
 

 
 
 
 
Arkeologisk utredning år 2019 vid Hamrinsberget 
inför detaljplan, Stadsliden 2:3, Sofiehem 2:1 och 
3:12, Umeå stad, Umeå kommun, Västerbottens 
landskap och län. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten 
Ronny Smeds och Erik Sandén 2020     Dnr 180/19



1 

Innehåll 
Administrativa uppgifter ........................... 2 
Sammanfattning ........................................ 3 
Inledning ................................................... 5 
Syfte och målgrupper ................................ 5 
Utredningsområde ..................................... 6 

Fornlämningsbild .................................. 9 
Metod och genomförande ....................... 10 

Arkivhandlingar .................................. 10 
Resultat ................................................... 12 
Diskussion .............................................. 17 
Referenser ............................................... 20 
 

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Fotolista 

Bilaga 2. Kontaktkarta 

Bilaga 3. Testhammartest-rapport 

Bilaga 4. BOTARK-rapport 

Bilaga 5. Lämningsbeskrivningar    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild. Hällen med hällristningen L2019:6556, vilken ligger bland de mer sentida ristningarna L1936:167. Foto från 
nordväst. Bild VBM DB 502_01.  



2 

Administrativa uppgifter  
Vbm dnr   180/19 

Länsstyrelsens Dnr 431-8789-2018 

Beslutsdatum  2019-03-27 

Uppdragsnummer 201901149 

Beställare   Umeå kommun 

Typ av uppdrag  Utredning 

Fornlämning L1936:167 (RAÄ Umeå stad 980), L1936:182 (RAÄ Umeå stad 

981), L1938:7800 (RAÄ Umeå stad 337:1), L2019:6554, 

L2019:6555,  L2019:6556,  L2019:6557 

Lämningstyp Hällristning, Fornlämningsliknande lämning samt Ristning, 

medeltid/historisk tid 

Datering Stenålder/bronsålder samt 1800-/1900-tal 

Län   Västerbotten 

Landskap   Västerbotten 

Kommun   Umeå 

Socken   Umeå stad 

Fastighet  Stadsliden 2:3, Sofiehem 2:1 och 3:12 

Utredningsområde, yta 62 960 m2 

Utredningsområde, höjd 10-44 m.ö.h. 

Koordinatsystem SWEREF99TM 

Höjdsystem  RH2000 

Kartunderlag  © Lantmäteriet Geodatasamverkan Dnr I2018/00087 

Undersökningsperiod 2019-06-26—2019-10-31 

Undersökningsledare Erik Sandén 

Övrig personal  Ronny Smeds samt praktikanter Johanna Jansson och Viktor 

Löfgren från arkeologiprogrammet. 

Underleverantörer Sven-Gunnar Broström (BOTARK) 

Vbm bildnummer VBM DB 502_01-34. Förvaras vid Västerbottens museum. 

Fyndmaterial Inget fyndmaterial tillvaratogs. 

Dokumentation Digitalt och analogt arkivmaterial förvaras vid Västerbottens 

museum 

 
 

 

 

 

  



3 

Sammanfattning  
Med anledning av att Umeå kommun detaljplanerar området runt och på Hamrinsberget har 
Västerbottens museum utfört, efter beslut av Länsstyrelsen i Västerbotten, en arkeologisk 
utredning. I utredningen ingick en specialutredning för eftersökande av hällristningar. Inom 
utredningsområdet finns totalt sju lämningar. Fem av dessa är av typen ristning, medeltida/ 
historisk tid, vilka utgörs av ristade initialer, siffror och figurer från slutet av 1800-talet samt 
1900-talet. Den antikvariska statusen för dessa lämningar är övrig kulturhistorisk lämning. För 
två lämningar justerades utbredningen. En lämning är av typen fornlämningsliknande lämning 
och har statusen övrig kulturhistorisk lämning. En lämning är en hällristning, och utgörs av en 
trolig sol- eller månsymbol från förhistorisk tid. Den antikvariska statusen för denna är 
fornlämning. Ristningen har troliga paralleller i områdena vid Skagerak samt Onegasjön. Rist-
ningens ålder är oklar, men kan inte vara äldre än ca 1800 f.Kr.  
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Fig. 1. Översiktskarta. A) Sverige. B) Umeå tätort. C) Aktuellt utredningsområde öster om Umeå centrum. För 
detaljkarta se Fig. 13. 
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Fig. 2. Karta från 1774. Hamrinsberget, då kallat Öberget, nere till höger i bild. Utklipp ur Lantmäteristyrelsens 
arkiv Z32-1:5. 

Inledning 
Med anledning av att Umeå kommun detaljplanerar området vid Hamrinsberget har Väster-
bottens museum, efter beslut av Länsstyrelsen i Västerbotten, utfört en arkeologisk utredning 
(Se Fig. 1).  

Syfte och målgrupper  
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om kulturlämning förekommer 
inom detaljplaneområdet. Utredningen ger preliminära avgränsningar av nyupptäckta 
lämningar inom utredningsområdet. Detta för att ge Länsstyrelsen samt Umeå kommun 
underlag i den fortsatta handläggningen av ärendet. Målgrupper för utredningens resultat är 
främst Länsstyrelsen och Umeå kommun. 

 

Tab. 1. Tidigare kända lämningar inom utredningsområdet före utredningen, för komplett lista med utrednings-
resultatet se Tab. 2 på sidan 13. 

L-nr RAÄ-nr Typ Kommentar 

L1938:7800 Umeå stad 337:1 Fornlämningsliknande lämning. Stensättningsliknande lämning. 

L1936:167 Umeå stad 980 Ristning, medeltid/historisk tid. Initialer och personnamn inristade på 
berghällar. 

L1936:182 Umeå stad 981 Ristning, medeltid/historisk tid. Figurer och initialer inristade på 
berghällar. 

-  -  Hällristning. Känd, men ej tidigare registrerad. 
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Fig. 3. Karta från 1783. Hamrinsberget, då kallad Öberget, i övre delen av bilden. Utklipp ur Lantmäteristyrelsens 
arkiv Z31-171:2. 

Utredningsområde 
Utredningsområdet var ca 6,5 ha stort, beläget mellan ca 10 och 44 m.ö.h. och utgörs i 
huvudsak av Hamrinsberget som består av en nord-sydligt gående bergsrygg med hällmark, 
bitvis med inslag av ytlig morän. Hamrinsberget har en nordlig samt en sydlig topp, där den 
norra är något högre. Topparna separeras av ett relativt lägre parti (se Fig. 16). Den omgivande 
marken utgörs av morän. Den västra delen av utredningsområdet är kraftigt påverkad av 
sentida aktiviteter, som festplats, backhoppning samt under senare tid upplagsplats för diverse 
kommunala verksamheter. Den norra delen av utredningsområdet är påverkad av verksam-
heter relaterade till stadens vattenförsörjning. I öster och söder angränsar området till Umeå 
universitet och Norrlands universitetssjukhus. På Hamrinsbergets västra sida rinner Djup-
bäcken och på den östra sidan rinner Sandbäcken (Se Fig. 3). Bägge bäckar, som i dag till stora 
delar är kulverterade, rinner ut i Umeälven söder om Hamrinsberget (Jonsson 2014). Norr om 
utredningsområdet är stadsdelen Berghem, vilken ligger på Stadslidens södra sluttning.  

Hamrinsberget, som tidigare hette Öberget eller Inneröberget, har fått sitt namn efter 
Kronofogden Johan Olof Hamrin (1828-1886) som hade sitt boställe invid berget. Hamrins 
villa, som kom att kallas Solliden, blev 1922 klubblokal för IFK Umeå (Forsman 2014).   

För att trygga vattenförsörjningen i Umeå, landsatte man 1898 det så kallade Tavlesjöprojektet 
vid Nydalasjön (Olofsson & Eriksson 1972 s. 130). Vid sjöns sydvästra strand uppfördes ett 
sandfilterverk, och en vattenledning drogs fram till en vattenreservoar på Hamrinsberget. På 
den ekonomiska kartan från 1959 framgår vattenledningens dragning som en långsmal 
fastighet. Vattenkvaliteten var dålig och redan efter några år såg man sig efter en annan 
vattentäkt (Jonsson 2014). 

Två backhoppningsanläggningar (Fig. 7) har funnits på Hamrinsberget, vilken uppfördes av 
Umeå skidbacksförening u p a. Den stora hoppbacken invigdes 1930-02-16 och vid skid-SM 
1931 användes backen i tävlingarna. Två träläktare byggdes under 1930-talet, vilka rymde ca 
500 personer. Under 1952 upplöstes föreningen (Thalén 2016). Den stora hoppbacken var vid 
bergets norra topp, medans den lilla var vid bergets mitt (Se Fig. 4).  
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Fig. 4. Historiskt ortofoto från 1963-07-29. Jämför med Fig. 5 och Fig. 16. 

 

 
Fig. 5. Vy över Hamrinsberget från Umeå centrum. Endast den lilla hoppbacken finns kvar. Jämför med Fig. 4. Bild 
DR BE 6992 från maj 1965, Bertil Ekholtz/Västerbottens museum. 
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Fig. 6. Vy över festplatsen vid Hamrinsberget, från den stora hoppbacken. Jämför med Fig. 7. Bild DR 6075, 1942-
07-22, Bertil Ekholtz/Västerbottens museum. 
 

 
Fig. 7. Panorama över Umeå stad från backhoppningsbacken vid den norra bergstoppen på Hamrinsberget, från 
sydväst till norr. Jämför med Fig. 6. Bildmosaik av bilderna DR6075-6078, 1942-07-22, Bertil Ekholtz/Västerbottens 
museum. 
 

 
Fig. 8. Den stora hoppbacken med dess läktare. Hällen med den förhistoriska hällristningen L2019:6554 markerad. 
Utklipp från bild BE 12995, 1951-05-30, Bertil Ekholtz/Västerbottens museum. 
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Hamrinsbergets topp (på ca 44 m) steg upp ur havet vid ca 2000 f.Kr. och utgjorde under lång 
tid en ö i fjärden vid Umeälvens mynning. När havet låg vid ca 26 m.ö.h. (vid ca 500 f.Kr.) 
borde den forna ön ha fått en landbrygga till Stadsliden i nordöst. De lägst belägna partierna 
av utredningsområdets västra del (ca 10 m.ö.h.) upplandades först vid ca 1000 e.Kr. (Sveriges 
Geologiska Undersökningar 2020). 

Fornlämningsbild 
På Berghem cirka 0,6 km mot norr, finns två stensättningar (L1938:7965/RAÄ Umeå stad 15:2 
och L1938:7428/RAÄ Umeå stad 15:1), som ligger 37-38 m.ö.h. En av dessa lämningar 
undersöktes 1961 (Christiansson 1961). Vid Lilljansberget, ca 1 km mot nordöst, finns ett 
gravfält (L1938:8606/Umeå stad 92:1) samt två stensättningar (L1938:8129/Umeå stad 93:1 
och L1938:7506/Umeå stad 93:2), belägna ca 38-42 m.ö.h. En av dessa undersöktes 2005 
(Sundström 2005). Ytterligare en halv kilometer mot nordväst, vid Olofsdal, är två rösen samt 
ett boplatsområde med bland annat två skärvstenshögar, belägna 42-44 m.ö.h (L1938:7949/ 
Umeå stad 16:1 m.fl.). Här har ett antal undersökningar utförts, med bland annat spår av 
odling i mitten av bronsåldern (Armstrand & Johansson 2014; Forsberg 1999; Granholm 
2013; Johansson 2015; Josephson Hesse 2003; Viklund 2011). Vid Tomtebo, ca 3 km mot 
sydöst ligger flera stensättningar belägna ca 38-40 m.ö.h (L1938:8407/Umeå stad 336:1 m.fl.). 
En av dessa är undersökt och har under senare år erhållit en ny datering till ca 1420-1210 f.Kr. 
(Spång 1991 samt Vbm Dnr 645/13).  

Pehr Stenberg skriver under tidigt 1800-tal att det på Hamrinsberget (då kallad ”Stora Ö-
berget”) fanns två ”Stenättehögar”, en på vardera toppen: 

”Stora Ö-berget ... har, på wästra sidan, en ansenlig högd, wist 20 famnar ifrån 
Djupbäcken räknat. Och på norra ändan är det mycket brandt och nästan 
otillgängeligt, men på Östra sidan ser det ej så högt ut, .... Sjelfwa berget har 
öfwerst twenne särskilta små kullar, som äro skilda medelst en liten dal af 1 a 2 
famnars nedsänkning, och på hwardera af desse kullar är en Stenättehög, sådana 
som jag nyss har beskrifwit...” (Stenberg 1987 s. 87). 

I dagsläget är inga spår kända från dessa gravrösen. I svackan mellan Hamrinsbergets toppar 
fanns dock en fornlämnings-/stensättningsliknande lämning registrerad i FornReg (L1938:7800 
/ RAÄ 337:1). I Umeå finns flera exempel på bronsåldersgravar på öar, t.ex. L1938/8246/RAÄ 
Umeå stad 600:1 ca 7,5 km mot VNV (Lundberg 2005) samt L1938:8095/RAÄ Umeå stad 
323:1 ca 6 km mot ÖNÖ (Smeds 2007).  

Tidigare kända historiska ristningar finns på såväl den norra (L1936:167 / RAÄ Umeå stad 
980) som den södra toppen (L1936:182 / RAÄ Umeå stad 981). Vid den norra toppen fanns en 
oregistrerad förhistorisk hällristning. Denna har neolitiska paralleller i ryska Karelen, både vad 
gällande motiv och läge i landskapet som sol- eller månsymbol (Poikalainen & Ernits 2019; 
Potemkina 2014), samt bronsåldersparalleller i Bohuslän och Oslofjorden i form av så kallade 
solstativ. (Toreld & Andersson 2017; Vogt 2000). Hamrinsberget har i sen tid använts flitigt 
som festplats och för backhoppning. Delar av berghällen är även förstörd genom eldning och 
sprängning (Fig. 10). Man har även bränt vårdkasar på berget vid 1900-talets början 
(Jämtlandsposten 1914). 

Kan tilläggas att Pehr Stenberg nämner inhuggna namn på det närliggande Lilla Öberget.  

”Här är mycken sten bruten och förd till Staden. På högsta bergspetsen (hwarest 
är en förträfflig wacker utsig[t], så till hafs som åt alla sidor utom Österut,) äro 
flera namn inhugna i berget, af folk, som hafwa promenerat hit, dels för nöje 
skull, dels ock för att se efter seglare i fjärden.” (Stenberg 1987 s. 88) 

Då Stenbergs nedteckningar är gjorda före 1850, bör en del av dessa ristningar ha uppkommit 
före 1850, och således utgöra fornlämningar. Lilla-Öberget, som i dag heter Öberget, är 
beläget ca 1 km söderut (se nedre kanten av Fig. 1C). På historiska kartor benämns detta berg 
även som Qvarnberget (1783, se Fig. 3) och Yttra Öberget (1812).  
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Vid den norra bergstoppen påträffades 2016 en förhistorisk hällristning i samband med en 
fotogrammetrisk dokumentation av de sentida ristningarna på platsen (Andersson 2017 s. 15f; 
Sandén 2016 s. 5f). I samband med detta gjordes ett testhammartest som gav resultatet att 
ristningen var relativt sett betydligt äldre än omgivande historiska inristade initialer och 
eldskadade ytor (Bilaga 3 / Sjöberg 2017). Under 2017 anordnades en pressträff för att 
uppmärksamma ristningen, vilket gav stort utslag i media (t.ex. Jonsson 2017; Schön 2017).  

Metod och genomförande 
Fältarbetet utförs i två delar. Del 1 utgörs av traditionell terrängrekognosering med jordsond 
och spade samt rekognosering inför del 2. Denna utförs av två arkeologer från Västerbottens 
museum. Alla transporter vid del 1 skedde med cykel i syfte att minska miljöpåverkan. Del 2 
utgjordes av en specialinventering med fokus på att påträffa ytterligare förhistoriska 
hällristningar. Förekomsten av förhistorisk hällkonst gör platsen så pass unik att det var 
motiverat med en riktad insats för att klargöra eventuell ytterligare förekomst. Special-
inventeringen utfördes av Sven-Gunnar Broström (Se Bilaga 4 / Broström 2019), assisterad av 
personal från Västerbottens museum samt praktikanter från arkeologiprogrammet vid Umeå 
universitet. Viss avtorvning av hällar utfördes vid specialinventeringen. Områden med sentida 
ristningar mättes grovt in med RTK-GPS. Senare under hösten gjordes fältbesök för att 
kontrollera positionen för en lämning. 

Arkivhandlingar 
Arkivmaterial, såväl analogt (fältanteckningar och rapport) som digitalt (digitalfoton, mätfiler 
och rapport), förvaras vid Västerbottens museum. 

 

 
Fig. 9. Sven-Gunnar Broström inspekterar hällristningen L2019:6556, vilken ligger bland de mer sentida ristning-
arna L1936:167. Modern graffiti på hällen. Foto från nordväst. Bild VBM BD 502_16. 

 



11 

 
Fig. 10. Erik Sandén vid sentida borrhål vid den södra delen av utredningsområdet. Foto från nordost. Bild VBM 
BD 502_04. 

 

 
Fig. 11. Sven-Gunnar Broström söker ristningar på en häll vid L2019:6555. Eldstad mitt i bilden. Ristade initialer 
och årtal i förgrunden. Foto från väster. Bild VBM BD 502_19. 
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Fig. 12. Framrensning av inristat blomstermotiv vid den nordvästra delen av L2019:182. Sven-Gunnar Broström 
och Erik Sandén i bild. Foto från söder. Bild VBM BD 502_32. 

Resultat  
Vid utredningen konstaterades att det inom utredningsområdet fanns en hällristning, en forn-
lämningsliknande lämning samt fem ristningar, medeltid/historisk tid (Se Fig. 13, Tab. 2 och 
Bilaga 5). 

Vid specialinventeringen kunde områden med kända historiska ristningar avgränsas. Vid den 
södra delen av berget gjordes det tidigare punktobjektet L1336:182 (Se Fig. 12) till ett 
avgränsat ytobjekt. Vid den södra delen av utredningsområdet framkom ytterligare tre 
lämningar med historiska ristningar (L2019:6555-6557, se Fig. 11 och 14-15). Vid den norra 
delen av berget var historiska ristningar tidigare kända (L1936:167), registrerade som ett 
punktobjekt. I samband med utredningen kunde lämningen avgränsas som ett ytobjekt. 
Överlappande (Se Fig. 9) med nämnda lämning är en förhistorisk hällristning (L2019:6554), 
vilken registrerades som punktobjekt (Fig. 19). I samband med specialinventeringen bedömdes 
ristningen som fornlämning (Se Bilaga 4 / Broström 2019). En tidigare utförd testhammar-
analys har även visat att ritningens yta sannolikt är relativt jämngammal med den omgivande 
opåverkade hällen (Se Bilaga 3 / Sjöberg 2017). För den tidigare kända lämningen L1938:7800 
(Fig. 17) gjordes bedömningen att den var en övrig kulturhistorisk lämning. Hällristningen 
samt flera ristningar, medeltid/historisk tid var skadade av graffiti eller nyligen gjorda inrist-
ningar ( Fig. 9).  

Ett antal spår efter sentida borrning och sprängning noterades över betydande delar av berget 
(Fig. 10). Vid återuppbyggnad efter stadsbranden 1888, bröts sten från bland annat Hamrins-
berget (Eriksson 1975 s. 156).  
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Fig. 13. Nyregistrerade samt tidigare kända lämningar vid Hamrinsberget. 

 

Tab. 2. Kända lämningar inom området efter utförd utredning. Endast de tidigare registrerade lämningarna har 
RAÄ-nr. Se Bilaga 5 för lämningsbeskrivningar. 

L-nr RAÄ-nr Typ Geometrityp Status 

L1938:7800 Umeå stad 337:1 Fornlämningsliknande 
lämning 

Punktobjekt Övrig kulturhistorisk lämning 

L1936:167 Umeå stad 980 Ristning, 
medeltid/historisk tid 

Tidigare 
punktobjekt, 
numera ytobjekt. 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L1936:182 Umeå stad 981 Ristning, 
medeltid/historisk tid 

Tidigare 
punktobjekt, 
numera ytobjekt. 

Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:6554 -  Hällristning Punktobjekt. Fornlämning 

L2019:6555 -  Ristning, 
medeltid/historisk tid 

Ytobjekt. Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:6556 -  Ristning, 
medeltid/historisk tid 

Punktobjekt. Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:6557 -  Ristning, 
medeltid/historisk tid 

Ytobjekt. Övrig kulturhistorisk lämning 
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Fig. 14. Avmossning av berghällen vid ristning L2019:6557, längst i söder på Hamrinsberget. Inristade initialer 
(”AA” och ”KFAK”) i förgrunden. Erik Sandén samt praktikanterna Johanna Jansson och Viktor Löfgren i bild. 
Foto från öster. Bild VBM BD 502_24. 

 

 
Fig. 15. Ristat motiv på lodrät häll, L2019:6556. Fotot från söder. Bild VBM BD 502_34. 

 



15 

 
Fig. 16. Terrängskuggningskarta över utredningsområdet. Den stora hoppbackens underbacke markerad i 
modellen (jämför med Fig. 5). 

 

 
Fig. 17. Fornlämningsliknande lämning L1938:7800. Foto från öster. Bild VBM BD 502_09. 
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Fig. 18. Hällristningen L2019:6554, belägen inom området för ristning, medeltida/historisk tid, delvis överlapp-
ande (L1936:167). Jämför med Fig. 9 och 19 samt omslagsbilden. Eldskadade ytor i övre vänstra hörnet. Foto från 
nordväst. Bild VBM BD 502_03. 
 

 
Fig. 19. Hällristningen L2019:6554, belägen inom L1936:167 med sentida ristningar ("H D" i nedre vänstra hörnet). 
Bild genererad med fotogrammetri. Jämför med Fig. 18. 
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Diskussion 
Före utredningen fanns två registrerade lämningar med sentida historiska ristningar. Dessa två 
punktobjekt har erhållit en ny geometri med en avgränsande yta. Ytterligare har tre lämningar 
av samma typ registrerats. Dessa fem lämningars antikvariska status är övrig kulturhistorisk 
lämning. Inga av dessa sentida ristningar har kunnat styrkas vara ristade före år 1850. Det är 
troligt att det finns ytterligare sentida ristningar på hällarna på berget. Den sedan tidigare 
kända förhistoriska ristningen har registrerats och har fornlämning som antikvarisk status. Vid 
utredningen påträffades inte ytterligare förhistoriska ristningar. Den tidigare kända fornläm-
ningsliknande lämningens status kvarstår som övrig kulturhistorisk lämning.  

Hällristningen L2019:6556 är belägen 42,75 m.ö.h. Enligt SGU:s strandlinjeförskjutnings-
modell skulle hällen blivit upplandad vid ca. 1800 f.Kr. Nordväst om ristningen sluttar berget 
brant neråt, vilket innebär att havet varit väldigt nära under åtskilliga århundranden efteråt. 
Det är först runt ca 1000 e.Kr. som platsen för Umeå centrum torrläggs och Hamrinsberget 
förlorar sin västliga havsutsikt. Att datera hällristning utifrån strandlinjeförskjutning är således 
inte möjligt, annat än att upplandningen ger en bakre tidsgräns. 

Om hällristningens uppkomst varit relaterad till ett av de gravrösen som enligt Stenberg har 
funnits på berget, vore det inte omöjligt med förekomst av ytterligare hällristningar i anslutning 
till de många gravrösena belägna på hällmark längs norrlandskusten. 

 

 
Fig. 20. Karta över norra Europa, med platser nämnda i texten. 

 

Ett antal hällristningslokaler finns i Västerbotten och Västernorrland (Se Fig. 20). Sett från 
Hamrinsberget ligger den närmaste lokalen 15 km mot VNV, på en ö i Umeälven vid Norrfors. 
Motiven här präglas av älgfigurer (Se Broström 1999; Ramqvist, Backe, & Forsberg 1985; 
Ramqvist, Forsberg, & Backe 1985). Ca 40 km mot VSV finns Laxforsen i Öreälven, med flera 
skeppsfigurer men även en djurfigur och ett fotsulepar (Se Andersson 2004; Larsson & 
Broström 1999). Ca 175 km mot VSV finns Nämforsen i Ångermanälven, som utgör Sveriges 
enskilt största hällbildslokal, med främst ristningar med älgmotiv, men även djurfigurer, 
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solkors, fotsulepar med mera (Se Gjerde 2010 s. 347ff; Larsson & Brorström 2011). För en 
mer komplett översikt av förekomsten av såväl hällristningar som hällmålningar i norra 
Norden se Gjerde (2010 fig. 90).  

Ca 700 km mot sydväst, vid Skageraks östra strand, vid Bohuslän och Oslofjorden, finns 
paralleller till Hamrinsbergets ristning, så kallade solstativ. I Backa i Brastad socken i Bohuslän 
(Se Fig. 20) är de typiska motiven solstativ, hammarlyftare samt djur med frambensfot (Toreld 
& Andersson 2017 s. 18). I Backa förekommer solstativ som motiv totalt 16 gånger på 10 
olika lokaler. På fem av dessa förekommer även hammarlyftare. Toreld och Andersson ser det 
som troligt att solstativ har samma ålder som hammarlyftarna, ca 900-500 f.Kr. eller yngre 
bronsålder period V-VI. Toreld och Andersson ifrågasätter att motivet föreställer ett stativ (för 
solsymbol), och föreslår istället att det är en variant av hästdraget vagnekipage (2017 s. 28f). 
Solstativen vid Backa uppvisar en stor variation i utformningen. Sol-delen av motivet kan bestå 
av en cirkel eller flera koncentriska cirklar, ibland innefattande ett kors (som ordinärt solkors) 
med mera. Själva stativdelen kan bestå av två men vanligen tre ben. Dessa har ibland 
tvärgående linjer (Se bilder i Toreld & Andersson 2017 s. 35ff och 85ff). I närliggande Tossene 
socken finns flera exempel på solstativ med ythuggen sol-del, t.ex. RAÄ Tossene 427:4 (SHFA - 
SvensktHällristnings Forskningsarkiv 2020). Två Solstativ förekommer även på lokalen 
Tutehaugen 1 (Riksantikvaren 1998) vid Onsøy i Fredrikstad kommun, Østfold fylke, Norge 
(Se Fig. 20). Även vid Idd i Halden kommun i samma fylke skall motivet förekomma. De enda 
daterade motiven vid Onsøy, som indirekt skulle kunna datera solstativen, ger en ålder till 
yngre bronsålder period V (Vogt 2000 s. 23f, 98). Vilket inte talar emot den datering som 
föreslagits vid Backa i Brastad. Det ena av motiven vid Tutehaugen 1 påminner starkt om det 
vid Hamrinsberget, med tre stativ/strålar där de två yttre möts, samt den ovala formen (Fig. 
21). 

 

 
Fig. 21. Ristningar vid lokalen Tutehaugen 1 i Onsoy, Norge. Parallell till Hamrinsberget längst till höger (Bild från 
Fig. 12 i Vogt 2000, återgiven med tillstånd från författaren. Se även Riksantikvaren 1998).  

 

Vid regionen Besov Nos vid Onegasjöns östra strand (Se Fig. 20), ca 800 km österut, finns 
motiv som starkt påminner om figuren från Hamrinsberget. Bland dessa finns motiv som 
tolkats både som sol- och månsymboler. Pokalainen och Ernits (2019 s. 13) kategoriserar 
cirkelmotiv som solsymboler, med eller utan stativben/strålar. De flesta av solsymbolerna är 
ythuggna, men även konturhuggna förekommer. Motiv som påminner om månskäran har 
tolkats som månsymboler. Motiven vid Onega har vanligen två stativben/strålar, men exempel 
med en eller tre ben förekommer. Potemkina (2014, 2016) gör en annan kategorisering av de 
bägge himlakroppsmotiven (Jämfört med Poikalainen & Ernits 2019). Som solsymboler tolkar 
hon figurer bestående av konturhuggna cirklar eller med detaljer som påminner om solstrålar. 
Som månsymboler tolkar hon de figurer bestående av ythuggna cirklar eller motiv liknande en 
månskära, som ibland har smala ristningselement som sluter motiven till en cirkel (Potemkina 
2014, Fig 2). Motiven sätts i samband med månen och solens upp- och nedgång vid olika 
årstider. Motivens stativben/strålar skulle i detta sammanhang symbolisera en himlakropps 
reflexion på vattenytan. Den ristade ytans orientering spelar här roll. Reflektion i motivens 
huggna yta skulle förstärkas av att vågskvalp fyller ristningen med vatten. Den figur vid Onega 



19 

som mest liknar den vid Hamrinsberget är ristning G-II-7 vid Karetski vid Besov Nos 
(Poikalainen & Ernits 2019 s. 50f). Denna hör till den mindre vanliga varianten med tre 
stativben/strålar. Dessa ristningar har av en händelse samma kompassriktning (se Fig. 22), 
vilket är tankeväckande även om några långtgående slutsatser svårligen kan dras. Ristningarna 
vid Onega bedöms vara från neolitisk tid. Genom att studera överlappningar bland motiven 
har Poikalainen (1999) bedömt att mån- och solsymbolerna utgör det äldsta ristningsmotivet i 
området. 

 

 
Fig. 22. Exempel på variation av motivtypens utformning samt riktning vid Onegasjön (Från Fig 23 i Potemkina 
2016, återgiven med tillstånd från författaren.). Hamrinsbergets närmaste parallell G-II-7 (Se Poikalainen & Ernits 
2019 s. 50f) vid 310º i bilden.  

 

Goldhahn (2011) har lyft fram äldre uppgifter från Bureus (1886) och Holmberg (1848) om 
ristningar i Västerbotten. Bureus skriver ”Et bärgh är ut på en ö i Ume, ther synes fiät efter 
qinne fötter, fäklöfwar och får ete. ete.” (Bureus 1886 s. 228). Holmberg nämner dock enbart 
”Vid Umeå skola skeppsristningar finnas” (Holmberg 1848 s. 138). Varken Bureus eller Holm-
berg skall ha besökt ristningarna och Goldhahn menar att det är hällristningslokalen vid 
Norrfors i Umeälven som åsyftas. Man kan dock spekulera i ifall det skett ett missförstånd, och 
att det är antingen Hamrinsberget eller Öberget som åsyftats. Bägge bergen, då kända som 
Stora och Lilla Öberget, låg på utmarker som tillhörde byn Ön vilken låg på ön Ön i 
Umeälven.  

Sammanfattningsvis kan sägas att figuren på Hamrinsberget har paralleller i både öster och 
söder, med neolitiska motiv vid Onega sjön samt motiv från yngre bronsålder i Bohuslän- och 
Østfoldområdet. Då den ristade hällen vid Hamrinsberget upplandats först vid övergången till 
bronsålder, ger detta en bakre gräns tidsmässigt. Men hur Hamrinsberget skall relateras till 
parallellerna i söder och öster är i dagslägen vanskligt att säga och kräver en djupare studie.  
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HAMRINSBERGET UMEÅ 
2017-06-16 

Testhammaranalys av förmodad forntida ristnning ”stekpanna”. 
Hypotes: ristningen som ligger på c. 40 m över havet är senneolitisk och bör i så fall ha ristats vid 
dåtida klippstrand. Den glacialslipade hällen och ristningen bör i så fall ha likartade rb-värden. 
Skiljer sig dessa mycket åt är ristningen sentida. 

Vid analysen har enklast möjliga statistiska behandling använts, dvs medelvärde M och 
medianvärde Md. Är dessa två likartade kan medelvärdet användas i analysen. 

Resultat testlokaler: 

Referensyta = Glacialslipad häll, i möjligaste mån lavfri. Två serier togs. Dessa har slagits 
samman till en. 
N= 12  M= 37,8  Md= 37 

Avflagnad eldfläck 
n= 5  M= 41,2  Md= 46 

Recent ristning JB 
n= 6  M= 41,3  Md= 43 

Förmodad forntida ristning  ”stekpanna” 
n= 9  M= 40  Md= 38 

På intilliggande häll, 100 m S ”cirkushäst” 
Alla värden sammanslagna 
n= 15 M=  34,1 Md= 34 

Hela den undersöka ytan var svårtestad, då hela området är en ”festplats” där mycket eldning etc 
förekommit på hällarna. Även sentida spraygrafitty kan påverka hällen negativt. 

Referensytan ger dock jämna och användbara värden. Detta gäller även den avflagnade eldfläcken. 
Den sistnämnda kan jämföras med den recenta ritningen JB, som båda förmodas tillkommit på 
medlet av 1900-talet. ”Cirkushästen” förmodas vara från tidigt 1900-tal. Då denna troligtvis är 
huggen med stålverktyg är det svårt komma ned i den huggna skåran för att få ett bra testvärde. 

Slutligen, den formodat forntida ”stekpannan”.  Här togs så få testtillslag som möjligt för att inte 
orsaka eventuell skada. Hela den inre ytan verkar uthuggen, vilket ger mycket jämna testvärden, 
som är väl jämförbara med kringliggande häll, som även är referensyta.  Detta gör att jag med stor 
sannolikhet skulle  säga att dessa ytor är relativt jämnåriga.   

Jag föreslår dock att befintliga grundvärden användes för att utföra box & wiskersdiagram och 
hypotesprövning. 

Obbola 2017-06-19 
Rabbe Sjöberg 
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Testvärden: 
 
galcialslipad häll, referensyta: 
45, 23, 41, 48, 41, 30, 39, 33, 37, 44, 43, 30. 
 
avflagnad eldfläck: 
47, 38, 48, 46, 27 
 
recent ristning JB 
47, 43, 48, 31, 29, 50 
 
ev. forntida ristning ”stekpanna” 
37, 32, 31, 29, 47, 38, 54, 45, 47. 
 
 



RAPPORT ÖVER HÄLLRISTNINGSINVENTERING 
PÅ HAMRINSBERGET I UMEÅ. 

 
 

BAKGRUND 

För några år sedan upptäcktes en ovanlig hällristning på Hamrinsberget nära Umeå 
universitet. Den består av en ovanlig figurtyp som har sin närmaste likhet med 
ristningsfigurer vid Onegasjön i Ryssland. På samma plats finns även ett stort antal 
historiska ristningar i form av initialer m. m.  Eftersom Umeå kommun nu har 
exploateringsplaner för området där ristningen ligger har Länsstyrelsen bestämt att det 
skall göras en arkeologisk utredning. 

 

FÄLTARBETE 

Uppdraget att utföra den arkeologiska utredningen lämnades till Västerbottens museum. 
Arbetet inleddes säsongen 2019. Eftersom det fanns en förmodad förhistorisk ristning i 
området anlitades undertecknad för en specialinventering av hällristningar på 
Hamrinsberget. Denna utfördes första veckan i september 2019. Tillsammans med 
museets arkeologer genomsöktes då de hällar som skulle kunna innehålla ristningar. 
 
 
RESULTAT 
Vid inventeringen upptäcktes ett större antal historiska ristningar. Området för dessa 
kunde utökas både norrut och söderut. Dessutom upptäcktes fler ristningar med årtal 
som kan vara till hjälp vid forskningen kring de historiska ristningarna. Däremot kunde vi 
inte upptäcka några fler ristningar av den typ som antas vara förhistoriska. 
 
 
TOLKNING 

Den förmodade förhistoriska ristningen på Hamrinsberget är en figur i endast ett 
exemplar. Den ligger mitt ibland de historiska ristningarna men har ingen likhet med 
dessa. Däremot finns hällristningsfigurer vid Onegasjön i Ryssland som är nästan 
identiska med figuren här. Likheter finns även med så kallade ”solstativ” på 
bohusländska hällristningar. 
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SLUTSATS 

Den ovanliga ristningsfiguren på Hamrinsberget ligger mitt i ett område med historiska 
ristningar. Därför är det först lätt att tro att även denna är historisk. Det som också talar 
för detta är att figuren bara finns i ett exemplar och att liknande figurer närmast finns i 
Ryssland långt ifrån Umeå.  

Det som talar för att den kan vara förhistorisk är att den helt avviker i utseende och 
teknik från de historiska ristningarna i området. Framför allt gäller detta förhållandet att 
hela den runda figurdelen är helt nedsänkt i hällytan. Detta är typiskt för förhistoriska 
ristningar och förekommer knappast alls på historiska inristningar. Att just denna figur 
med likhet i alla detaljer även finns på andra håll i Nordeuropa styrker också att denna 
ristning kan vara förhistorisk.  

En sammanfattning av ovanstående resonemang blir då att mycket talar för att 
ristningen är förhistorisk och bör registreras som en lagskyddad fornlämning. Speciellt 
då med tanke på att området är aktuellt för en kommande exploatering. Det är ju inte 
uteslutet att man finner fler ristningar av samma typ vid framtida inventeringar vid 
Norrlandskusten. Sådana fynd kan undanröja alla tvivel om äktheten av Hamrinsbergets 
ristningsfigur 

 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Beställare: Västerbottens museum genom Ronny Smeds. 

Utförare: BOTARK genom Sven-Gunnar Broström 

Fältarbete: 4 – 5 augusti 2019 

Rapport: S-G Broström 

 

 

 

 

 

Tumba i september 2019 

 

Sven-Gunnar Broström 
BOTARK 
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