett 

äldsta ristningar till 4000 f Kr (ibid). Inga ristningar ha tillkommit före denna tidpunkt, eftersom 

hällarna vid den tiden låg under vatten.  
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Den brittiske arkeologen Christopher Tilley har i sin bok Material Culture and Text. The Art of 

Ambiguity från 1991 tolkat ristningarna vid Nämforsen och han menar att dessa hade en 

totemistisk innebörd. De olika djurkategorierna som älg, fisk, fågel, etc., tillhörde en särskild klan 

och att  dessa klaner använde platsen vid olika ceremonier och riter.  

Tilley utgår ifrån att ristningarna vid Nämforsen tillkommit när dessa olika klaner kom till platsen 

(älg-land, fågel-himmel och fisk-vatten) för att bl.a.byta giftermålspartners, föremål och varor av 

olika slag mellan både ”inhemska” och ”sydskandinaviska” klaner.  

 

Per Ramqvist har bland annat arbetat med hällristningarnas kronologiska intervall vid Nämforsen 

samt tittat på de olika influensområdena. Han menar att de är cirka 3000-1000 f Kr (Ramqvist 

1992) med utgångspunkt från Ställverksboplatsen (Käck 2001). Det spänner från ca 3000 f. Kr. 

fram till 500 e Kr, med tyngdpunkten förlagd till den senare halvan. Ramqvist utgår därmed från 

att de människor som befolkade boplatsen, tillfälligt eller permanent, var de människor som 

ristade bilderna på hällarna åtminstone under den äldsta tiden och under delar av bronsåldern.  

Han menar att hällmålningarna tillhör en ”lägre social organisationsnivå” (Ramqvist 2002b) i 

jämförelse med hällristningarna vid Nämforsen, som markerar en helig plats för en betydligt 

större grupp: ”flera sammanstrålande stammar” (ibid). 

Ramqvist anser vidare att de tekniker som använts (ythuggna och konturhuggna) inte behöver ha 

med kronologi att göra, utan istället ser han användandet av olika tekniker som ett uttryck för 

olika scenarier: ”olika tekniker används kanske för att understryka den inbördes samhörigheten i 

varje scen” (Ramqvist 1993).  

Ramqvist var en av de som upptäckte Norrforsristningarna i Västerbotten (Ramqvist 1985a), 

vilka daterats utifrån landhöjningen till ca 2000 f Kr. De uppvisar likheter med 

Nämforsenristningarna i framförallt hur man har placerat dessa i landskapet. Båda platserna är 

placerade på öar ute i forsen samt förlagda till den första forsen uppströms från havet räknat 

(ibid).  

Han har också arbetat med identifikation av hällmålningar med hjälp av digital fototeknik, som 

visar på nya möjligheter att bestämma motiven på diffusa målningar (Ramqvist 2002). 

 

Christian Lindqvist har i ett flertal arbeten diskuterat hällristningarna i Nämforsen (Lindqvist 

1978, 1983, 1994, 1999, 2001). Lindqvist menar att ristningarna bl a bör ses utifrån ett småskaligt 

topografiskt sammanhang (Lindqvist 1999). Han menar att under stenåldern var hällkar, rännor, 

sprickor i berget och andra fördjupningar vattenförande vid regnväder och vid högvatten i älven 
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och detta menar han har betydelse för var ristningarna placerades. Det ”nedre hällkaret” på 

Laxön anser Lindqvist vara ett bra exempel på denna idé. Här finns många hällristningar 

omgärdade av vatten och han menar att dessa ristningar och denna plats framträder bäst vid 

skymning eller solnedgång:  

Lindqvist har vidare i sin avhandling ”Fångstfolkets bilder” från 1994, placerat in de 

kustanknutna ristningarna i ett arkeologiskt sammanhang. Han tar hänsyn till kronologi, ekologi, 

rumsliga sammanhang samt ekonomiska och kulturella förhållanden i sina tolkningar.  

 

Lars Forsberg har genom att använda flera statistiskt baserade metoder kunnat urskilja olika 

grupper av älgbilder vid Nämforsen (Forsberg 1990, 1993, 2000). Han har utgått från 39 olika 

attribut, som kännetecknar älgarnas kroppar, huvuden, ben samt vissa övriga attribut, som 

exempelvis hakskägg, livslinje eller hornmarkering. Sammantaget ger detta en kronologisk och 

typologisk sekvens av älgfigurer, där Forsberg menar att de ythuggna figurerna är de äldsta 

(tidigneolitikum) och de figurer som han menar är av sydskandinavisk typ har tillkommit under 

bronsåldern. Mellan dessa finns ytterligare minst två kronologiska horisonter, som kännetecknas 

av andra figurtyper och attributkombinationer.  

Forsberg har också behandlat keramiken från Råinget-lokalerna utifrån ett kronologiskt och 

funktionellt-socialt perspektiv (2001).  

 

Hans Bolin diskuterar i sin avhandling ”Kulturlandskapets korsvägar: mellersta Norrland under 

de två sista årtusendena f Kr” bland annat hällbilderna i Norrland (Bolin 1999, 2000). Han menar 

att hällristningstraditionen i Norrland varit långlivad, från ca 4000 - 500 f Kr, och menar att 

hällmålningarna uppträder först under den senare delen av hällristningsperioden (bronsålder), 

vilket är en idé som även föreslagits av Mats P. Malmer (Malmer 1981, 1992).  

Bolin vänder sig mot de tidigare framförda teorierna om att älgen skulle vara det vanligaste 

hällristningsmotivet enbart beroende på dess näringsekonomiska värde för människorna. Han 

tror inte att så varit fallet, utan menar istället att älgen representerar det mytologiska ursprunget – 

en länk till skapelsen.  

 

Britta Lindgren, tolkar de nordliga hällristnings- och hällmålningslokalerna som ”heliga rum” där 

man ägnade sig åt kommunikation med andevärlden (Lindgren 2001, 2002, 2003). 

Hällristningarna vid de dånande forsarna i Nämforsen, vid Glösabäcken och vid Laxforsen gav 

naturens ljud möjlighet för schamanen att lättare komma i trance och därmed nå  andarna vid 
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dessa platser. Den höga ljudnivån skapade ett slags slutet rum (Goldhahn 2002). Dessa platser 

avvek från det övriga landskapet. 

I ett arbete (2002) studerar Lindgren bl a topografin kring målningarna på Högberget i Ramsele 

sn och älgarnas möjliga rörelser i detta landskapsavsnitt. Jaktmetoder och jaktmagi tas också upp 

till diskussion i denna artikel. 

 

Anders Fandén, har i flertalet artiklar diskuterat hällmålningarna i Norrland (Fandén 1996a, 

1996b, 2000, 2001, 2002). Han har i sin C-uppsats och D-uppsats från 1996 gjort en genomgång 

av varje hällbildslokal som vid den tiden var känd. Han är en av dem som upptäckte Högberget I 

och II i Ramsele sn. Fandén tolkar hällbildsplatserna dels som religiösa platser där shamanistiska 

ceremonier utspelat sig och dels som platser där drevjakt har bedrivits. Han belyser i ett av sina 

arbeten huruvida det kan vara möjligt att hällbildstraditionen flyttades till den samiska trumman 

och till samiska heliga platser (Fandén 2001). Han har jämfört det topografiska läget vid samiska 

offerplatser med hällmålningslokalernas topografiska läge och han kommer fram till den 

slutsatsen att det finns en snarlik topografi vid vissa lokaler (se Fandén 2001).   

 

Bernt-Ove Viklund, har under flera år arbetat med att söka hällbilder inom det mellannorrländska 

området (Viklund 1997a-b, 1999, 2002, 2003a-f, 2004a-b). Han har hittat, dokumenterat och 

informerat föreningar och allmänhet om hällbilder och andra fornlämningar inom det 

mellannorrländska området. Han anser att hällbildslokalerna bör ses som ett slags centrum där 

kultutövningar pågått. Han menar att hällbildsplatserna ligger i närheten av basboplatserna. Det 

vanligast förekommande hällbildsmotivet på de norrländska hällbildslokalerna är älgmotivet och 

Viklund tolkar detta som ”en på berget applicerad resurs i ett samhälle som förefaller har varit 

mycket stationärt” (Viklund 1997a). 

 

Joakim Goldhahn har i artikeln ”Hällarnas dån – ett audiovisuellt perspektiv på kustbunden 

hällkonst i norra Sverige” från 2002, analyserat hällbilderna utifrån ett audiovisuellt perspektiv. 

Syftet med artikeln är att se ”om och hur landskapets utformning och auditativa fenomen 

strukturerat hällbildernas rumsliga placering och hur vi kan begripliggöra det idag” (Goldhahn 

2002). Han diskuterar främst hällristningarna vid Nämforsen (Ångermanälven), Laxforsen 

(Öreälven) och Norrforsristningarna (Umeälven) samtliga belägna vid dånande forsar. Goldhahn 

har analyserat ljudnivån vid Laxforsen med hjälp av decibelmätare och mätningen visade att 

ljudnivån där var ca 100 decibel vilket är att jämföra med ett ”starkt industriljud” eller näst intill 

ljud från ”startande jumbojet på 50 meters avstånd” (ibid). Eftersom ljudet vid Nämforsen 
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sannolikt borde ha varit mycket starkare än i Laxforsen (beroende på forsens storlek och kraft) 

ifrågasätter Goldhahn att den sk ”Ställverksboplatsen” någonsin fungerat som boplats. Att 

ständigt befinna sig i en så stark ljudnivå borde inte vara möjlig. Goldhahn menar att man kan se  

hur den norrländska hällkonsten förlagts till platser där forsens ljud skapat ett rum som 

avskärmar den som skapar hällbilderna  (Goldhahn 2002).   

 

Marek Zvelebil och Peter Jordan, har i en artikel (1999) diskuterat ristningarna i Nämforsen. De 

belyser ristningsplatsen utifrån ett brett kulturellt perspektiv – kosmologin och grunden till det 

rituella landskapet bland jakt- och fångstsamhällen i taigaområdet i norra Eurasien. 

 

Anders Huggert har skrivit artikeln ”I ormens tecken. Ormfigurer i den nordeuorpeiska taigan” 

2002. Ristade figurativa motiv finns inte bara på hällarna i det norrländska området utan det finns 

även ristade motiv på mobila föremål som skifferplattor och skifferdolkar (Baudou 1993, 1995; 

Forsberg 1993, 2000; Huggert 1996, 2002; Ramqvist 1992; Wennstedt Edvinger 1993 m fl).  

Han försöker nå insikt i den idévärld som var rådande för den jakt- och fångstmänniska som levt 

i Norrland under mesolitisk och neolitisk tid genom att belysa var och i vilket sammanhang 

ormmotivet förekommer både vad gäller hällristningar och målningar på hällar samt ristningar på 

föremål.  

 

Otto Blehr har skrivit en artikel med syftet att illustrera empiriskt vad han menar med den 

generellt metodologiska svagheten i arkeologisk forskning som rör bl a hällbilder (1993). Han 

jämför Hallström (1960) med Baudou (1977) och Ramqvist et al (1985c) angående relationen 

mellan älgmotiven på de förhistoriska hällbildslokalerna i Norrland och älgjakt. 

 

Pekka Kivikäs, har bland annat  publicerat två omfattande volymer. Den första presenterar de 

flesta målningar i Finland (Kivikäs 1995) och hans andra verk kom 2003, i vilken han publicerar 

de svenska hällmålnings- och hällristningslokalerna. I ett flertal arbeten har han dessutom 

publicerat delar av det ryska hällmålningsbeståndet.  

 

Berit Andersson presenterar i en artikel (2002) hällmålningen på Storberget i Åsele socken, 

Västerbotten. Hon beskriver hällmålningsmotiven och platsens omgivande fornlämningsbestånd 

och topografi. Hon visar på att det saknas boplatser i hällmålningens omedelbara närhet men 

konstaterar att den enda permanenta boplatsen ligger inte längre än en och en halv kilometer från 

hällmålningen på Storberget. 
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Lennart Klang, har belyst på vilket sätt hällbilderna i Lappland och Västerbotten har hittats och 

förutsättningarna för att hitta nya hällbilder inom den pågående fornminnesinventeringen i början 

av 2000-talet (Klang 2002). Han frågar sig ifall förhistoriska hällbilder finns i Norrbotten och 

belyser den omtalade hällristningen i Porsi nära Vuollerim (Baudou 1992; Klang 2002; Ramqvist 

1989) som numera är bortsprängd. Han informerar också om hällristningsfältet i Padjelanta och 

menar liksom Mulk 1998, att dessa hällristningar i jämförelse med den förhistoriska 

hällbildsuppsättningen i Norrland bör vara sentida troligen ”vikingatid och tidig medeltid” (Klang 

2002; Mulk 1998).  

 

Kristina Josephsson Hesse har 1999 skrivit en CD-uppsats om de då helt nyligen upptäckta 

hällristningarna vid Laxforsen i Västerbotten. Hon beskriver ristningarnas motiv och dess läge på 

hällen och hon försöker även att datera dem, både utifrån höjden över havet och utifrån 

jämförelser med liknande ristningar i Norden. Utifrån hällbildslokalens höjd över havet så kan 

figurerna inte vara äldre än 1800 f Kr, men utifrån de stilistiska jämförelserna och daterbara 

föremål hamnar ristningarna i 1000 f Kr – Kr f (Josephsson Hesse 1999).  

 

Anita Borgmästars har skrivit en CD-uppsats i vilken hon gör en jämförande analys av olikheter 

och likheter inom hällkonsten regionalt inom det mellannorrländska området men huvudsakligen 

jämför hon de svenska, finska, ryska och de norska hällbilderna (Borgmästars 1999). Hon belyser 

skillnaden mellan de olika länderna och poängterar att i Finland är finns endast hällmålningar och 

inte en enda hällristning. Båda kategorierna finns dock i Sverige, Norge och Ryssland. 

 

Förutom hällristings- och hällmålningslokaler i Norrland så finns även ett antal portabla föremål 

med ristningar. (Forsberg 1993, 2000; Wennstedt Edvinger 1993; Baudou 1977, 1993, 1995). Den 

troligen viktigaste ur dateringssynpunkt för hällbilderna generellt är  skifferplattan som hittades 

på boplatsen Råinget I, i Ådals-Lidens socken, Ångermanland av Gustaf Hallström. De ristade 

motiven föreställer en människofigur och en älg, en del geometriska figurer samt en eventuell 

”ormfigur”. Skifferplattan har genom dess stratigrafiska läge daterats till senneolitikum/- eller 

möjligen mellanneolitikum (Baudou 1977). 

 

Viktigt för dateringen av hällbilderna är också den s k ”Sunderöyspetsen” som påträffades vid 

undersökning av en boplats vid Lesjön, Bodums socken i Jämtland. Ett fragment av en 

skifferspets med rak bas och med en ristad människofigur (s k atlet) hittades på samma lokal 
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(Baudou 1993; Forsberg 1993; Lundberg 1997; Wennstedt Edvinger 1993). Sunderöyspetsen 

dateras till senneolitisk tid.  

I Bodums socken i Volmvattnet, Ångermanland har också hittats en mörkgråplatta av bergart 

med både en ristad fisk och en älg. 

I Tåsjö socken vid Rörström i Ångermanland hittades en skifferspets med konturtecknad älg och 

människofigur (atlet). 

På Notön i Nämforsen fann man också en skifferspets med två triangulära människofigurer, en 

älg samt några geometriska figurer (Baudou 1993; Forsberg 1993; Hallström 1960; Wennstedt 

Edvinger 1993).  

På Notön hittades 1989 en rund vattenslipad sten huggen på fem ytor (Forsberg 1993; Loeffler 

1992). På stenen fanns tre människofigurer med triangulära kroppar, små huvuden och med 

armar i adorantställning, fingrar och korta ben dessutom fanns en del geometriska figurer.  

Vid Kultsjön i Vilhelmina socken i Lappland hittades en skifferplatta med en inristad valfigur. 

I Hoting, Tåsjö socken har hittats en gulockrafärgad skifferspets med en ristad älg och två 

människofigurer (Wennstedt Edvinger 1993). 

Skulpturala föremål finns också inom det norrländska området.  

Från Lesjön i Bodums socken i Jämtland hittades ett bryne i sandsten föreställande ett 

björnhuvud (Lundberg 1997).  

Från Ängsta i Frostvikens socken i Jämtland finns en figurskiva som föreställer en älgfigur 

(Björkquist 1943; Hallström 1960; Wennstedt Edvinger 1993; Westin 1945). 

Från Arnäs socken i Ångermanland har hittats ett T-formigt redskap med björnhuvud (Carpelan 

1975; Hallström 1942; Wennstedt Edvinger 1993). 

I Tjikkiträsk, Stensele socken i Västerbotten hittades i samband med undersökning av en 

hyddgrund fem djurhuvudprydda knivar av grå och grågrön skiffer (Lundberg 1997).  

I Gråtanån, Vilhelmina socken i Västerbotten hittades en öronutsmyckad kniv eller dolk av 

rödskiffer (Lundberg 1997). 

Ett skulpterat älghuvud i skiffer troligen från  en skifferkniv eller dolk påträffades 2001 vid 

undersökningen av boplatsen på Kornsjövägen i Nätra socken i Ångermanland (Lindqvist 2002).  

Stenåldersboplatsen i Bjurselet, Byske socken i Västerbotten påträffades ett spatelformat föremål 

dekorerat med ett björnhuvud (Christiansson & Knutsson 1989; Lindqvist 2002; Sander 1993).  

I Övre Åkulla i Bygdeå socken i Västerbotten har hittats ett två och en halvmeter långt spjutskaft 

med inristade sicksacklinjer (Huggert 2002). 
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Vid boplatslokalen vid Tovsjön,  Åsele socken i Västerbotten (Huggert 2002) hittades orm- och 

människofigurer på en djurhuvuddolk av gråbrun skiffer. Dolken bör dateras till mellanneolitisk 

möjligen senneolitisk tid. 
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6. Utgrävningar och dateringar  

Inledning 

Den första utgrävningen vid en hällbildslokal i Sverige utfördes redan på 1840-talet i Bohuslän 

(Bengtsson 2004; Holmberg 1848) i syfte att söka spår efter knackstenar. Under 1900-talets 

början undersöktes även ytor vid hällristningarna i Östergötland av Arthur Nordén (Nordén 

1925). Den troligen första ansatsen till arkeologisk undersökning i Norrland vid en 

hällmålningsplats är den vid Fångsjön raä 332 som företogs av Gustaf Hallström. Platsen, en 

grotta, är belägen 100-150 m väster om hällbildslokalen (Hallström 1960). Vid Hallströms mycket 

begränsade undersökning framkom inga tydliga spår av mänsklig aktivitet i grottan.  

Efter Hallströms försök så har ett flertal platser i Norrland undersökts i direkt anslutning till 

hällbildslokaler, från 1940-talet och framåt (George 1996, 2001; Hansson 2003; Holmblad manus; 

Jansson 1944; Jensen 1977, 1989a; Lindgren 2002, 2003; Loeffler 1997; Melander 1980; Ramqvist 

1988). 

 

I Finland har fem arkeologiska undersökningar utförts på klippterrasser nedanför hällmålningarna 

(Taskinen 2000). Framför målningslokalen på ön Valkeissaari, Taipalsaari, påträffades en del av 

ett textilkeramiskt kärl som daterats till 1500-500 e Kr (Luho 1968, Taskinen 2000). Vid 

undersökningen nedanför en målning i Astuvansalmi framkom två pilspetsar, den ena av skiffer, 

som daterats till sen stenålder den andra av kvarts med tvär bas, daterad till 1300-500 f Kr (Sarvas 

1969, Taskinen 2000). Dykningar vid samma plats utfördes under fem säsonger, 1973, 1988, 

1990-1992. Vid dessa undersökningar framkom tre människoansikten i bärnsten samt en 

björnliknande figurin. Dessutom påträffades en del av ett hugget renhorn, ett huvudformat 

sandstensföremål samt benfragment från däggdjur. I sanden framför målningen i Kotokallio i Itis 

framkom på 40 cm djup tänder och ben från älg (Ojonen 1974, Taskinen 2000). Dykningar utan 

fyndresultat har även utförts vid målningslokalerna Verijärvi, S:t Mikael och Värikallio, 

Suomussalmi.   

I Norge finns hällbilder över hela landet. Cirka 30 hällmålningsplatser varav 10-talet målningar är 

placerade i grottor. Flertalet grottor är undersökta och generellt sett tillhör de perioderna 

neolitikum/bronsålder (Økland 2000). Vid de stora hällristningsfältet i Vingen har också 

undersökningar vid ristningarna pågått under en relativt lång tid (Lødøen 2001; Mandt 1991). I 

Norra Norge har en utgrävning framför hällmålningsplatsen i Ruksesbákti utförts av Bjørn 

Hebba Helberg, Tromsø Museum. Ett enda fynd framkom, en pilspets (muntlig källa Marthe 

Pramli). 
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Jämtland  

Flatruet, raä 58, Tännäs sn. 

Hällmålningsplatsen på Flatruet har många besökare varje år. Av den anledningen har det 

uppstått ett viss slitage på marken framför målningen. Därför fick Länsmuseet i Östersund i 

uppdrag från Länsstyrelsen i Jämtland att utföra en undersökning framför målningarna. 

Under fältsäsongen 2003 undersöktes en yta framför hällmålningen i Flatruet, raä 58, Tännäs sn, 

Härjedalen. Här framkom tre pilspetsar, två av kvartsit och en av bergskristallsliknande material 

(Hansson manus). Samtliga tre är av bifacial typ med rak bas, två av dessa saknar den främre 

delen av pilspetsen. På den tredje spetsen är udden krossad och parallellt med långsidorna löper 

två sprickor i spetsen. Spetsen har enligt Hansson troligen orsakats av att man träffat 

hällmålningsytan i nittio graders vinkel. Det framkom också tre små splitter sannolikt från någon 

eller några av spetsarna. Undersökningen kommer att avrapporteras under hösten 2004 (Hansson 

manus). 

 

 
Målningarna vid Flatruet och en del av utgrävningsytan, Lars-Inge Lööv till vänster. 
Foto: Jämtlands länsmuseum. 

 
Den spets som troligen har krosskador i den spetsiga änden. 
Foto: Jämtlands länsmueum. 
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Håltbergsudden, raä 195, Åre sn. 

Denna boplats ligger intill och mellan två hällristningsytor vid Håltbergsudden (Jensen 1989) och 

cirka 3 km SÖ om boplatserna  raä 329, raä 5 och raä 165. Cirka 43 m2 stor yta samt ett antal 

provgropar  undersöktes. Denna boplats är den absolut mest fyndförande boplatsen av de 

undersökta. Tusentals ljus- och gråaktiga kvartsitavslag och splitter framkom. Flintavslag, 

skifferbitar med slipspår. En pilspets av skiffer samt sex påbörjade pilspetsar av kvartsit, 15-tal 

skrapor varav en utförd i jaspis, de övriga två tredjedelarna består av kvarts. Även skrapor av 

flinta samt grå och mörk kvartsit framkom. Ett bryne med slipränna, fem retuscherade avslag, tre 

retuscherade spån, en sänkesten, enstaka  knackstenar samt riklig förekomst av skörbränd sten. 

Pilspetsen är slipad och tillverkad i grå skiffer och är relativt ovanlig i Norrland men vanlig i 

Finland och Karelen där den är uppkallad efter fyndplatsen Pyheensilta (Pyheensiltatyp). Den är 

också ganska vanlig i norra Norge särskilt i Varangerområdet (Jensen 1989). Även här är den 

uppkallad efter en fyndplats Nyelv (Nyelvtypen). Spetstypen dateras till senare delen av 

mellanneolitikum, 2600 – 2300 f Kr. Förarbetena till pilspetsarna borde vara tänkta till pilspetsar 

med spetsovalt tvärsnitt och tvär bas tillhörande sen bronsålder (se boplats raä 5) (Jensen 1989). 

Tre C-14 dateringar har gjorts: en kokgrop som daterades till 1740 – 1510 f Kr (St 6150); en 

härdsamling daterades till 4330 – 3940 f Kr (St 6152); en mindre härd daterades till 260 – 535 e 

Kr (St 6151).Utifrån föremålen och dess spridning, antalet kokgropar och härdar, dateringarna 

samt den rikliga mängden skärvsten talar för att boplatsen har funnits under en lång tid från 

mesolitikum fram till senare delen av äldre järnåldern (Jensen 1989). 

 
Fornlämningsbilden vid Ånnsjön tyder på intensiva, förhistoriska aktiviteter. 
Karta efter Jensen 1989. 
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Landverk, raä 329, Åre sn. 

Undersökningsytan var ca 24 m2 och hela boplatsen var täckt av ett kollager som låg strax under 

myllan. Kollagret C14-daterades till sen bronsålder och tidig förromersk järnålder, 510 - 370 f Kr, 

(St 6160) (Jensen 1989:70). Kolet från en kokgrop C14-daterades till senare delen av mesolitikum, 

5220 – 4940 f Kr (St 6161). 

Trots att den undersökta ytan inte var särskilt stor framkom stora mängder skörbränd sten. Älg- 

och bäverben förekom med övervikt av benfragment från bäver. I kollagret framkom en stor 

mängd små tunna fina avslag av ljusgrå kvartsit vilka enligt Jensen kan dateras till det 5:e 

årtusendet f Kr. Inga andra fynd förkom i kollagret. Övriga fynd bestod av enstaka skifferstycken 

med spår efter bearbetning, en slipad skifferspets med kraftig tånge och mothakar och flintavslag. 

Den förhållandevis stora mängden skärvsten och de erhållna dateringarna antyder att boplatsen 

troligen besökts vid flertalet tillfällen under en lång tid.  

 

Landverk, raä 5, Åre sn. 

Denna boplats ligger ca 200 m öster om Landverksristningarna. En cirka 139 m2 stor yta 

undersöktes. Närmare 480 kärnor, avslag och rester efter redskapstillverkning framkom (Jensen 

1989). Rester efter härdar och kokgropar framkom samt rikligt med skärvsten i dess närhet. Älg- 

och bäverben framkom i anslutning till kokgroparna (ibid). De föremål som hittades var 

pilspetsar, skrapor, retuscherade spån, spånknivar, sänkestenar. Ur dateringssynpunkt så var två 

pilspetsar av mörk respektive ljus kvartsit med spetsovalt tvärsnitt och tvär bas de mest 

intressanta. Dessa tillhör troligen den senare delen av bronsålder medan de övriga fynden på 

boplatsen verkar tillhöra en tidigare fas av förhistorien (Jensen 1989) 

 

Landverk, raä 163, Åre sn. 

Denna boplats ligger vid utloppet av Ånnsjön mot Landverksströmmen. Cirka 159 m2 yta togs 

upp och trots den relativt stora undersökta ytan framkom inte särskilt många fynd. Tre skrapor 

hittades varav två var tillverkade av kvarts och den tredje av ljusgrå flinta. En sänkesten, avslag av 

både kvarts,  kvartsit och flinta hittades också (Jensen 1989). Den måttliga förekomsten av 

skärvsten kan tyda på att denna boplats inte varit bebodd lika intensivt som de övriga undersökta 

boplatserna.  

En härd undersöktes  i den södra delen av boplatsen (ibid). Kolet från härden C14-daterades till 

senare delen av romersk järnålder, 260 – 435 e Kr (St 5132).  

En fångstgrop tillhörande ett fångstgropssystem belägen intill boplatsen har C14 daterats till 

folkvandringstid, 385 – 600 e Kr (St 5332). 
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Västerbotten 

Norrfors, raä 226, Umeå sn. 

Boplatsen som är belägen i åkermark påträffades 1977 och undersöktes 1986. Syftet var att se om 

det fanns en kronologisk relation mellan hällbildsområdet raä 365 och boplatsen. Avståndet 

däremellan är ca 300 m (Ramqvist 1988).  

Fyndmaterialen vittnar om att det funnits en aktivitet under stenåldern på denna plats. De 

påträffade fynden var ca 593 avslag, 33 skrapor, 38 kärnor, en borr, del av en skifferdolk, en 

skiffermejsel, ett fragment av skifferkniv samt två eventuella sticklar. Stenmaterialet bestod främst 

av kvarts. Dessutom påträffades brända och obrända ben. Inga anläggningar påträffades. 

Boplatsen daterades dels genom landhöjningsmetoden och dels utifrån de föremål som framkom 

vid undersökningen till omkring 3000 f Kr (ibid). 

 

Storberget raä 151, Åsele sn. 

Västerbottens Länsmuseum undersökte platsen 1980 under ledning av Jan Melander. Fyra 

kvadratmeter undersöktes av den avsats som är belägen framför hällmålningen. Endast orört 

erosionsmaterial framkom och inga tecken på mänsklig verksamhet fanns inom den undersökta 

ytan (Melander 1980). 

 

 

Västernorrland 

Högberget I och III 

Fältundersökningar har under 2001-2003 bedrivits på Högberget I och III, Ramsele sn. 

Undersökningarna har under åren 2001 och 2002 finansierats av Riksbanksprojektet ”Möten i 

Norr” som bedrivs vid Institutionen för arkeologi och samiska studier. Under fältsäsongen 2003 

finansierade EU-projektet RANE dels undersökningen av Högberget III och dels en 

fornminnesinventering av Högberget (Viklund 2003c). 

Målsättningen med de båda arkeologiska undersökningarna var att söka eventuella spår från de 

aktiviteter som utspelat sig på dessa platser för att få ökad kunskap om hällbildsplatsernas 

funktion och datering. Under vilken eller vilka förhistoriska perioder hade dessa målningsplatser 

betydelse för de människor som levde i omgivningarna? 

En av anledningarna till att målningslokalen vid Högberget I valdes som undersökningsobjekt var 

dels dess placering omedelbart intill ett fångstgropsystem med ca 35 gropar. Vid ingen annan 

hällmålningslokal i Mellannorrland ligger fångstgropar så nära målningarna som på denna.  
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I undersökningsprojektet ingick också att undersöka den närmast hällmålningen belägna 

fångstgropen för att möjligen få daterbart material. En frågeställning var om det förelåg ett 

kronologiskt samband mellan fångstgrop och hällmålningsplats. 

 

Högberget I, raä 16 och 160, Ramsele sn 

En ungefär 15 m2 stor yta undersöktes i direkt anslutning till bergväggen med målningarna. På 40 

cm djup påträffades en kraftig kolkoncentration bestående av stora kolbitar, direkt ovanpå en 

sten (1,00 x O,80 m) belägen ca 0,75 m från bergväggen. Stenen låg i den nordvästra delen av 

undersökningsytan. Efter att stenen framrensats och rests framkom direkt under denna rikligt 

med kol, dock inte lika omfattande kolansamling som ovanpå stenen. Stenens undersida som 

legat mot marken och kolet, visade sig vara bemålad. Dock kunde inget figurmotiv bestämmas. 

 

 
Den bemålade stenen som påträffades vid undersökningar framför hällmålningen Högberget I. 
Foto: Thomas Larsson. 
 

Tre kolprover för C14-datering togs i samband med undersökningen på Högberget I: ett prov 

från kolansamling belägen ovanpå den löst liggande hällen (Ua 18839); ett prov från 

kolkoncentrationen direkt under hällen (Ua 18838); ett prov från kolansamlingen 0,4 m NÖ om 

hällen (Ua 18840). 

Följande dateringar erhölls: 2200 f Kr-1000 e Kr (Ua 18839); 3650-3330 f Kr (Ua 18840); 3790-

3490 f Kr (Ua 18838).  

Två samstämmiga dateringar visar att eldningsaktiviteter försiggått på platsen omkring 3700-3500 

f Kr och att man vid denna tidpunkt även placerat en bemålad häll upp och ned på en eld eller på 
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en nyligen eldad markyta. Alternativt kan hällen ha lossnat från bergväggen med älgbilderna och 

fallit ned på en markyta där man nyligen eldat, vilket innebär att målningen kan vara äldre än vad 

C14-dateringarna visar. Oavsett vilken förklaring man väljer kan man dock med stöd av 

dateringarna konstatera att färgen på den lösa hällen bör ha tillkommit senast omkring 3600 f Kr.  

Den tredje C14-dateringen, som stratigrafiskt är yngre än de två andra, visar att 

eldningsaktiviteter framför berget också pågick under senare perioder.   

År 2002 undersöktes en fångstgrop i kanten av den yta som undersöktes vid Högberget I. 

Kolprov togs av kol från i botten av gropen och gav en datering till 1440-1260 f Kr (Ua-20300). 

Undersökningen kommer att avrapporteras under hösten 2004 (Lindgren manus).  

 

Högberget III, raä (saknas), Ramsele sn 

Under 2003 undersöktes delar av golvytan inne i flyttblocksgrottan, Högberget III, med målning 

vid grottans ingång samt på dess norra utsida. Totalt grävdes ca 9 m2.  

Den intressantaste observationen under grävningens lopp är skärvstensförekomsterna och 

färgningen (rödockra och kol) i schaktets västra del. Skärvstenen låg  spridd över hela 

grävningsytan på flera nivåer. Den rikligaste förekomsten kom emellertid i den västra delen 

(grottmynningen) i anslutning till färgningen och hällmålningen. 

Till formen föreföll färgningen vara i det närmaste kvadratisk med måtten 2 x 2 meter och 

orienterad efter den intilliggande grottväggen och runt en jordfast sten. Den bestod ovantill av en 

enhetlig kolhorisont och undertill av en lika enhetlig horisont av rödbränd sand. Utifrån den 

avgränsade formen på kolhorisonten och det rödbrända skiktet, samt utifrån koncentrationen av 

skärvsten i anslutning till färgningen, förefaller det rimligt att beteckna anläggningen som en härd. 

De kalibrerade dateringarna från grävningen är följande: 1320-1000 f Kr; 1410-1120 f Kr; 4340-

4210 f Kr samt 4200-4040 f Kr. Dateringarna i detta fall stämmer väl överens med den 

stratigrafiska ordningen. De övre kolhorisonterna kan på basis av C-14 analyserna dateras till 

äldre bronsålder, medan den mer diffusa kolförekomsten djupare ned tillhör senmesolitikum.  

Undersökningen kommer att avrapporteras under hösten 2004 (Holmblad manus). 
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Utgrävning av flyttblocksgrottan Högberget III. På bilden Peter Holmblad, Umeå universitet. 
 

 

Nämforsen raä 158, Ådal-Lidens sn 

Cirka 200 m nedströms från hällristningarna i Nämforsen påträffades 1994 en boplats på den 

norra sidan om Ångermanälven öster om Notön. Delar av den undersöktes 1996, 1997, 2003, 

2004. Undersökningarna under 1996 och 1997 utgjorde tillsammans 29 m2 och de fynd som 

framkom var bl a skärvsten, avslag av kvarts, kvartsit  och rödskiffer, asbestkeramik, slagg, sänke, 

fragment av rödockra, brända och obrända ben, tegel, materialblock av kvartsit (George 1996; 

2001; Käck 2001; Loeffler 1997). Skärvsten påträffades på nivåerna 75 – 85 m ö h och detta 

indikerar att den tidigast möjliga bosättningsfasen kan bestämmas till 3 800 f Kr. (Käck 2001).  

Under 2003 genomfördes undersökningarna dels som forskningsgrävning och dels som en 

amatörarkeologisk sommarkurs i samarbete med Västernorrlands länsmuseum, Stiftelsen 

Nämforsen och Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Dessutom har 

skolan i Näsåker med ledning av Västernorrlands länsmuseum och Stiftelsen Nämforsen 

undersökt platsen i september samma år. EU-projektet RANE stod för finansieringen av 

skolgrävningen. 

Under 2003 öppnades ett schakt från stranden och upp mot nipan på den tidigare undersökta 

boplatsen. Under ploglagret framkom ett stenskott stolphål samt en härd. Prov togs ur härden 

och den daterades till ca 300 f Kr. 
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Ola George från Västernorrlands länsmuseum övervakar schaktningsarbetet på boplatsen  
raä 158, Näsåker. Foto: Thomas Larsson. 
 
 
På ca en meters djup hittades ett stort område med rödockra och kol och mindre linser av 

rödockra och kol påträffades även på andra nivåer vilket kan betyda att rödockra framställts 

flertalet gånger på denna plats i olika perioder. Två rödockralager i schaktet har daterats till 4170-

3970 f Kr (Ua-21695) resp 2890-2620 f Kr (Ua-21694). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rödockra daterad till ca 4000 f Kr påträffad på raä 
158 i Näsåker. Foto: Thomas Larsson. 
 

 

Lager med sten och grus avtecknade sig i schaktkanten vilket visar på att denna plats flertalet 

gånger drabbats av översvämningskatastrofer.  

Kursgrävningens resultat från 2003 kommer att avrapporteras inom kort (Ola George, 

Västernorrlands länsmuseum).  
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Institutionen för arkeologi och samiska studier kommer att under fem år, fr o m 2004, förlägga 

den årliga seminariegrävningen för studenter till denna plats.  

 

Råinget I och II, Ådal-Lidens sn 

Huruvida man skall räkna Råingetboplatserna till en plats som undersökts vid en hällbildslokal är 

en definitionsfråga – den ingår i Nämforsens större geografiska kontext. Från hällristningarna i 

Nämforsen är det ca tre kilometer till Råinget. 

Detta är en av de mest betydelsefulla boplatser som undersökts i Norrland, framför allt annat ur 

dateringssynpunkt. Boplatsen är undersökt av Gustaf Hallström och har en lagerföljd/stratigrafi 

som är unik för norrländska förhållanden. 

Utifrån dateringarna från Råinget och utifrån den skifferplatta med hällristningar på (Baudou 

1977, 1993, 1995; Forsberg 1993; Hallström 1960; Wennstedt Edvinger 1993) är det frestande att 

sätta dessa två platser i samband med varandra. Ristningsfigurerna på skifferföremålet föreställer 

på ena sidan en konturtecknad människofigur med triangulär kropp med armar och ben. På den 

andra sidan en ristad älg.  

De fynd som framkom på Råinget I bestod av cirka 25 härdar, golvliknande ytor, stora mängder 

keramik, asbest, älgben, älghorn och andra redskap av horn (George 2001; Jansson 1946; 

Johansson 2004). 

 

Ställverket, raä 10, Ådal-Lidens sn 

Den så kallade Ställverksboplatsen är belägen vid hällristningarna i Nämforsen,  Ådal-Lidens sn i 

Ångermanland. Platsen ligger på den södra sidan av Ångermanälven och den undersöktes och 

borttogs 1944 (Janson 1944). Ett mycket rikligt fyndmaterial framkom och detta har daterats till 

perioden tidigneolitikum-historisk tid (Käck 2001:26ff). Fynden bestod av mer än 600 både 

fragmentariska och hela pilspetsar med tvär bas av kvartsit och brecciekvarts. Fler än 100 hela 

och fragmentariska skifferpilspetsar, ungefär 50 brynen, ca 6 kg keramik, ca 750 skrapor (ibid). 

Dessutom hittade man både brända och obrända ben, yxor, skifferknivar, mejslar, skifferhängen, 

lerklining, slagg, tegel, mynt (ibid) samt fler än 118 000 avslag. Boplatsens funktion har 

diskuterats i termer av både  mötesplats mellan nord- och sydskandinaviska samhällen (Malmer 

1993; Forsberg 2001) och samlingsboplats  (Baudou 1992a; Forsberg 1993, 2001) under en 

mycket lång period, nära nog nästan 6000 år. 

Jenny Käck har behandlat Ställverksboplatsens dateringar och funktion utifrån de framkomna 

fynden och hon menar att platsen har med hänsyn till spridningsbilden använts under flera 

perioder (Käck 2001). 
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Under en vecka i maj 2004 har området där Ställverksboplatsen var belägen undersökts av 

Västernorrlands länsmuseum inom ramen för RANE-projektet. Intentionen var att se om det 

fanns orörda delar av boplatsen kvar. Undersökningarna visade att det idag knappast finns några 

rester av förhistoriska aktiviteter kvar på platsen. 

 

 

Den röda färgen   

Arkeologen Gustaf Hallström hade tidigt en idé om att försöka analysera innehållet i den färg 

som använts för att utföra de förhistoriska hällmålningarna. Redan 1907  tog han en liten skärva 

som låg framför hällmålningen i Hästskotjärn, Kall sn i Jämtlands län, och anlitade Robert 

Manzelius för att försöka analysera färgen. Manzelius gör följande utlåtande: 

”In view of the small size of the sample and the difficulty of scraping off any of the colour 

without pulverized stone following, it is impossible to say more with certainty than that the paint 

used consists of a strong ferric-oxide substance. I may possibly be burnt ferriferous clay or else 

some other burnt material containing iron” (Hallström 1960).  

 

Kunskapen om sammansättningen i den färg som användes i framställningen av de nordiska 

hällmålningarna vet man fortfarande inte särskilt mycket om. De olika förslag som lagts fram 

under årens gång har varit att färgen består av bränd rödockra (hematit) blandad med fett, blod, 

urin och saliv, vars funktion var att binda färgpigmentet och ge den hållbarhet.  

 

Vid en noggrann besiktning med lupp finns en vit hinna som täcker målningarna. Hinnan har 

bildats genom åren av regn, dimma och snö (Fandén 2002; Viklund 1999) som kommit i kontakt 

med färgen och startat en kemisk process. Det är sannolikt en av anledningarna till att de över 

huvud taget är bevarade. En annan orsak till att de har bevarats kan vara det skyddande 

klippöverhäng som målningarna i många fall placerats under. De erfarenheter som undertecknad 

har från hällmålningarna vid Högberget I, Ramsele sn, där överhänget är nästan obefintligt, är att 

målningen på hällen nästan aldrig är torr under någon längre period, med undantag för några 

torra sommarveckor. Fuktigheten beror inte alltid på att det regnar direkt mot hällytan utan på att 

vatten från vegetationen på berget ovanför målningen hela tiden sipprar nedför bergväggen och 

över hällmålningen. Trots detta faktum är målningen ganska välbevarad.   

Förklaringar till varför färgen på hällmålningarna bevarats bör nog problematiseras och kräver 

medel för vidare forskningsinsatser. 
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Den norske konservatorn Kristen Michelsen anser att figurerna inte är målade utan de är 

naturliga järnutfällningar på bergväggen som utgjort grunden och han menar att man har skapat 

figurerna genom att skrapa bort järnutfällningen omkring. Han utgår från en kemisk analys som 

visar att färgen i figuren och det röda färgpigmentet som funnits vid sidan om har likadana 

beståndsdelar (Michelsen 1989).  Han tycker sig se en skarp kant mellan den röda figuren och 

bergväggen, vilket enligt honom tyder på att man skrapat bort järnutfällning.    

 

Helena Andersson vid Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet, har utfört laborativa 

försök med rödockra, med utgångspunkt i materialet från utgrävningarna i Fattenborg, 

Norrbotten, där man påträffade släta, lerliknande skärvor av både intensivt röda till rödbruna 

kulörer. Hon diskuterar resultaten i artikeln ”Rödockran i Fattenborg” (Andersson manus).  

Geologerna anser att det röda i jorden är hematit och arkeologerna anser att det röda i jorden är 

rödockra, menar Andersson och det finns en fara i att kalla allt rött man påträffar i markerna för 

rödockra. Rödockra är ett pigment som människan har producerat för att användas på olika sätt 

som till exempel i gravläggnings- och hällmålningssammanhang.  

Försök att analysera färgen på en flisa från stenen som hittades på Högberget I har utförts vid 

Institutionen för Oorganisk Kemi, Umeå universitet men ännu har inget tydligt resultat varit 

möjligt att påvisa arbetet kommer dock att fortsätta.  

Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet har analyserat färgen på en del stenar från ett 

undersökt röse i Skellefteå kommun (för vidare info kontakta miljöarkeologiska laboratoriet, 

Umeå universitet, Johan Linderholm). 

De arkeologiska utgrävningar på boplatsen raä 158 vid Nämforsen, som under 2003 och 2004 

utförts av Västernorrlands länsmuseum och Umeå universitet (se kapitel 6) har påvisat hantering 

av avsevärda mängder rödockra på platsen (Larsson, Engelmark och Olofsson 2004). Kol och 

rödockra tillsammans visar att man rostat hematit på boplatsen för att tillverka färgpigmentet. 

C14-analyser av kolet visar att denna aktivitet pågått tidigast 4200-4000 f Kr och även 2900-2600 

f Kr i den undersökta delen av boplatsen. Sannolikt kommer de vidare undersökningarna på 

platsen att visa att rödockraframställning försiggått även under andra förhistoriska perioder. 

Råmaterialet kommer sannolikt från foten av nipan, omkring 200 m från de undersökta ytorna, 

där en kraftigt järnhaltig, gul-röd lervälling naturligt kommer fram ur nipan.  

 

Den röda färgens rituella och magiska betydelse främst i gravar och på boplatser har påvisats i 

många arkeologiska sammanhang och bör uppmärksammas (t ex Liedgren 1995, 1996, Strassburg 

2000, Wyszomirska 1984). Sannolikt har även den röda färgens magiska betydelse ingått som en 
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del av det rituella skapandet av bilder (Clottes & Lewis-Williams 1998). På grottmålningarna bl a i  

Lascaux och Altamira är färgerna svart, vit, gul- och rödockra representerade medan vi inom det 

mellannorrländska området okulärt endast kan uppfatta den röda färgen; därmed inte sagt att 

man inte använt samtliga dessa färger också i Norrland. 

 

  
Det troliga råmaterialet för framställning av rödockra på boplatsen raä  
158 vid Nämforsen. Foto: Thomas Larsson. 
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7. Inventeringar och dokumentation 

Jämtlands län 

En omfattande hällbildsdokumentation har pågått i Jämtlands län inom ramen för RANE-

projektet under 2003-2004. Nedan redovisas de lokaler som är dokumenterade och som kommer 

att dokumenteras. Eftersom RANE budgeten och dokumentationstiden halverades från tre år till 

ett och ett halvt år så kommer nio lokaler (se nedan vilka) att förbli odokumenterade.  

Av den anledningen har man varit nödgad att prioritera vilka arbetsmoment i fält som varit 

viktigast. Man har valt att lägga tyngdpunkten på fotodokumentation när det gäller hällmålningar 

och frottage/fotografi när det gäller hällristningar, uppmätningar och beskrivningar har man inte 

lagt särskilt stor vikt vid. Valet styrdes helt enkelt av att bilddokumentation saknas men 

textdokumentation av samtliga lokaler finns redan.  

 

De hällmålningslokaler som dokumenterats är:  

Bodsjö raä 178, Bodsjö sn 

Bodsjön raä 175, Bodsjö sn 

Bodsjön raä 176, Bodsjö sn 

Bodsjön raä 177, Bodsjö sn 

Boforsklacken raä 196, Fjällsjö sn 

Brattberget raä 346, Föllinge sn 

Brattforsberget raä 191, Fjällsjö sn 

Hamrebacken  raä 398, Duved sn 

Hamrebacken  raä 399, Duved sn 

Hamrebacken  raä 400, Duved sn 

Hällberget  raä 1, Föllinge sn 

Rogen raä 526, Tännäs sn 

Stor-Rensjön raä 390, Kall sn 

 

De hällmålningslokaler som ej kommer att dokumenteras: 

Fångsjön, raä 332, Ström sn 

Grannberget, Särvsjön, raä 201, Hede sn 

Storsjö, raä 365, Storsjö sn 

 

Kommande dokumentation av hällmålningslokaler: 

Tänndalssjön raä 854, Tännäs sn (våren 2004) 
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Flatruet raä 58, Tännäs sn (våren 2004)  

Hästskotjärn raä 70, Kall sn (våren 2004) 

 

Dokumenterade hällristningslokaler: 

Gärde Raä 1, Offerdals sn 

Glösa Raä 13, Alsen sn 

 

Hällristningslokaler som ej kommer att dokumenteras: 

Duved raä 396, Åre sn 

Duved raä 397, Åre sn 

Håltbergsudden raä 3, Åre sn  

Landverk raä 2, Åre sn (kolla upp vilket raä)  

 

Någon organiserad inventering har inte utförts men i samband med dokumentationen av 

hällbildsplatserna har mindre  inventeringar gjorts i hällbildsplatsernas närområde.  

En ny hällbildslokal hittades 2003 vid Brinnåsklippen (Viklund 2003b).  

 

En inventering av sjöbotten utfördes vid målningslokalen Hästskotjärn, raä 70, Kall sn, 

i början av 1980-talet (Jan Sundström och Peter Norman). Inget förhistoriskt material framkom 

och förhållandena vara ganska besvärliga genom den dyiga bottnen (muntlig information av Jan 

Sundström).   

 

Vid hällristningarna i Gärde avtorvade Jämtlands länsmuseum 2004 ca 16-17 kvadratmeter och 

under torven upptäcktes 3 nya ristningslinjer. Sedan gjordes en digital skanning av vissa valda 

ristningar och de nya linjer som upptäcktes. Eftersom det var extremt lågt vatten i Gärde 

avsöktes även andra ytor och nya linjer iakttogs på 3 ställen. Den längsta av dessa 

dokumenterades med frottage. På grund av tidsbrist är dokumentationen av dessa ännu bristfällig, 

men det visar att det lönar sig att leta linjer på redan kända lokaler. 

 

 

Västerbottens län 

I början av 1990- talet gjordes en specialinventering av arkeologer vid institutionen för arkeologi 

och samiska studier, Umeå universitet i syfte att hitta skålgropar eller hällristningar i nära 

anslutning till den bronsåldersmiljö (30 m ö h) som finns i Mårtensfäboda i Stranfors, Nysätra sn. 
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Varken hällristningar eller skålgropar hittades. 

Hällristningarna vid Laxforsen påträffades 1998 inom projektet ”Skog och Historia”. Sven-

Gunnar Broström, BOTARK (hedersdoktor vid Umeå universitet 2000) utförde en 

dokumentation samma år av ristningarna i samarbete med Thomas Larsson, Institutionen för 

arkeologi och samiska studier, Umeå universitet (Larsson & Broström 1999). Under 2004 

planerar Västerbottens museum inom ramen för RANE-projektet att hålla ett 

utbildningsseminarium för dokumentation av hällristningar samt skadeinventeringar. I samband 

med seminariet kommer bl a hällristningslokalen vid Laxforsen att dokumenteras med frottage- 

metoden (Andersson 2003).  

Hällristningarna vid Norrfors, Umeå sn, påträffades 1984 av doktorander vid arkeologiska 

institutionen vid Umeå universitet (Ramqvist, Forsberg & Backe 1985c). Ristningarna 

omdokumenterades 1999 varvid antalet figurer fördubblades (Broström 1999).  

Berit Andersson har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län utfört en konsekvensanalys 

för Laxforsen (Andersson 2003) i syfte att färdigställa en plan för hur man kan göra platsen mer 

lättillgänglig för besökare. 

 

En specialinventering har gjorts i Västerbotten län 2004 inom ramen för RANE-projektet. Den 

har utförts av Jans Heinerud, Västerbottens museum, Karl-Johan Olofsson och Lars-Inge Lööv 

Jämtlands länsmuseum.  

 

 

Västernorrlands län 

I Västernorrlands län gjordes en specialinventering av områden i västra Anundsjö, Ångermanland 

(Viklund 1999). 

Hällbildsinventeringar har pågått under flertalet år under ledning av Bernt-Ove Viklund. Han 

inventerade bland annat under 2003 på Högberget i Ramsele sn. Inventeringen utfördes inom 

ramen för RANE-projektet (Viklund 2003b). Flertalet fångstgropar framkom och dessutom ett 

flertal boplatser dock inga nya hällbildslokaler (ibid). Däremot har Viklund rapporterat och 

dokumenterat inte mindre än tre nya hällbildslokaler under 2004 (Viklund 2004a): Lillklippen i 

Ramsele sn, Brinnåsklippen i Fjällsjö sn, Jämtlands län samt Vågdalsberget i Ramsele sn. 

Under åren 2001-2003 pågick ett projekt vid Umeå universitet med namnet ”Språk, hällbilder och 

Miljö”. Målet för projektet var att skapa nya interaktiva och datorstödda metoder för humanistisk 

forskning liksom att skapa en VR-modell, där man på datorskärmen kan vandra runt på den 4000 

år gamla hällristningslokalen i Nämforsen med dess tidstypiska natur- och kulturmiljö. Inom 
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forskningen kring förhistoriska hällbilder betonas alltid att motiven bör ses i en kontext, där den 

omgivande natur- och kulturmiljön är centrala för förståelsen av bildspråket på de enskilda 

hällristningsområdena. 

En total nydokumentation av hällristningarna vid Nämforsen utfördes inom ramen för projektet 

och omkring 500 nya figurer påträffades och dokumenterades.  

 

 
       Sven-Gunnar Broström färdigställer den nya dokumentationen av 
       hällristningarna vid Nämforsen 2003. Foto: Thomas Larsson. 
 

 

Botilstenen raä (saknas) Anundsjö sn. 

En inventering av sjöbotten utfördes 2001 (Krister Efverström) framför hällmålningen vid 

Botilstenen i sjön Storsjön. Dykningsprojektet utfördes inom ramen för Riksbanksprojektet 

”Möten I Norr” som bedrivs vid Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå 

universitet. Sjöbotten runt om stenen bestod av berggrund med stora grottformationer. Inga fynd 

påträffades. 
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8. Forskningsbehov 

Hällbildsforskningen under 1900-talet har i stor utsträckning varit fokuserad på bilderna som 

sådana – motiv, stildrag, huggningstekniker, skador, etc., liksom på att kartlägga geografiska 

utbredningar av olika motivgrupper och stilområden. Begreppen jaktristningar resp. 

jordbruksristningar är ett utslag av denna forskningstradition.  

Konstvetenskapliga och religionshistoriska perspektiv har också använts för att försöka förstå de 

förhistoriska hällbilderna, men fortfarande är det bilderna och bildkompositionerna som varit de 

egentliga studieobjekten och inte de forntida miljöer i vilka de en gång skapades. 

 

Under 1990-talet myntades begreppet kontextuell arkeologi och nu blev sammanhangen viktigare än 

de enskilda företeelserna. Detta påverkade även hällbildsforskningen i riktning mot ett försök till 

förståelse av hällbilderna i sin natur- och kulturhistoriska kontext.  

 

I flera hällbildsinriktade forskningsprojekt som sedan 2001 bedrivs vid Institutionen för arkeologi 

och samiska studier, Umeå universitet, är målsättningen att sätta in bilderna i sin förhistoriska 

kontext.  

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid institutionen har en specialkompetens på 

undersökningar av kemisk-biologisk inriktning, som syftar till att kartlägga mänskliga aktiviteter 

som inte är synliga i markytan.  

 

För Norrlands vidkommande är det viktigt få ny kunskap om sambanden (funktionellt och 

kronologiskt) mellan hällbilderna och andra synliga lämningar, som kokgropar, boplatser, 

fångstgropar och fyndplatser, liksom miljöarkeologisk information från dessa platser. 

 

Helhetsperspektivet är ett viktigt forskningsbehov – det behövs för att öka vår kunskap om 

sammanhangen mellan olika företeelser, som var självklara för forntidens människor men svåra 

för oss idag att greppa. Kontextuella studier med hällbilderna i centrum kan skapa en ny 

helhetssyn på Norrlands hällbilder.  

 

Helhetssynen är mycket viktig inte minst när forskningsresultaten ska förmedlas till en bredare 

allmänhet. Att kunna förmedla kunskap om hällbilderna som sådana är bra och det har gjorts 

under många decennier, men att kunna förmedla kunskap om de större kulturella sammanhang i 

vilka bilderna ingick är ännu bättre.    
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Diskussioner under våren 2004 mellan de parter som ingår i trelänssamarbetet har resulterat i tre 

forskningsplaner för den vidare forskningen om hällbilderna. I samtliga fall betonas det 

kontextuella perspektivet och det viktiga i att med arkeologisk och miljöarkeologisk metodik 

studera ett större landskapsutsnitt omkring de utvalda hällbildsplatserna. 

 

I Jämtlands och Västernorrlands län kommer man att fokusera på ett gemensamt område vid 

länsgränsen (se kartan). Här är fornlämningsbilden mycket intressant för en kontextuell studie, då 

området är rikt på hällmålningar och andra typer av fornlämningar från stenåldern. I dagsläget är 

nio hällmålningsplatser kända i området. De stora boplatsvallarna vid ”Bastuloken” är ett 

högintressant undersökningsobjekt tillsammans med ytterligare troliga boplatser i området.  

Relationen boplats-fångstplats-hällmålning är ytterst lämplig att undersöka i detta område. Här 

finns mycket goda chanser att kunna belysa en central fråga i forskningen om stenålderns 

samhällsorganisation i Norrland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Det centrala undersöknings- 
området för forsknings- 
insatserna från Jämtlands 
och Västernorrlands län 
inom ramen för samarbetet. 
 
 

Två doktorander vid Umeå universitet (rapportförfattaren och Krister Efverström) har pågående 

avhandlingsarbeten där området på kartan är av största betydelse, vilket kommer att skapa bra 

synergieffekter.  

I länens forskningsplaner ingår inventeringar, dokumentation, utgrävningar och miljöarkeologiska 

provtagningar och analyser.  
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I Västerbottens län är siktet inställt på att undersöka hällristningarna vid Laxforsen och dess 

omland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Det ungefärliga undersöknings- 
området i Västerbottens län. 
Utgångspunkten är hällristning-
arna vid Laxforsen i Öreälven. 
 

 

Hällristningarna vid Laxforsen är med största sannolikhet av yngre datum än de vid Norrfors och 

Nämforsen; hällarna blir genom landhöjningen tillgängliga först ca 1800 f. Kr. I området finns 

flertalet registrerade fornlämningar: boplatsvallar, kokgropar, fångstgropar och gravar.  

Även här omfattar forskningsplanen inventeringar, dokumentation, utgrävningar och 

miljöarkeologiska provtagningar och analyser i syfte att kontextualisera hällristningarna. 

 

I samtliga län ingår också planer på att göra etnologiska samtidsstudier, för att se hur hällbilderna 

uppfattas av dagens lokalbefolkning. Det är ett viktigt inslag för att kunna utvärdera bildernas 

kontext och betydelse för dagens ”konsumenter” av forntiden. 

 

Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet kommer att samordna 

forskningsinsatserna i samtliga län. Under början av hösten 2004 sammanställer institutionen ett 

forskningsprogram för hällbilder i Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län, vilket 

kommer att utgöra ett underlag för kommande ansökningar om forskningsmedel. 
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