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Omslag. Fotografi av frottage-ark med djur, cirkeldel samt båt.

Rapport över dokumentation av hällristningar i Laxforsen (RAÄ 332,
Nordmalings sn & kn) med frottage-metoden samt avvägning.
Frottering
Under perioden 2004-08-09 – 10 genomfördes en dokumentationskurs i
Laxforsen, Öreälven, inom ramen för RANE (Rock Art in Northern Europé) –
projektet. Deltagare var Berit Andersson, Jans Heinerud samt Erik Sandén vid
Västerbottens museum. Ansvariga för kursen var Catarina Bertilson samt
Gerhard Milstreu.
På måndag förmiddag besöktes hällristningslokalen och hällen sopades från löv
och sediment, vidare avtorvades ett mindre parti av den del av hällen som ligger
högst upp. Under torven framkom närmast cirkulära skador, möjligen orsakade av
eldning.
På kvällen samma dag genomfördes en nattbelysning av hällen med släpljus.
Förutom den häll där ristningarna finns undersöktes även hällarna på motstående
sida av forsen med hjälp av släpljus. Den flottningsarm av sprängd sten som finns
nedanför hällristningarna belystes även med släpljus. Vid belysningen med
släpljus framkom en fragmentarisk liten cirkel norr om de tidigare kända
hällristningsfältet. I samband med nattbelysningen markerades alla
hällristningarna med vit krita.
Under tisdagen gjordes en uppmätning av hällen där det område som innehåller
hällristningar markerades på ritningen. Därefter frotterades hällristningen på
totalt 6 ark 70 x 100 cm stora. När frotteringen var klar målades alla
hällritningarna i med vitt kvartsitpulver som uppslammats i vatten. Därefter
dokumenterades de imålade figurerna med digitalkamera. Som ett sista steg
beskrevs alla figurer enligt RANE:s beskrivningsblankett.

Avvägning
I slutet av kursen uppkom en fundering om den bank som stigen löper på är
anlagd. Den berghäll där ristningarna är belägna överspolas av vatten vid högt
vattenstånd och vid upptäckten låg ristningarna under vatten. Stigen till
ristningarna går nedför branta älvbrinkar ner till älven, de sista 35 meterna löper
stigen på en flack upphöjning. Denna upphöjning är väldigt plan och verkar vara
en fördämning eller vägbank. Banken är ca 30 meter lång och ca 5 meter bred och
vid provstick med sond framkommer ingen blekjord utan ett ca 0,5 meter tjockt
mjäligt lager. Omedelbart söder om banken består vegetationen nästan enbart av
vitmossa under vilken det är hällmark, mosslagret är 0,3 – 0,6m tjockt. Om
banken byggts som fördämning måste syftet vara att leda allt vatten öster om
berghällan där ristningarna finns och att vattnet tidvis har flutit även på västra
sidan av denna berghäll. Detta skulle kunna medföra att den klippa där
ristningarna finns periodvis var en liten ö och att ristningsmiljön liknar de i
Norrfors och Nämforsen.
Tidigare är det känt att forsen flottningsrensats och att en laxtrappa byggts i
forsen. Dessa åtgärder kan ha bidragit till att sänka vattennivån vid ristningarna
men dock inte i någon högre grad eftersom ristningarna fortfarande ligger under
vatten vid högt vattenstånd.
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För att avgöra detta genomfördes en avvägning och kartering av banken och
området närmast ristningarna. Den lägst liggande hällristningsfiguren ligger
48,80 möh, toppen på banken ligger mellan 50,69 – 50,95 möh. Vid sondning i
det sumpiga området söder om banken stötte man på fast berg på 30 – 60 cm
djup och berget ligger mellan 49,49– 49,96 möh. Detta är ca 1m högre än den
lägst liggande ristningen. För att avgöra hur högt vattnet når idag avvägdes skador
orsakade av is på träd nära älven samt ansamlingar av skräp bland träden som
transporterats dit av vattnet. Den högst liggande ansamlingen av skräp låg 49,97
möh och de högst liggande isskadorna på träd låg 50,62 möh.
Detta visar att utan den uppbyggda banken kommer området väster om hällen
med ristningar att överspolas vid högt vattenstånd och att miljön då ristningarna
skapades var en kal häll i en renspolad älvsfåra som var vattenförande enbart vid
högvatten. Miljön har därmed väsentligt förändrats och den förhistoriska miljön
liknade de i Norrfors och Nämforsen mycket mera än vad den gör idag.
Vid en träff med Torrböle hembygdsförening i början av december 2004 påpekade
några av deltagarna att innan byggandet av laxtrappan var det var möjligt att hoppa
på uppstickande stenar ut till mitten av forsen nedanför forsnacken för att ligga
och sola. Det visar på en relativt sen förändring av forsens utseende.
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Cirkelformade skador under den avtorvade delen.

Större skada i kanten av det avtorvade området.

Fotomontage av delar av det frotterade hällristningarna.

Figurerna efter imålning med kvartsitfärg.

Båt, djur, delar av cirkel samt kurvigt streck.
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Hällen med imålade figurer.

Alla figurer imålade.

Fuktig svacka med berg under
Uppbyggd bank

Planritning av den anlagda banken. Vid avvägningen stacks jordsonden ner i det fuktiga området till underliggande berg.
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Uppbyggd bank

Profil A – B visar avvägningar av den uppbyggda banken. Nr 1 är på 48,80 m ö h vilken är den lägst liggande ristningen.
Observera skillnaden i skala mellan den horisontella axeln och den vertikala.

Profil C – D visar en genomskärning av den uppbyggda banken. Från punkt 13 – 17 är ett 0,3 – 0,6 m tjockt
torvlager ovanpå berghällen. Observera skillnaden i skala mellan den horisontella axeln och den vertikala.
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