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Abstract  

 
The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden consti-

tutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: 
this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in 
this region from the period 4000-1800 BC. Here, I refer to the pit falls, the rock art sites, and the 
mounds of burnt stone. Pit falls have been used for trapping elks, and can be found on the 

migration trails that have been used by these animals for thousands of years. On the rock art 

sites, the elk constitutes the most frequently depicted motif, and the mounds of burnt stones 
contain extremely large quantities of elk bones.  

If the elk had not held a central position in the life world of prehistoric people in the northern 

Swedish region of Norrland, these archaeological materials would certainly have had a different 
appearance. I claim that it is the significance of this animal that has led to, and shaped, the 
emergence of these material remains.  

In this study the overall importance of the elk is investigated. My main question is how the 
elk’s significance affected the prehistoric societies of Norrland. I found that the elk’s material 
remains led to a range of consequences. The pit falls, rock art sites and mounds of burnt stone 

tied the prehistoric people to certain areas in the landscape. However, at the same time, these 
remains required to be constantly in transformation to be usable. Pit falls, for example, have to 
be re-digged in order to at all function as traps for big game. 

The conceptual dichotomy between permanence and change can be traced in the ways in 

which the elk motif at the rock art site at Nämforsen was altered. The elk figures are depicted 
with either straight or angled legs. I interpret this variation as an indication of the fact that the elk 
motif functioned as a key symbol – a motif that is able to express a range of meanings when it 

becomes altered and varied.  
The emergence of depicting the opposition between mobility and permanence tells us that 

the Stone Age societies had problems uniting these two concepts. I interpret this as signifying 

that these hunter-gatherers became aware of the “Neolithic aspects” of their own social struc-
ture.  
  

Key words: Stone Age, Northern Sweden, Nämforsen, rock art, pit falls, mounds of burnt stone, 
affordances, James J. Gibsson, chronology, theories of meaning, key symbols, neolithisation. 
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Att kröna fyra års slit med ett förord skrivet exakt en timma och tio 
minuter innan boken i fråga går i tryck är mer vanskligt än vad man 
kanske instinktivt tänker sig. Orsaken är enkel, dessa rader är inte 
bara de första, utan även de enda, som majoriteten av min redan 
blygsamma läsarskara kommer att vila ögonen på. Tro nu inte att jag 
beklagar min belägenhet. Fantasier om hur avsnittet ”nödvändig-
hetsbetingelser och reaktioner” välter tidningskiosker vore antagligen 
möjliga att diagnostisera. För mig räcker det gott om en och annan 
hällbildsforskare tragglar nämnda stycke under sina försök att somna 
ifrån livets jämmerdal.  

Ni som nöjer er med att läsa bildtexterna är alltså helt och fullt ur-
säktade. Jag kan garantera att ni vare sig kommer att bli korsförhörda 
eller få föreliggande skrift i osprättad utgåva som julklapp. Men, bara 
för att ni kan ägna er åt sorglös bläddring utan risk för repressalier så 
skadar det inte att sända en tanke till dem vars ödeslott inte varit fullt 
så fördelaktig. Kort sagt kan ni gott hålla mina två handledare Kers-
tin Cassel och Anders Andrén i minnet.  

Kerstin och Anders har inte bara behövt plöja slutmanus, utan där-
till fått ta sig an versioner som fått en haikudikt av Torsten Flink att te 
sig som en RAÄ rapport. Kerstin har, med sitt sherlockianska intel-
lekt, lyckats se vad jag egentligen velat ha sagt med de kryptiska 
formuleringar som levererats. Hennes redaktionella ingrepp har be-
sparat eftervärlden från en rad kvasifilosofiska exerciser. Exempelvis 
kom mitt försök att relatera norrlandsarkeologins forskningshistorik 
till en passage ur Zathustra (blygsamt titulerat ”fångstgropens vilja 
till makt”) att bryskt ryckas ur sin linda. Vad kan jag säga Kerstin: I 
owe you one! 

Om Kerstin varit den som lärt upp mig till en darlingdödare av 
Hannibal lectorklass, så är det Anders som visat hur man utför såda-
na dåd med stil. Med en rödpenna vass som Beatrix samurajsvärd har 
han hjälpt mig att mig att hantera språkets vindlingar och retorikens 
nyanser. Jag glömmer aldrig den sena kväll då jag satt och vred på 
den rubriks kub som då utgjorde mitt manus. Anders kom in, och vi 
hade ett samtal om den linjära textens förbannelse, om att det man 
har i huvudet måste organiseras i en begriplig form. Ty som dokto-
rand sysslar man i många avseenden med ett sorts Pollockskt måleri. 



 

Den riktiga avhandlingen är och förblir i huvudet, det som fastnar på 
papperet är bara resterna.. 

Kerstin och Anders har bidragit med långt mer kunskap, kommen-
tarer och stilistiska korrigeringar än vad jag kan gå in på här. Utan att 
på något sätt förringa deras gärning så bör man dock inte förglömma 
att handledningen varit en uppgift som ingått i deras arbetstid. Detta 
gäller inte för Elin Fornander vilken frivilligt kom att vandra kor-
rekturens vedermödor till mötes. Jag är rädd för att min fantastiska 
Elin - som är lika skarp som hon är snygg - gjorde allt jobb utan att få 
mer än ett stressat, ”å så tar du kapitel fyra tills imorn” som tack. Så 
nu får du det här, i Jocke Berg tappning dessutom. Elin: Tack som faa-
an! 

Också Cecilia, Jenny, Ingrid och Elin E, Ulf, Marie, Frédéric E, 
Magnus, ja, föresten hela doktorandkollektivet, förtjänar ett stort tack. 
Ni är medskyldiga till den här avhandlingen, försök inte smita ifrån. 
Det är vår institutions kreativa klimat, och det faktum att jag kunnat 
ventilera idéer med er alla som gjort det möjligt att skriva ned dem i 
begriplig form. Denna forskningsmiljö vilar naturligtvis också på alla 
er andra som arbetar och verkar på institutionens olika avdelningar. 
Särskilt tack till Fredrik ”frallan” Fahlander för oprovocerade debat-
ter, vilka ofta varit så hätska att vi båda känt ett behov av att fukta 
stuparna efteråt. Tack också till Nanny som varit min rumskamrat 
och till Mats som följt mig sedan min tid som student. Stort tack ock-
så till vår prefekt Kerstin Liden för alla svar på frågor av praktisk 
natur och för en aldrig sinande ström av roliga anekdoter vid lunch. 
Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till alla er som varit 
aktiva doktorander, men som disputerat eller på andra sätt gått vida-
re till bigger and better things. Märta, Anne, Sofie, Linda, Carola, Li, 
Kim x 2 och Tove, min cupcake. Ni har på olika sätt bidragit med 
synpunkter och kommentarer. 

På tal om kommentarer vill jag också tacka er stenåldringar som 
delat med er av er kunskap och bidragit med nya perspektiv. Fredrik 
Hallgren, Åsa Larsson, Kim von Hackwitz, Kalle Linderholm och Elin 
Fornander har utgjort essentiella bollplank. För ett givande och krea-
tivt utbyte tackas även alla deltagare på workshopen Changing Pictu-
res under vilken många av avhandlingens centrala idéer artikulera-
des. Även de diskussioner som fördes tillsammans med Ola Jenssen 
och Christina Fredengren inom projektet ”värdering och urval” har 
varit av stor betydelse. Tack också till Thomas B Larsson och Brita 
Lindgren för ett mycket givande samtal och för att ni så generöst de-
lat med er av kunskap, rådata och undersökningsresultat. Jag vill 
även passa på att tacka Kaje Olofsson, Anders Hansson och Lars Inge 
Lööf, för en mycket lärorik vistelse på Jamtli. Min medverkan i en 
mygghärjad inventering i blötmyrsmiljö gav, förutom insikt om 



 

småsveans biologi, tillfälle till många reflektioner kring hällbilder och 
landskap. Några som är vana vid småsvean är Maria Tjärnström, 
Bent Ove Viklund och Nisse och Elisabeth Humlesjö. Tack för en fan-
tastisk septemberhelg i Näsåker och för all er gästfrihet. 

Men, livet är mer bara älgar och hål i marken. Det påminns jag all-
tid om då jag träffar min stora och fantastiska familj. Särskilt tack 
riktar jag till mina fina syskon, Frida, Anders, Sabine och Malte. Nu 
när jag är klar kan jag bli en bättre storesyster som kommer och häl-
sar på er lite oftare. Jag vill också tacka min kvantskumma mamma, 
min underbara Pappa och hans Helen, och så förståss Ove, som är 
mer punk än Thor Modén. Tack för allt stöd och uppmuntran. Jag vill 
också passa på att rikta ett varmt tack till Erik för bästa facebook kor-
respondensen, och till Martin, Anna och Gustav för en mysig som-
marvecka i Lau. Likaså är jag skyldig Bo ett stort tack för hjälp med 
”bokföringen” och för inspirerande konversationer i såväl Farsta som 
Paris. Tack även till Anita, Mickael, Hans och Jean samt hela familjen 
Sjöstrand för uppmuntran och stöd.  

Och vad er beträffar,  mina kära vänner, så hoppas jag att vi ska få 
tillfälle att träffas oftare nu när min ständiga ursäkt är förbrukad. 
Oavsätt om ni följt med sedan det svarta curehårets tid eller besparats 
från afgahnpälsar och sametsbyxor så är det genom att komma ut och 
ta en öl med er som goda idéer väcks och mindre goda liksom släcks. 
Tack Irre, Millan, Natt, Ankan, Leszek, Ivar, Marcus, Stefan, Sara, och 
många många fler. Jag vill även rikta ett varmt tack till Mats Rosen-
gren för alla de rakbladsvassa kommentarer med vars hjälp jag  sni-
dat resonemangen. Vår vänskap har varit av stor betydelse för mig. 
Jag vill också tacka dig Sotiris, som antagligen ser fler nivåer i det jag 
skrivit än någon annan är kapabel till.  

Och till dig Jocke, min älskling, vän och livskamrat, kan jag inte 
säga annat än att du har haft rätt hela tiden. Löv som är bestämda att 
falla fastnar faktiskt på din arm. Den här avhandlingen är inte dedi-
kerad till dig, för du och jag ska förhoppningsvis få något långt 
mycket bättre i början av maj. 
 
Frescati i november 2011 
 
Ylva Sjöstrand 
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Älgens roll i det norrländska stenålderssamhället är i princip omöjlig 
att överskatta. Djuret möter oss som visuellt element på hällbilder 
och plastika artefakter. Dess betydelse i dieten avspeglas i osteolo-
giskt material från skärvstensvallar och dess status som bytesdjur är 
materialiserad genom de fångstgropssystem som återfinns i hela re-
gionen. Mot denna bakgrund är det föga förvånande att en förståelse 
av älgens betydelse har utkristalliserat sig till ett omfattande och 
högprioriterat område inom norrlandsarkeologin Studier över älg-
stammens genetiska modifiering (Larsson & Eriksson 2007; Larsson 
2009, 2010a 2010b, Larsson et al in press) över fångstmiljöernas spatia-
la disposition (se t.ex. Jensen, 1973, 1989; Fandén 1996; Selinge 2001; 
Ramqvist 2002b) samt över älgens kosmologiska signifikans (se t.ex. 
Tilley 1991; Ramqvist 1992; Wennstedt-Edvinger 1993; Lindgren 2001, 
2002, Sognnes 2002b; Günter 2009) är exempel på forskning som be-
drivits under de senaste åren.  

En aspekt av älgens betydelse som dock kommit att bli tämligen 
sporadiskt ventilerad är att detta djur fungerat som den sammanlän-
kande kraften mellan lämningstyper som ofta tolkats som härrörande 
ur skilda samhällssfärer. Den observation som belägger ett sådant 
påstående är att älgen utgör en gemensam nämnare mellan de stationära 
anläggningstyper som är kända från Mellannorrlands stenålder. Jag syftar 

på fångstgroparna, hällbilderna och skärvstensvallarna, det vill säga 
redskapen för att jaga älg, de bildrum på vilka detta djur framställts 
visuellt samt de anläggningar som brukats för tillredning och kon-
sumtion av älgkött. Fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar har 
använts under samma tid och i samma region, men bortsett från de-
ras starka anknytning till älgen är det få aspekter som förenar dem. 
Dessa lämningstyper är generellt sett placerade i olika landskapslä-
gen, de har använts för olika ändamål och anses som sagt även repre-
sentera skilda aspekter av de förhistoriska människornas livsvärld. 
Dock är de alla att förstå som konsekvenser av älgens signifikans.  

Annorlunda uttryckt förenas fångstgropar, skärvstensvallar och 
hällbilder av att vara materiella manifestationer av älgens roll. Detta då 
såväl uppförandet och lokaliseringen som det ackumulativa bruket 
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av fångstgropar, skärvstensvallar och hällbilder kretsar kring detta 
djurs betydelse. Ty det är ett faktum att samtliga dessa lämningstyper 
skulle vara beskaffade på ett annorlunda vis, kanske inte ens existera, 
ifall de inte varit starkt relaterade till älgen. Fångstgropar skulle då 
inte ligga invid de älgstigar som begagnats av denna djurart under 
tusentals år. Det osteologiska materialet från skärvstensvallarna skul-
le inte heller uppvisa så pass stora koncentrationer av älgben, och 
hällbilderna skulle definitivt inte ha en så ensidig och repetitiv motiv-
fauna. Kort sagt; ifall älgen betraktats som ett bytesdjur bland andra 
skulle den stationära materiella kultur som vi känner till från Norr-
lands stenålder se annorlunda ut. Denna observation, det vill säga att 
de materialiteter som jag ämnar studera är följder av älgens roll utgör pre-
missen i föreliggande avhandlingsarbete. 

Älgens roll och sociala funktioner  

Som redan nämnts utgör människans relation till älgen ett välutfors-
kat område inom forskningen kring mellersta Norrlands stenålder. 
Olika aspekter av älgens betydelse har belysts och studier rörande 
den materiella kultur som vittnar om älgens specifika ställning har 
kommit att bli mer holistiskt orienterade. Tack vare att en rad forska-
re arbetat med att förstå de spatiala och kronologiska förbindelserna 
mellan fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar har dessa an-
läggningstyper kommit att bli kontextualiserade i förhållande till 
varandra i allt högre grad (Lundberg 1997; Svensson 1998: 71; Selinge 
2001; Lindgren 2001, 2004; Larsson 2009, Larsson et al in press). Dessa 
insatser har bidragit med viktiga pusselbitar till mitt avhandlingsar-
bete, och värdet av att materialen har satts in i ett större sammanhang 
går knappast att överskatta.  

Likafullt finns en generell tendens i forskningen kring älgens bety-
delse och materiella förankring som jag önskar positionera mig emot. 
Många arbeten som behandlat relationen mellan människa och älg 
har nämligen haft svårigheter med att erkänna djuret som en sam-
manlänkande kraft och samtidigt ta hänsyn till dess uppenbara inter-

sektionalitet. Såsom det arkeologiska materialet visar har älgen varit 
såväl födoämne, bytesdjur som bildmotiv och inslag i mytologi och 
kosmologiska föreställningar. Tolkningarna kring älgens signifikans 
har emellertid saknat verktyg för att ta hänsyn till denna polyfoni. 
Dessa olika aspekter av älgens betydelse har istället ansetts utesluta 
eller determinera varandra. Frågan har varit ifall man jagat och ätit 
älgen på grund av att den varit helig, eller ifall denna sakrala signifi-
kans snarare varit en konsekvens av dess näringsekonomiska funktion. 
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Den sista ståndpunkten är företrädd av dem som förordar den så 
kallade sympatetiskt-magiska tolkningsmodellen, vilken i allmänna 
ordalag kan sägas betrakta hällbilderna som ett resultat av ritualer i 
syfte att locka till sig bytesdjur eller framkalla jaktlycka. Även om det 
ska sägas att många forskare fört komplexa resonemang kring hur 
jaktmagi ska förstås (Lewis-Williams & Dowson 1988; Bahn 2001; 
Fandén 2000, 2002; Helberg 2001; Thackeray 2005; Lahelma 2008; 
Gunther 2009) så går det inte att bortse ifrån att dessa resonemang 
hyst en latent föreställning om att det är älgens betydelse som bytesdjur 
som kommit att betinga dess status i kosmologin. 

I mitt arbete önskar jag distansera mig från ovan nämnda hållning. 
Detta genom att påstå att sambandet mellan fångstgropar, hällbilder 
och skärvstensvallar bör studeras genom att utforska älgens roll, sna-
rare än genom vad jag omnämner som detta djurs sociala funktioner. 

Genom att använda detta begreppspar önskar jag belysa älgens inter-
sektionalitet och mångfacetterade betydelse. Skiljelinjen mellan roll 
och social funktion utgör ett analytiskt redskap med vars hjälp vi kan 
nå bortom en syn på livsvärldens aspekter som hierarkiskt och 
kausalt relaterade för att på så sätt förmedla en mer dynamisk syn på 
älgens signifikans. Begreppen kan även klargöra att älgens ekono-
miska och sakrala betydelser inte utesluter varandra.  

För att illustrera vad jag menar med termerna ”roll” respektive 
”social funktion” är dramaturgin en bra metafor. Ett drama, låt säga 
William Shakespeares Romeo och Julia, innehåller huvudroller och 
biroller vilka i olika grad fungerar som narrativets övergripande kraf-
ter. Romeos och Julias roller är den gemensamma nämnaren mellan 
Veronas gator, den berömda balkongen och Capulets familjegrav. 
Dessa platser, liksom de sfärer av livsvärlden som miljöerna repre-
senterar, ingår i dramat på grund av att dessa huvudroller ser ut som 
de gör. Att roller kan ”dra samman” olika scener beror på att de be-
sitter stor grad av intersektionalitet. Julia är till exempel dotter av 
huset Capulet, ungmö, och älskarinna på en och samma gång. Dessa 
olika betydelser inkorporeras i Julias roll, de är att förstå som hennes 
olika sociala funktioner. Att en av Julias sociala funktioner inte kan 

likställas med hennes roll är lätt att inse. Skulle Julia bara vara ”dotter 
av huset Capulet”, så vore hela dramats huvudkonflikt omintetgjord.  

Av detta framgår något intressant, nämligen att rollens betydelse 
för narrativet kan sägas stå i relation till dess intersektionalitet. Får 
publiken endast möta en roll i egenskap av en social funktion, exem-
pelvis ”betjänt”, så fyller denna ingen större uppgift i handlingen. 
Men, får rollen en ytterligare social funktion adderad, exempelvis 
”älskare” såsom Juan i ”Fröken Julie”, så uppstår en spänning som 
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ökar dess signifikans avsevärt. En huvudrolls särställning bottnar 
således i att den innehar ett flertal, och därtill svårförenliga, sociala 
funktioner. Generellt sett kan man säga att ju fler och mer paradoxala 
sociala funktioner som en roll införlivar, desto mer av dramats ladd-
ning kommer cirkulera kring den. Spänningen i ett drama uppstår 
alltså då en rolls olika sociala funktioner kolliderar. Det är denna kon-
flikt som gör att rollen tvingas till handling, och på så sätt för berät-
telsen framåt. Julia måste hantera det faktum att hennes sociala funk-
tion som Romeos älskarinna blir alltmer oförenlig med den som gre-
ve Capulets dotter. Hon väljer att ingå äktenskap i hemlighet, och får 
därmed ytterligare en social funktion adderad, den som Romeos 
hustru. Relationen mellan roll och social funktion är alltså långt ifrån 
statisk. Dessa betydelseaspekter växelverkar på ett sätt som leder till 
att innehållet i båda begreppen genomgår en metamorfos. Ty rollens 
agens leder till konsekvenser i form av nya sociala funktioner, vilka i 
sin tur tvingar rollen att reagera.  

Med hjälp av den dramaturgiska metaforen kan tre viktiga stånd-
punkter urskiljas rörande relationen mellan roll och social funktion. 
För det första är rollen att förstå som den gemensamma kraft som för-

enar de olika sociala funktionerna samt sfärerna i vilka dessa utage-
ras. Rollen binder samman dramat genom att verka som kitt mellan 
de disparata scenerna. För det andra är rollen intersektionell. En 
mängd sociala funktioner ryms i den, och ju mer paradoxala och mot-
stridiga dessa är, desto större plats tar rollen i dramat. Och, för det 
tredje, är rollen och de sociala funktionerna växelverkande komponenter 
som förändrar varandra. 

Jag vill klargöra att dramaturgin inte tjänar som någon analogi, 
utan som metafor. Detta sätt att begagna dramaturgiska begrepp är 
väl utvecklat och har kanske framför allt renodlats av Erving Goff-
man (Goffman 1959, 1963). Ett viktigt påpekande angående den dra-
maturgiska metaforen är att den endast anspelar på meningsskapan-
det och inte på själva meningsinnehållet. Skiljelinjen mellan roll och 
social funktion är alltså inte något begreppspar som ska belysa vad 
en specifik roll betyder, utan är ett sätt att greppa de olika bestånds-
delar som gör det möjligt för rollen att förmedla betydelse överhu-
vudtaget. Roll och social funktion är att förstå som komponenter vars 
samspel skänker ett fenomen en övergripande signifikans (States 
1996).  

Upprättandet av skiljelinjen mellan älgens roll och sociala funktio-
ner positionerar som sagt mitt arbete i förhållande till en generell 
tendens inom norrlandsforskningen. Enligt min mening har forsk-
ningen förbisett älgens intersektionalitet, och detta på grund av att 
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man likställt en av älgens sociala funktioner med dess övergripande 
roll. Därtill har rollen inte betraktats som något som drar samman 
och förenar, utan snarare som en utlösande faktor vilken determine-
rar de övriga sociala funktionerna. De olika aspekterna av älgens in-
tersektionalitet har alltså uppfattats som kausalt besläktade snarare 
än som relaterade meningskomponenter. När forskare likställer äl-
gens roll med någon av dess otaliga sociala funktioner blir tolkningen 
lätt statisk och inte sällan förenad med svårigheter. Den som anser att 
älgen roll endast består i dess sociala funktion som bytesdjur tvingas 
till exempel erkänna att alla de materiella former som älgens betydel-
se manifesterat sig genom bör kopplas till den ekonomiska sfären. 
Hällbildernas motivsammansättning ter sig då som speglingar av vad 
man jagat, och kompositionerna reduceras till dokument över stenål-
derssamhällets diet. Men, hur förklarar en sådan tolkning att andra 
djurarter endast avbildats i undantagsfall trots att man uppenbarli-
gen livnärt sig av dem? Hur ska det faktum att inga fångstgropar, 
eller ens spjut, pilspetsar eller andra jaktvapen återfinns i den nord-
svenska hällbildens motivflora förstås?  

Med hjälp av rollbegreppet blir det möjligt att beakta älgens inter-
sektionalitet. Det blir även intressant att älgen hyst motsägelsefulla 

sociala funktioner, då detta ju antyder att den spelat en viktig roll i 
livsvärlden. Begreppsapparaten erkänner alltså samtliga av älgens 
sociala funktioner, men hierarkiserar inte dessa i förhållande till var-
andra. Frågan om älgens roll kan aldrig besvaras genom hänvisning 
till en av dess sociala funktioner. Ett sådant synsätt vore detsamma 
som att endast förstå Julia utifrån hennes ställning som Capulet, eller 
rita en kvadrat som en av de trianglar vilket den geometriskt sett in-
korporerar. En roll måste i stället förstås utifrån de konsekvenser som 
uppstått när dess olika sociala funktioner kommit att kollidera. Ge-
nom att projicera rollbegreppet på älgens särställning i mellersta 
Norrlands livsvärld kan djurets sociala funktioner studeras på ett 
nytt sätt. Begreppsapparaten är således ett teoretiskt verktyg med 
vilket det är möjligt att skärskåda hur älgens olika meningselement 
relaterat sig till varandra.  

Syfte, tillvägagångssätt och material 

Att älgen utgör en stark länk mellan tre lämningstyper som i andra 
avseenden skiljer sig åt utgör denna avhandlings grundläggande 
iakttagelse. Ifall vi förstår i kraft av vad detta djur förmått bilda en 
gemensam nämnare kan vi, som jag ser det, erhålla fördjupad kun-
skap om de övergripande tankestrukturer och diskursiva disposi-
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tionsmönster som varit rådande i mellersta Norrlands stenålders-
samhälle. Syftet med denna avhandling är därför att studera älgens 
sammanlänkande roll. Min föresats är att kartlägga älgens betydelse-
bärande funktioner och analysera de processer som burit upp och 
förändrat detta djurs signifikans. 

För att realisera denna föresats avser jag analysera den handlings-
praktik som omgärdat fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar. 
Jag kommer kort sagt rikta mina studier mot det sätt på vilket älgens 
betydelse kom att manifestera sig genom fångstgropsgrävning, viste 
vid skärvstensvallar samt ristande på hällar. Genom detta hoppas jag 
kunna identifiera de förutsättningar som dessa ”älgens materialiteter” 
fordrat, samt de följder som bruket av dessa material kom att genere-
ra. En studie av handlingspraktiken kan, kort sagt, ge insyn i de kon-
sekvenser som kommit ur de materiella manifestationerna av älgens 
roll.  

Det arkeologiska material som denna avhandling tar fasta på har 
redan nämnts men förtjänar att presenteras lite närmare. Det handlar 
om fångstgroparna, de grävda anläggningar som ofta återfinns i 
långa system och som använts vid jakt på älg. Likaså kommer jag att 
behandla hällbilderna, de arenor på vilka älgar blivit gestaltade i bild 
på en rad stilistiska vis. Slutligen är min avhandling riktad mot att 
förstå skärvstensvallarna, det vill säga de cirkulära eller hästskofor-
made konstruktioner med nedsänkt bottenplan som av det osteolo-
giska materialet att döma fungerat som platser där älgkött konsume-
rats i mycket stor utsträckning. Tyngdpunkten ligger framför allt på 
fångstgropar och hällbilder, men jag använder skärvstensvallarna 
som jämförelsematerial och relaterar mina resultat till det aktuella 
forskningsläget avseende dessa lämningar.  

Avgränsningar i tid och rum 

Mitt arbetes geografiska avgränsning utgörs av det område i norra 
Sverige i vilket de tre studerade lämningstyperna förekommer till-
sammans. Denna region omnämner jag, efter Hans Bolin, som ”mel-
lersta Norrland” eller ”Mellannorrland” (Bolin 1999). Med detta be-
grepp åsyftas Jämtlands och Västernorrlands län, det vill säga Ång-
ermanland, Jämtland, Härjedalen samt delar av Lappland, Medelpad, 
Hälsingland och Dalarna. Eftersom min studie syftar till att täcka in 
det hällbildstäta område som bildar ett bälte mellan höga kusten och 
fjällvärlden vid norska gränsen uppmärksammar jag främst de tre 
förstnämnda landskapen. Störst utrymme ges åt Nämforsens rist-
ningskomplex, beläget i Ådals-Lidens socken, Ångermanland. Moti-
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veringen till detta materialval är att Nämforsen varit föremål för in-
tensiva studier avseende datering, vilket är en förutsättning för mina 
undersökningar avseende älgmotivets förändring över tid. 

Vad avhandlingens kronologiska fokus beträffar har jag låtit det 
tidsspann under vilket samtliga av de ovan nämnda lämningstyperna 
varit föremål för aktivt bruk bilda gränserna för den studerade perio-
den. Detta utesluter dock inte utblickar till äldre material, i synnerhet 
den mesolitiska hällbildstraditionen. Eftersom såväl fångstgrops- som 
hällbildstraditionerna initierades före skärvstensvallarna i Mellan-
norrlands skogsland (vallarna längre norrut kan dock ha mesolitiska 
dateringar), så låter jag de tidiga dateringarna från skärvstensvallarna 
begränsa mitt arbete bakåt i tid. Min studie behandlar således materi-
al från ca 4000 f. Kr, eftersom detta utgör en ungefärlig startpunkt för 
bruket av vallanläggningarna i mellersta Norrland. Från denna tid 
finns även hällbilder – Nämforsens ristningar är exempelvis inne i sin 
initiala fas under seklerna kring 4000 f. Kr. Fångstgropsjakt före-
kommer som sagt också under denna period, men detta kommer jag 
att gå närmare in på i kapitel ett. 

Fångstgropar är en lämningstyp med extremt lång brukningstid 
och gropjakt är en företeelse som finns belagd fram till 1864 då den 
förbjöds i lag. Däremot minskar såväl skärvstensvallarnas som häll-
bildernas betydelse från cirka 1800 f. Kr. (Forsberg 1993; Lindgren 
1998: 160; Norberg 2008: 2). Jag har därför valt att lägga den främre 
avgränsningen till denna tid, vilket innebär att mitt arbetes kronolo-
giska tyngdpunkt ligger på perioden mellan 4000 och 1800 f. Kr, det 
vill säga från tidig stenålder fram till den äldre bronsålderns ungefär-
liga början.  

Såsom framgår av ovanstående rubricerar jag företeelser i mellers-
ta Norrland utifrån den etablerade arkeologiska periodindelningen. I 
norra Sverige är de typiska ledartefakter som definierar bronsålders-
faserna emellertid fåtaliga och en del forskare har därför ifrågasatt 
huruvida denna terminologi alls bör tillämpas på norrländskt materi-
al (Christianson 1963: 21; Baudou 1992). Likaså har man diskuterat 
huruvida neolitiseringsbegreppet är lämpligt att tillämpa då såväl 
keramik och boskapsskötsel som jordbruk utgjort högst marginella 
företeelser under Norrlands stenålder (Baudou 1977, 2003). Ett flertal 
forskare har – med stöd av bristen på bronsartefakter och avsaknad 
av ”neolitiska produkter” – hävdat att en separat periodindelning 
avseende norra Sverige bör upprättas inom arkeologin. Denna före-
sats kom att realiseras av Evert Baudou, som introducerade begrep-
pet ”epineolitikum” för att beteckna perioden mellan 2000 - 1000 f. Kr 
(Baudou 1992: 52). Vad många forskare påpekat är dock att denna 
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kronologiska särbehandling bidragit till att framställa Norrland som 
en perifer och fundamentalt annorlunda region i jämförelse med Syd-
skandinavien (se t.ex. Bolin 1999: 14ff). Utan att förneka att vissa 
skillnader mellan norr och söder finns (precis som det arkeologiska 
materialet inte ser likadant ut på Gotland som på Öland) så menar jag 
att dessa olikheter kommit att betonats på bekostnad av de likheter 
som faktiskt föreligger. Såsom Bolin betonar är det mycket få områ-
den som uppvisar en fyndbild i fullständig samklang med Thomsens 
eller Montelius system. Ifall dessa typologier betraktas som mallar så 
skulle Norrland alltså inte vara den enda regionen i behov av en sär-
skild periodisering. Jag är enig med Bolin i detta avseende, och har 
därför valt att följa hans exempel genom att använda mig av de eta-
blerade termerna sten-, brons- och järnålder. Jag menar att även neoli-
tiseringsbegreppet kan tillämpas på mellersta Norrlands stenålders-
samhällen. Skälen till denna inställning framgår i kapitel fem.  

Frågeställningar och disposition 

Kvintessensen av det som artikulerats ovan är att avhandlingen be-
handlar älgens sammanlänkande roll såsom den yttrat sig genom fångst-
gropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland under perioden 
mellan ca 4000 och 1800 f. Kr. De frågeställningar som kommer att väg-
leda arbetet är alltså riktade mot att förstå älgens roll utifrån de tre 
anläggningstyper som möjliggjort och manifesterat den. De fem frå-
gorna diskuteras i var sitt kapitel, där det första kretsar kring hur 
fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar är relaterade till varandra ur 
kronologiskt och spatialt hänseende. Att fastställa dessa samband är na-
turligtvis detsamma som att upprätta den empiriska grund som kan 
bära tyngden av resterande argumentation.  

Kapitel ett inleds med en redogörelse för hällbildernas och skärv-
stensvallarnas utbredning och datering. Denna skildring är baserad 
på tidigare forskning, och fyller därför även funktionen av en kortare 
historik över de insatser som gjorts i syfte att nå förståelse kring dessa 
material. Efter denna exposé övergår jag till att diskutera fångstgro-
parnas neolitiska dateringar, och presentera belägg för att fångst-
gropsjakt är att betrakta som samtida med såväl ristningstraditionen 
som vistet vid skärvstensvallarna. Att jag lägger stor vikt vid att fast-
ställa detta beror på att fångstgropar oftast diskuterats som en järnål-
dersföreteelse. Detta gör det motiverat att lyfta fram de sten- och 
bronsåldersdateringar som faktiskt finns avseende denna lämnings-
typ.  
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Utan att på något sätt bestrida de intressanta tolkningar som fram-
lagts rörande groparnas funktion i järnålderssamhället så hävdar jag 
att fångstgropar ingalunda ”uppfanns” under denna period. Min 
sammanställning av daterade gropar tyder nämligen på att fångst-
gropar varit i bruk såväl tidigare, som under samma tid som hällbil-
der och skärvstensvallar. Mitt arbete med denna fråga handlar dock 
inte bara om att samla in dateringar, utan är även en ansats mot att 
förstå hur uppfattningen om fångstgropar som en sentida företeelse 
alls kunnat uppstå. Som jag ser det kan detta härledas till källkritiska 
aspekter kopplade till praxis för fornminnesinventering och exploate-
ringsgrävning. I denna diskussion är fångstgroparna ett gott exempel 
på det problematiska med att enbart utgå från data erhållna från 
FMIS då arkeologiska lämningar i Norrland ska ges en generell ut-
bredning och datering.  

I kapitel två tar jag avstamp från det jag kommit fram till angående 
fångstgroparnas, hällbildernas och skärvstensvallarnas tidsmässiga 
och rumsliga relation. Utifrån vetskapen om att dessa lämningstyper 
vari i bruk i Norrland under stenåldern övergår jag till att utforska de 
konsekvenser som kommit ur dessa materialiteter. Frågan som ge-
nomsyrar kapitlet handlar om vad älgens materiella manifestationer 
kommit att innebära för människan och samhället. 

Undersökningen utgår från att de fysiska betingelser som omgär-
dar människan erkänns agens och förmåga till påverkan. I kapitlet 
går jag därför igenom huvuddragen i det forskningsfält som behand-
lar objektrelationer och materialitet. Tyngdpunkten ligger på den så 
kallade ”affordance teorin”, vilken används som analytiskt redskap 
för att såväl identifiera som precisera verkningarna av fångstgropar-
na, hällbilderna och skärvstensvallarna. I samband med denna teore-
tiska genomgång redogör jag även för mina tankar kring hur materia-
liteter ”formar upplevelsen”, vilket är en diskussion som intar en 
central position i min analys. Uttrycket avser ringa in det sätt på vil-
ket platser, objekt eller företeelser präglar människor i kraft av att 
generera fler och mer disparata konsekvenser än vad subjektet för-
mår överblicka.  

Kärnan i kapitel två utgörs av en argumentation i vilken jag visar 
att såväl fångstgropar som hällbilder och skärvstensvallar fordrat en 
fortlöpande arbetsinsats. Ett sådant kontinuerligt bruk har i förläng-
ningen medfört att anläggningarna blivit permanenta markörer i land-
skapet. Jag hävdar att älgens materialiteter därmed implicerat stationä-
ritet och kontinuitet, vilket i sin tur medfört omfattande socioekono-
miska konsekvenser. Vissa av dessa kan detaljstuderas genom analo-
gier till det fångstgropsbruk som finns beskrivet i skriftliga källor.  
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Efter att jag har visat att det kontinuerliga och stationära varit vik-
tiga följder av älgens materiella manifestationer går jag vidare med 
att studera hur människan förhållit sig till dessa verkningar över tid. I 
nästkommande kapitel, nummer tre, dyker jag därför djupare ned i 
den dynamik som råder mellan ett ackumulativt bruk och etableran-
det av en stationär lämning. Min fråga är hur den växelverkande proces-
sen mellan kontinuerligt bruk och stationär lämning förlöpt och förändrats 
över tid. 

Arbetet med detta problem bygger på studier av hällbilderna. Or-
saken är att de 14C-dateringar som vittnar om fångstgroparnas konti-
nuerliga användning är alltför fåtaliga för att kunna avtäcka dessa 
lämningars kontenuerliga aspekt. Hällbilderna är däremot ett materi-
al som är mer än väl lämpat för att nå klarhet om det dynamiska 
samspelet mellan en föränderlig praktik och en stationär lämning. 
Anledningen är att de hällar vi ser idag faktiskt sett markant annor-
lunda ut då de var omgärdade av aktivt bruk. De allra flesta kompo-
sitioner har ackumulerats fram, och detta gör att varje figur kan betrak-
tas som ett spår av hur en kontinuerlig praktik förhållit sig till den 
stationära lämning som var ett faktum då ristningen gjordes. Av 
denna orsak kan en studie av hur figurer från olika tidpunkter förhål-
lit sig till varandra blottlägga tendenser rörande huruvida ristare från 
olika perioder tenderat att betona eller avskärma sig från platsen sta-
tionäritet.  

Ett resultat som kommit utifrån denna undersökning är särskilt 
viktigt. Observationen i fråga är att den fortlöpande avsättningen av 
ristningselement kommit att medföra att samma motiv – framför allt 
älgen – blivit avbildat på många olika sätt. Att älgmotivet varieras är 
essentiellt ur ett bildteoretiskt perspektiv eftersom det problematise-
rar relationen mellan mening och motiv. Om ett motiv utförs på ett 
helt nytt sätt, ska vi då anta att det refererar till exakt samma me-
ningsinnehåll som den äldre versionen? Jag, och flera med mig, anser 
att så inte är fallet.  

I nästföljande kapitel anför jag argument för denna hållning. Jag 
hävdar att den sortens förändring av ett bildelement som vi kan 
skönja då vi studerar älgarna på Nämforsen bör betraktas som ett 
tecken på att motivet blivit behäftat med en ny eller modifierad me-
ning. Jag argumenterar alltså för att älgmotivet refererat till olika be-
tydelser under olika perioder.  

En fråga som dock uppstår utifrån en sådan utgångspunkt är dock 
hur denna förändring är förbunden med älgens roll, eller närmare 
bestämt hur älgmotivet, såsom det framställts på hällbilderna, är kopplat till 
de verkningar som fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar kom att 
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medföra. Det är denna uppgift, det vill säga att förstå hur bilder av 
älgar förhåller sig till de materialiteter som möjliggjort och upprätt-
hållit detta djurs roll som utgör fokus i kapitel fyra.  

Genom att arbeta med antropologen Sherry Ortners (1973) diskus-
sion kring så kallade ”nyckelsymboler” lägger jag fram stöd för att 
älgmotivet varit något man använt för att förhålla sig till det som äl-
gens roll gett upphov till. Här står en bestämd motivvariation i fokus, 
nämligen skillnaden i älgmotivets benposition. Älgarna vid Nämfor-
sen är antingen avbildade med raka eller böjda ben, och utifrån Ort-
ners teori formulerade jag en idé om vad denna stilistiska variation 
kan ha syftat till. Om älgen betraktas som en nyckelsymbol kan varia-
tionerna nämligen ses som ett sätt att laborera med allt det som älg-
motivet summerat. Jag tolkar alltså benvariationernas funktion som 
ett redskap genom vilket man kunnat hantera de enskilda begrepp 
som implicerats av älgens roll. De raka och böjda benen har varit en 
metod för att bryta ut förändring och kontinuitet respektive perma-
nens och stationäritet, det vill säga de två intimt sammankopplade 
följder som kommit ur älgens materialiteter.  

De tolkningar jag framlägger i kapitel fyra leder mitt resonemang 
in i en större kontext. I nästkommande kapitel, avhandlingens sista, 
ställer jag frågan hur min tolkning av älgens roll förhåller sig till de mar-
kanta samhällsförändringar som ägde rum i mellersta Norrland under den 
studerade perioden. De böjda och raka benens dialektiska spel på Näm-
forsens paneler, åskådliggörandet av rörelse och stillastående, inleds 
nämligen under en tid som präglas av stora förändringar i regionens 
materiella kultur. Den mest centrala av dessa omdaningar har att 
göra med skärvstensvallarna. Det finns många indicier som talar för 
att dessa lämningar får en förändrad funktion under mitten av andra 
millenniet före vår tideräkning. Hällbilderna och skärvstensvallarna 
visar alltså tecken på att användas på nya sätt under samma tid.  

Jag framlägger tolkningen att älgmotivet användes för att visuali-
sera rörelse och permanens på grund av att människan haft svårt att tyd-
ligt artikulera och hantera frågan om hur dessa begrepp skulle vägas mot 
varandra. Min idé är att denna dikotomi varit laddad, och detta på 

grund av att man ”fått syn på” att man var lika mobil i sina rörelse-
mönster som permanent etablerad i landskapet. Den jakt- och sam-
larekonomi som människorna i Norrlands stenålder med all sanno-
likhet haft som en vikig del i sin gemensamma identitet kom därige-
nom att kompliceras. Då man såg att älgens materialiteter frambring-
at både kontinuerliga arbetsstrukturer och permanenta lämningar 
kom man att bli varse om det egna samhällets ”neolitiska drag”.  
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Med termen ”neolitiskt drag” syftar jag inte på att mellersta Norr-
lands samhällen bedrev jordbruk, utan på att den ekonomiska struk-
turen byggde på vissa produktionsformer som är snarlika de som krävs 
för att odla eller hålla tamboskap. Fångstgroparna, skärvstensvallar-
na och hällbilderna är alla investeringar i permanenta anläggningar, 
och gropjakt är även en produktionsform förknippad med försenad 
utkomst. Insikten om det egna samhällets neolitiska drag är något 
som kan förklara varför samhället i mellersta Norrland tycks börja 
”dra åt olika riktningar” under perioden omkring 2000 f. Kr. 
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I föregående kapitel presenterades avhandlingens begreppsapparat 
och upplägg. Älgens roll beskrevs som den sammanlänkande faktorn 
mellan de tre stationära anläggningstyperna i mellersta Norrland, ett 
påstående som hämtar stöd ur det enkla faktum att utformningen av 
dessa lämningstyper måste ses som en konsekvens av att älgen varit 
särskilt betydelsefull. Utifrån denna premiss framstår ett utforskande 
av älgens förenande roll som en angelägen uppgift, och denna utgör 
även avhandlingens övergripande syfte. Om älgen uppfattas som en 
kraft vilken förenar skiljda aspekter av livsvärlden, så är en förståelse 
av detta djurs roll att betrakta som en väg till ökad kunskap om över-
gripande tankestrukturer och diskursiva dispositionsmönster i mel-
lersta Norrlands stenålderssamhälle. 

I följande kapitel kommer denna begreppsdiskussion, liksom av-
handlingens premisser och syfte, att bli förankrade i det arkeologiska 
materialet. Jag avser behandla den första av de fyra frågor som rests i 
inledningen, det vill säga undersöka om tidslig och rumslig synkronitet 
kan konstateras mellan fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar. I mitt 
arbete med denna frågeställning har jag studerat forskningshistorik 
och utbredning över inventerade anläggningar. Jag börjar med att 
redogöra för skärvstensvallarnas och hällbildernas utbredning och 
generella ålder. Därefter påvisar jag att fångstgropar finns i samma 
områden och att groparna, liksom hällbilderna och skärvstensvallar-
na, varit i bruk under sten- och bronsålder.  

Skärvstensvallarnas utbredning och tidsspann i 
mellersta Norrland 

Skärvstensvallar, också omnämnda som ”hyddgrunder” eller ”bo-
platsvallar”, är beteckningar på de hästskoformade, rektangulära 
eller cirkulära anläggningar med försänkt bottenplan som återfinns i 
mellersta Norrlands skogsland. Liknande konstruktioner finns även 
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längre norrut, men är då vanligen av äldre ursprung (Norberg 2008). 
Som namnet antyder är skärvstensvallar uppbyggda av skörbränd 
sten, vilken ackumulerats under avsevärda tidsspann. Vid undersök-
ning av vallar påträffas generellt sett mycket stora mängder osteolo-
giskt material från älg. Benmaterialet innehåller ofta upp till 90 % älg, 
vilket gör att skärvstensvallarna märker ut sig i jämförelse med de 
”vanliga” uppehållsplatserna som har betydligt högre andelar ben-
material från bäver eller olika typer av fågel och fisk (Lundberg 1985, 
1997: 114; Bolin 1999: 78). I vallarna återfinns ofta stora mängder kok-
gropar, vilket har lett till att denna anläggningstyp betraktats som 
spår efter hus eller hyddor och ofta tillskrivits en renodlad boplats-
funktion (se figur 1.1). Denna tolkning är dock långt ifrån självskri-
ven. Att rekonstruera hur en sådan hydda skulle ha sett ut är relativt 
komplicerat eftersom stolphål sällan påträffats då dessa anläggningar 
undersökts. Likaså har kokgropar anträffats ovanpå vallarna, vilket 
gör en takkonstruktion svår att föreställa sig. 

Skärvstensvallarnas förslagna boplatsfunktion har varit omgärdad 
av en hätsk diskussion. De två forskare som gått i starkast polemik 
mot varandra är Åsa Lundberg och Hans Bolin. Lundberg tolkar val-
larna som komponenter i ”vinterbyar” och anser att de speglar ett 
bandsamhälle i stenålderns Mellannorrland (Lundberg 1997: 125ff). 
Bolin argumenterar snarare för att skärvstensvallarna bör förstås som 
symboliskt signifikanta platser på vilka allianser förseglades genom 
en ritualiserad konsumtion av älgkött (Bolin 1999: 78f).  

En annan viktig diskussion i forskningen kring skärvstensvallar 
handlar om datering. Lundberg menar att vallarna initierades om-
kring 4000 f. Kr för att sedan upphöra runt 2500 f. Kr. Denna tes be-
strids dock av Bolin, som påpekar att Lundberg inte tagit hänsyn till 
de betydligt senare dateringar som finns från många anläggningar. 
Bolin tar även upp de fynd av asbestkeramik som vittnar om att val-
larna använts långt in i bronsålder. Senare tids forskning har bekräf-
tat att skärvstensvallarna nyttjades under en längre period än det 
tidsspann som Lundberg diskuterar. Det kanske starkaste belägget är 
de nyligen undersökta anläggningarna vid Bastuloken, Ramsele 
socken, Ångermanland. Denna lokal ligger i sammanflödet mellan 
Vängelälven och Fjällsjöälven, och består av tre skärvstensvallar, var-
av en ligger under vatten (Larsson 2005; Hellqvist 2007; Sjölander 
2007; Viklund 2007). Dateringarna från Bastuloken visade att platsen 
varit som mest intensiva under perioden mellan 2500–2300 f. Kr 
(Larsson 2010).  



 33 

Hällbildernas utbredning och lokalisering  

Utbredningen av de norrländska hällbilderna är ett ämne som rym-
mer en tung forskningshistorisk dimension. Genom att poängtera 
olikheterna mellan hällbilder i Nord- och Sydskandinavien har 
många forskare nämligen använt de norrländska bildernas spridning 
för att argumentera för en skiljelinje mellan den ”nordiska” respekti-
ve ”arktiska” kulturgruppen (se t.ex. Hansen 1904; Hallström 1907a, 
197b; Bakka 1975; Hagen 1976; Malmer 1981, 1992; Lindqvist 1994). 
Hällbilderna utnyttjas således som byggstenar för att konstruera en 
dikotomi mellan nord och syd (se diskussion i Bolin 1999). Förutom 
att denna generaliserande bild motsägs av det arkeologiska materia-
let (man har exempelvis funnit åtskilliga stenåldersboplatser med 

Figur 1.1. Planritning över skärvstensvallen vid Bellsås, Tåsjö socken, Ångermanland.  I 

anläggningens mitt ser vi kokgropar, likaså är ingången markerad i syd. Efter Lundberg 1997: 26. 
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spår efter odling i norra Sverige) så är det djupt problematiskt att 
använda sig av hällbilders utbredning för att dra upp kulturella grän-
ser. Bilderna reduceras då lätt till markörer för en viss kulturell iden-
titet.  

 Jag vill särskilt uppmärksamma de meningsteoretiska konsekven-
ser som kommer ur denna hållning. Om olikheter i stilistik alltid be-
traktas som tecken på olikhet i etnicitet så utesluts tanken om att ett 
motiv kan ha getts en annorlunda form då det behäftats med en ny 
innebörd. Man förbiser helt enkelt möjligheten att två skepp ristats på 
olika sätt på grund av att ristarna refererat till olika betydelser. Ett 
annat problem med att låta hällbildernas utformning dra gränser för 
olika kulturgrupper är att lokaler som Bardal i Trøndelag – på vilken 
syd- och nordskandinaviska motivutföranden återfinns parallellt – 
tenderat att avfärdas som anomalier i stället för att betraktas som 
utmanande indikationer på att det dualistiska synsättet bör nyanseras 
(Sognnes 2002a, 2008).  

Mina kritiska invändningar mot dikotomin mellan jakt- och jorb-
ruksristningar får dock inte förväxlas med uppfattningen om att alla 
skandinaviska hällbilder är heterogena och att lokalerna saknar regi-
onala särdrag. Skillnaderna är stora, speciellt beträffande datering. 
De norrländska ristningarna och målningarna är generellt sett av be-
tydligt äldre ursprung än de hällbilder som återfinns i de södra de-
larna av Sverige och problemet med nord- och syd distinktionen lig-
ger således inte i dess brist på substans. Det jag vänder mig mot är 
snarare att denna uppdelning kommit att anses som alltför solid och 
därmed blivit diskuterad på bekostnad av andra aspekter. Vad jag 
själv och andra forskare hävdar är kort sagt att det finns betydligt 
fler, och långt mer komplexa regionala stilar än vad som kan fångas 
genom att dra en linje över den skandinaviska halvön. Man måste 
exempelvis skilja mellan den mesolitiska Nord Trøndelagtraditionen 
som utmärks av sina stora slipade djurfigurer och de neolitiska rist-
ningar som finns på platser som Nämforsen. Det är även värt att 
uppmärksamma de många platser som har ett högst unikt bildutryck. 
Exempelvis Vingen i Norges arkipelag, eller Glösa i Jämtland 
(Lødøen 2001a, 2010). Figurerna på dessa lokaler är av helt annan 
stilistisk karaktär än de som finns på exempelvis Nämforsen eller 
Alta (se figur 1.2) De regionala variationerna i Nordskandinavien är 
ett av skälen till att man egentligen inte bör tala om dessa som en 
sammanhållen grupp. En annan anledning till att termen ”nordskan-
dinaviska ristningar” är missvisande ligger i att de ristningar och mål-
ningar som finns i Skandinavien är starkt relaterade till dem som 
finns i Finland och Ryssland (Okladnikov 1974; Lindqvist 1994; Brad-
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ley et al 2002; Kaleas 2004). Likheten mellan ryska och nordskandina-
viska hällbilder har haft stor betydelse inom dateringsdiskussionen, 
och beröringspunkterna har därför undersökts av flera forskare 
(Hallström 1960; Helskog 1999; Forsberg 2000; Bolin 2005; Gjerde 
2010). Det råder idag stor enighet om att den nordskandinaviska rist-
ningstraditionen inte kan isoleras utan är delaktig i interregionala 
strukturer som omfattar stora delar av det cirkumpolära området 
(Forsberg 1993; Lindqvist 1994; Helskog 1999; Gjerde 2010; Bolin 
2011). Redan Gustav Hallström uppmärksammade likheterna mellan 
ristningarna vid Onegasjön och de ytristade figurerna på Nämforsen 
(Hallström 1960: 337f). Hallström dokumenterade drygt 400 figurer 
lokaliserade längs med Onegasjöns östra strand och publicerade den-
na i sin redogörelse över de norrländska hällbilderna. Också Zalav-
ruga i nordvästra Ryssland har haft stor påverkan på diskussionerna 
kring de nordskandinaviska hällbilderna (Ravdonikas 1938; Savvate-
ev 1970; Helskog 2004). 

Figur 1.2. Exempel på älgfigurer från olika traditioner inom 

det nordskandinaviska hällbildsområdet. a). Slipad älg från 

den mesolitiska Nord Trøndelagstraditionen (från Landverk). 

b). Älgar med den karaktäristiska stilistiken som utmärker 

Nordnorges arkipelag (från Vingen) c). Älg från det tidigaste 

skedet av Nämforsen (komposition P5 Notön). 
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För att endast flyktigt beröra hällbildsbeståndet i Nordnorge så är 
det motiverat – om än förenklat – att diskutera utbredningen– utifrån 
tre stora grupper. Dels ristningarna runt Altafjorden, dels dem i Nord 
Trøndelagsområdet och dels dem runt Trondheim (Gjessing 1932, 
1936; Hallström 1938; Lindqvist 1994; Bostwick et al. 1998; Helskog 
1988, 1999; Bertelsen & Nielsen 2002; Lødøen 2003; Mandt & Lødøen 
2005). Altafjorden är belägen i Finnmark, norr om 70: e breddgraden. 
I fjordområdet finns 10 ristningslokaler som tillsammans innehåller 
över 6000 figurer (Gjerde 2010: 242). Längs med Nordnorges kust 
finns de redan omnämnda Nord Trøndelagsristningarna, vilka kän-
netecknas av sina naturalistiska och slipade djurfigurer. Den sydli-
gaste av de nordnorska koncentrationerna uppträder runt Trond-
heimsfjorden, och lokalerna inom detta område uppvisar stor stilis-
tisk variation (Sognnes 2001, 2003b). På ristningar som Evenhus, Hol-
tås eller Styket utgör fyrfotadjur det huvudsakliga motivet, medan 
lokalerna Auran, Ydstines, Hegra, Bjørngård, Leirfall eller Fordal är 
av sydskandinavisk bronsålderskaraktär (Mandt & Lødøen 2005: 97). 
Området har även lokaler med motiv från bägge traditionerna, såsom 
nyss nämnda Bardal, Hammerdal eller Skotroa (Gjessing 1936; Hall-
ström 1938; Groseth 2001; Sognnes 1994, 2001).  

Då ristningarna i Norge, Sverige och Ryssland uppvisar stora lik-
heter är det både svårförklarat och utmanande att Finland helt saknar 
ristningslokaler (se diskussion i Forsberg et al 2004). Trots stora in-
venteringsarbeten är ännu inga hällristningar kända inom landet. 
Däremot finns ca 125 målningslokaler, och nyfynd påträffas fortlö-
pande (Kivikäs 1995, 1997; Edgren & Taskinen 2000; Kare 2002; La-
helma 2008). Hällmålningslokalerna är koncentrerade till sydöstra 
Finland och är – liksom de svenska, norska och ryska hällbilderna –
huvudsakligen lokaliserade på svårtillgängliga platser med anknyt-
ning till vatten (Luho 1968; Kivikäs 2000, 2005; Taskinen 2000; Seitso-
nen 2004; Lahelma 2008: 20). De finska målningarna är såväl stilistiskt 
som figurativt snarlika dem som påträffats inom denna avhandlings 
undersökningsområde. Dock är det inte älg- utan människofigurer 
som utgör det mest frekventa motivet (Slarvas 1969; Luho 1970; La-
helma 2008: 28, 2010). Den antropomorfa betoningen går även igen i 
de många handavtryck som leder associationerna till paleolitiska 
grottmålningar (se figur 1.3). 

De hällbilder som står i fokus i detta arbete är lokaliserade i ett bäl-
te som löper mellan Härjedalens fjällvärld och Ångermanlands kust-
område. Vidare uppträder de i Västerbotten, Norrbotten och i södra 
Lappland. Som framgår av spridningskartan i figur 1.4 så finns en 
agglomeration av hällmålningar i Ramsele och Bodums socknar, be-
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lägna i nordvästra Ångermanland. Detta område kallas ofta för ”röd-
ockrarummet” och är ca 3x3 mil stort (Viklund 2004d). Rödock-
rarummet genomkorsas av Fax- och Fjällsjöälven. Likaså finns ett 
stort antal vattendrag, bland annat Nagasjöån vid vilken hällristning-
arna Harahällan I och II är belägna. Terrängen är mångskiftande och 
har bergkullar upp till femhundra meter över havet med mängder av 
branter och hällstup. Sedan 1996 har denna enklav specialinventerats 
av föreningen ”Forntid Ramsele” samt ”Norrlands hällbildningssäll-
skap” – ett arbete som gett mycket goda resultat (Viklund 1997a, 
1997b, 1998, 1999, 2002, 2004a, 2004b, 2004c). Innan dessa inventer-
ingar initierades var endast tre hällmålningar kända i Ångermanland. 
Dessa var Åbosjön i Sidensjö socken, Brattforsberget i Fjällsjö socken 
samt Trolltjärn i Anundsjö socken (Tjärnström & Viklund 2006). I 
dagsläget har antalet ökat till femton stycken, vilket måste betraktas 
som högst spektakulärt.  

Den absoluta majoriteten av de kända målningarna är placerade 
under klippöverhäng. Detta förhållande betyder mycket för målning-
ens bevarande, och är på så sätt högst relevant ur ett källkritiskt hän-
seende. Många hällmålningar i mellersta Norrland har närområden 
där otaliga bergväggar ”inbjuder” till målningsaktivitet men saknar 
det överhäng som gör en eventuell bild beständig. Ett gott exempel 
utgörs av målningen vid Forsa, belägen strax utanför Östersund. På 
denna lokal har en älg samt en zig-zag figur bevarats på två olika 
paneler, och detta tack vare att de målats på hällar med gynnsam 
form. Då man går för att bese målningarna passerar man dock en 
flera hundra meter lång bergvägg vars släta yta gör den till en perfekt 
panel att måla på. Om just dessa bergssidor var bemålade kan vi för-
stås inte veta och jag vill endast påpeka att så kan ha varit fallet. Den-
na tanke skänker dock den viktiga insikten att hällbildsbeståndet 
med all sannolikhet varit betydligt större än det som finns bevarat, 

Figur 1.3. Exempel på älgfigurer samt handavtryck från finska hällmålningslokaler. a). från 

Saarakallio, b och c från Astuvansalmi. Illustrationen är hämtad ur Lahelma 2008:60.  
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och att de målningar som idag betraktas som monumentala inte nöd-
vändigtvis varit fullt så unika under stenåldern. Jag ställer mig såle-
des tveksam till de forskare som framhärdar att platser med klipp-
överhäng valts på grund av att de gynnsamma bevarandeförhållan-
dena (Aronsson & Ljungdahl 2000) Enligt detta resonemang korrele-
rar antalet bevarade målningar med dem som varit befintliga under 
förhistorien, men detta sätt att hantera arkeologins representativitets-
problem leder enligt min uppfattning till en cirkulär argumentation. 
Som jag ser det är det mer rimligt att endast en marginell del av 
forntidens målningsbestånd bevarats till i dag än att platserna för 
målning valdes utifrån ambitionen att skapa framtidens kulturarv. 

Om diskussionen kring utbredning och förekomst av olika häll-
bildstraditioner kan sägas vara förankrad i frågor kring kultur, 
innovationsområden och idéspridning, så är frågan om hällbildernas 
lokalisering i högre grad förknippad med diskussionen angående 
hällbildernas betydelse och funktion i det forntida samhället. Som 
framgår av spridningskartan är det tydligt att de större ristningsloka-
lerna återfinns längs med älvsträckningar, medan hällmålningarna 
tenderar att ligga i anslutning till sjöar eller lugnare vattendrag (Bolin 
1999: 145 f; Helskog 1999; Lahelma 2008). Närheten till vatten är otvi-
velaktigt ett genomgående drag för hällbilder i hela Fennoskandina-
vien, och detta lokaliseringsmönster har blivit starkt betonat av ett 
antal forskare. Strandlinjedatering förutsätter exempelvis att ristning-
ar konsekvent och regelmässigt lokaliserats till vattenbrynet, likaså 
bygger många generella tolkningar av hällbildernas övergripande 
betydelse på den direkt marina kopplingen. Knut Helskog argumen-
terar exempelvis för att närheten till vatten varit en meningsbärande 
kvalitet i hällbildernas komposition. Han föreslår även att lokalernas 
läge mellan hav, land och himmel antyder att platserna förståtts som 
”axis mundi”, det vill säga som förbindelser mellan olika världar 
(Helskog 1999, 2004). En annan forskare som betonat ristningsplat-
sernas betydelse är Joakim Goldhahn vilken fokuserar på vattnets 
sensoriska aspekt (Goldhahn 2002). Goldhahn hävdar att hällrist-
ningarnas lokalisering vid dånande forsar är högst intentionell då det 
höga ljudet från vattenmassorna hade en hallucinogen effekt som 
underlättade för schamaner att falla i trans. En mer funktionellt orien-
terad förklaring till sambandet mellan ristningar och vilda forsar är 
att hällbilder gjordes i tron om att de ägde förmågan att locka bytes-
djuren att kasta sig ut i forsrännan under drevjakt. Denna tolkning 
var populär under det tidiga 1900-talet och företräddes av såväl Gus-
tav Hallström som Harald Hvarfner (Hallström 1960; Hvarfner 1960; 
se även Granlund 1941; Janson 1969).  
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Även om det inte går att bestrida att hällbilder allt som oftast åter-
finns vid vatten så finns det enligt min mening en fara med att helt 
basera tolkningarna på detta lokaliseringsmönster. Detta då de senas-
te decenniernas inventeringsarbeten bidragit till en ökning av antalet 
kända målningar som saknar marin koppling. I dagsläget handlar det 
om hela 17 lokaler, och som exempel kan Högberget, i Ramsele sock-
en, Ångermanland, samt Långån i Långå socken, Härjedalen nämnas. 
Även Flatruet, Storsjö socken, Härjedalen saknar kopplingar till vat-
ten. Denna lokal är i stället är belägen på en platå med milsvid utsikt 
över förfjällsområdet. Detta är något som enligt min mening förtjänar 
att bli mer uppmärksammat i tolkningarna, i synnerhet på grund av 
att hällbildernas närhet till vatten som sagt varit en grundbult i såväl 
tolkningen som dateringen av denna fornlämningstyp (Lindgren 
2002). 

Figur 1.4. Karta över alla hällristningar (blå punkter) och hällmålningar (röda punkter) som 

var kända från Fennoskandinavien år 2010. Kartan är framställd av Jan Magne Gjerde och 
återfinns i dennes avhandling från 2010. Jag har markerat de hällbildsplatser som 

framförallt kommer att tas upp i detta arbete: 1. Nämforsen, 2. Norrfors, 3. ”Rödockrarum-
met”, 4. Glösa, 5. Gärde, 6. Landverk, 7. Alta, 8. Zalavruga, 9. Vingen, 10. Astuvansalmi, 
11.Flatruet. 
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Ristningskomplexet vid Nämforsen, en kort 
forskningsöversikt 

Den hällbildsplats som kommer att stå i fokus i denna avhandling 
utgörs av Nämforsen, en av norra Europas mest figurrika hällrist-
ningskomplex. Denna monumentala flerfaslokal ligger strax utanför 
det lilla samhället Näsåker i Ådals Lidens socken. Hällristningsom-
rådet ligger i en dalgång, omgiven av höga nipor varifrån man har 
magnifik utsikt över forsen. Själva figurerna är utspridda över tre öar 
samt över den södra stranden. 

Nämforsen är på det hela taget en imponerande plats, och det 
spektakulära landskapsceneriet är otvetydigt en fundamental aspekt 
av ristningarnas betydelseinnehåll. Trots att vattnet numera är hårt 
reglerat kan det vara svårt att ta sig ut till Notön med roddbåt (se 
figur 1.5 och 1.6). Nämforsens landskapsrum har dock genomgått 
dramatiska förändringar under ristningarnas långa brukningstid 
(Helskog 1988, 1989; Baudou 1993: Forsberg 1993; Gjerde 2010: 359).  

 

 
 
 

Figur 1.5. Översiktskarta över Nämforsens hällristningsområde. Upprättad av 

Hallström. 
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Under den tid då ristningstraditionen initierades präglades områ-
det av ett vattenfall som mynnade ut i havet. Landhöjningen innebar 
att ristningarna hamnade allt längre inåt landet, men Nämforsens 
bilder var likafullt lokaliserade i en passage ut mot Bottenviken un-
der hela ristningsperioden (Lindqvist 1994; Lindgren 2001: 45). Plat-
sen låg således i den typ av strategiskt läge som vi känner igen från 
andra lokaler, till exempel de vid Motala ström (Wahlgren 2002). Jag 
kommer senare att diskutera hur detta speciella läge är relaterat till 
älgmotivets funktion, men redan här vill jag påpeka att ristningarna 
förlagts till en plats där land och hav möttes. Nämforsens karaktär av 
gränszon är påtaglig, platsen är ett kategoriupphävande landskap där 
hav och land går omlott och smälter i varandra. 

Ristningskomplexet är associerat med två undersökta boplatser 
som ligger i Nämforsens direkta närmiljö. Det är dels den så kallade 
”Ställverksboplatsen” belägen på södra stranden, dels boplatsen kal-
lad ”Råinget”, vilken ligger ett par kilometer uppströms (Janson 1945; 
Forsberg 2001; Käck 2001; Lindqvist 2001; George & Engelmark 2004). 
Dessa visten uppvisar mycket lång kontinuitet, Ställverket har exem-
pelvis daterbara fynd från 3300 f. Kr och ända in i medeltid (Käck 
2009, för diskussion kring återbruk av ställverket under Järnåldern, se 

Figur 1.6. Författaren och konstnären Pelle Molins skildring av Nämforsen ger onekligen en bild 

av hur forsen måste ha tett sig innan regleringen. 
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Fransson under arbete). Det är även intressant att notera att ristnings-
lokalen har ett stort antal järnåldersrösen inom någon kilometers ra-
die (Hvarfner 1957).  

Hela fornlämningsmiljön runt Nämforsen är väl beforskad, men 
det är likväl ristningarna som hamnat i fokus. Dessa har varit föremål 
för antikvariskt intresse sedan 1700-talet och den äldre forskningshis-
toriken är rik och mångfacetterad (Hallström 1928). De äldre bidra-
gen, såväl som dess idéhistoriska förankring, har dock avhandlats i 
en rad arbeten och för en utförligare diskussion kring Nämforsens 
arkeologihistoriska dimension hänvisar jag till dessa (Hallström 1960; 
Baudou 1995, 1997; Bergvall 2001; Lindgren 2001; Gjerde 2010). 

Dokumentation 

Den forskning som underbygger argumenten i denna avhandling är 
huvudsakligen bedriven efter det att Gustav Hallström genomfört 
och publicerat sin dokumentation, det vill säga efter 1960-talets rap-
portering av 1940- och 50-talens vattenkraftstutbyggnad. Hallströms 
arbete är beundransvärt, och det är ingen överdrift att påstå att hans 
insats utgjort en grundläggande förutsättning för flertalet arbeten 
som kretsar kring Nämforsen. Tack vare Monumental Art from the Sto-
ne Age har Nämforsen kunnat behandlas av en stor mängd forskare 
vilka belyst platsen på olika sätt, och mot bakgrund av en rad skilda 
kunskapshorisonter (jämför t.ex. Malmer 1989 och Tilly 1991). 

 Hallström spenderade tolv somrar med att göra Nämforsens rist-
ningar tillgängliga för arkeologivärlden. Han dokumenterade strax 
under 2000 figurer, varav 719 kategoriserades som älgar, 366 som 
båtar, 122 som människor och fotsulor, och resterande som bland 
annat skålgropar, fiskar, fåglar, geometriska figurer, solkors eller fan-
tasidjur. Hallström betraktade även 375 av dessa som svårtydda och 
fragmentariska. Hans strukturering av Nämforsens ristningar utgick 
från de tre öarna, och figurerna fick olika grupptillhörighet beroende 
på ifall de låg på Laxön (grupp I) Notön (grupp II) eller Brådön 
(grupp III). Dessa tre öar delade han sedan in i totalt 262 kompositio-
ner, eller ”subgrupper” som han själv kallade dem. Laxön är indelad i 
107 kompositioner, Notön i 114, och Brådön i 42. (Då man summerar 
antalet kompositioner från de tre öarna får man dock 263, alltså en 
mer än vad Hallström uppger. Jag har kontrollräknat kompositioner-
na i dokumentationen, och även fått detta antal till 263 varför jag an-
ger detta värde hädanefter. Se Hallström 1960: 283 för redogörelse av 
antalet kompositioner på de tre öarna).  
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Hallströms kompositionsindelning är naturligtvis baserad på en 
tolkningsakt, termen ”komposition” syftar endast på en ansamling 
figurer som anses bilda en enhet. Att dela in ett ristningskomplex i 
kompositioner handlar alltså om en subjektiv kategorisering av ett 
bildrum. I detta hänseende termen ”panel” något mer neutral. Med 
detta begrepp åsyftas nämligen bildutsnitt som avgränsas av påtagli-
ga och fysiska faktorer. Ristningar som exempelvis ligger på en och 
samma lodräta häll, eller bildar ett kluster som är lokaliserat metervis 
från närmaste externa figur är bra exempel på sammanhang då detta 
begrepp kan användas. Man kan säga att en panel kan innehålla fler 
kompositioner, medan en komposition svårligen kan sträcka sig över 
flera paneler.  

Hallströms kompositionsindelning är vedertagen inom hällbilds-
forskningen och jag använder mig själv av den (se diskussion om 
detta i kap tre). Däremot har Hallströms siffror över det absoluta fi-
gurantalet på Nämforsen har blivit korrigerade på senare tid, något 
som naturligtvis har sin orsak i att man påträffat nya figurer. Den 
första större revideringen gjordes av Christian Lindqvist, vilken gjor-
de ett 100-tal nyfynd i samband med att ristningarna skulle förses 

Figur 1.7. Utdrag ur Larssons och Broströms dokumentation. De 

röda figurerna är nyfynd, och de svarta är dem som påträffades av 

Hallström. Larsson och  Broström följer Hallströms kompositionsin-

delning och här ser vi komposition D5 på Laxön 
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med ett nytt lager rödfärg (Lindqvist 1999b). Tre år senare, år 2002, 
inleddes nästa stora dokumentationsinsats av Thomas B Larsson och 
Sven Gunnar Broström. Syftet var att tillgängliggöra en digital 3D 
modell över Nämforsen för att på så sätt ge hällbildsforskningen ett 
nytt redskap. Tanken var att användaren skulle kunna ”vandra runt” 
på panelerna genom att navigera i programmet, något som skulle 
öppna för möjligheten att bättre väga in hällarnas höjdskillnader och 
mikrogeografiska kvaliteter i tolkningsarbetet. Det som skulle ha va-
rit en digitaliseringsåtgärd kom dock att bli ett omfattande dokumen-
tationsprojekt då undersökningen av panelerna kom att generera ett 
mycket stort antal nyfynd. Man påträffade så många individuella 
ristningar att antalet figurelement på Nämforsen idag uppgår till ca 
2600 st. Av de 726 stycken nyfunna ristningselementen låg 407 på 
Laxön, 262 på Notön och 57 på Brådön (Larsson & Broström in press). 
Den digitala 3D modellen är ännu under produktion men kommer 
vara forskarsamhället tillgodo inom en snar framtid. Jag har dock fått 
tillgång till den tvådimensionella versionen av dokumentationen, 
något som jag givetvis är djupt tacksam över. Detta innebär att de 
numerära sammanställningar som pressenteras i denna avhandling 
grundar sig på den senaste kunskapen avseende Nämforsens figuran-
tal.  

Som finns åskådliggjort i figur 1.7 har Larsson inordnat nyfynden i 
de kompositioner som Hallströms urskilt. Av Hallströms 263 kompo-
sitioner har hela 101 visat sig innehålla nya figurer. Då jag exemplifi-
erar mitt resonemang med någon av dessa 101 använder jag mig av 
Larssons dokumentation. Jag har dock tagit bort den röda markering-
en från de nyupptäckta figurerna för att inte förvirra eller göra bilden 
svår att uttolka. De kompositioner som saknar nyupptäckta figurer 
har dock återgetts utifrån Hallströms verk, det arbete som möjliggjort 
inte bara mitt, utan otaliga forskares insatser.  

Den Norrländska hällbildstraditionens ålder – en 
metodologisk positionering  

Den främsta orsaken till att jag riktat fokus mot Nämforsen är att det 
finns en god kronologisk förståelse för denna ristningsplats upp-
komst och utveckling. Många antaganden avseende de cirkumpolära 
hällbildernas generella ålder har Nämforsens kronologier som bas. 
Mitt arbete vilar tungt på kronologisk forskning, och det finns därför 
skäl att titta närmare på de dateringsförslag som omgärdat den norr-
ländska hällbildstraditionen. 
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För att förstå diskussionen kring de norrländska hällbildernas ål-
der är det ytterst viktigt att hålla dateringsmetodernas relativa karak-
tär i minnet. Att frambringa en absolut datering av enskilda hällrist-
ningselement är närmast omöjligt. Vad det gäller hällmålningar finns 
en hypotetisk möjlighet att få en absolut datering via färgpigmentens 
organiska material, men en sådan metod är mig veterligen inte be-
prövad på de norrländska hällbilderna (se metodisk diskussion för 
hällmålningsdatering i exempelvis Dorn 2001; Rowe 2001). För dessa, 
liksom för ristningarna, har man i stället använt sig av typologi, 
strandlinjekronologi, samt överskärningsanalys (Hagen 1976: 156ff; 
Lødøen, 2001b; Sognnes 2003: 189). Till detta kommer även analogier 
med slutna fynd vilka används som komplement till de övriga. För 
de nordskandinaviska hällristningarnas del har de artefakter med 
ristningar som påträffats i slutna kontexter varit av stor betydelse 
(Baudou 1977, 1993, 1995; Wennstedt-Edvinger 1993; Forsberg 1993, 
2000). Viktiga fynd i detta sammanhang utgörs av de skifferspetsar 
med rak bas som dekorerats med människofigurer av så kallad ”atlet-
typ”– ett begrepp som används för att beteckna människofigurer med 
triangulär konturhuggen kropp. Skifferspetsar med atletfigurer har 
påträffats vid undersökning av boplatser som exempelvis Lesjön, 
Bodums socken i Jämtland. Då skifferspetsar med rak bas är typiska 
för senneolitikum har atletmotivet ansetts kunna placeras inom den-
na period. (Rydh 1921; Hallström 1960; Loeffler 1992; Baudou 1993; 
Forsberg 1993; Wennstedt-Edvinger 1993). Denna hypotes har belagts 
ytterligare i och med fyndet av en skifferplatta med atletmotiv från 
Råinget. Artefakten låg i en stratigrafisk kontext som gör en datering 
till sen stenålder högst plausibel och fyndet kom att spela en viktig 
roll vid dateringen av Norrforsristningen (Baudou 1977; Ramqvist et 
al 1985a, 1985b; Ramqvist 1988; Forsberg 1993).  

Osäkerheten kring den norrländska hällbildstraditionens ålder har 
gjort att forskningen i hög grad blivit inriktad på datering. Att under-
söka hällbildernas kronologiska utbredning är naturligtvis av oer-
hörd vikt för att kunna relatera dem till andra kulturella kontexter, 
men denna diskussion är dock framför allt av instrumentell relevans. 
Kronologier är inget självändamål, utan framförallt ett medel som 
kan användas för att skönja mönster i materialet och ställa det i en 
vidare kontext. Om varje forskare som behandlar hällbilder ska ägna 
sig åt att revidera sina föregångares fasindelningar så blir daterings-
frågorna ventilerade på bekostnad av andra aspekter. I stället för att 
arbeta med att upprätta en egen kronologi kommer jag därför använ-
da mig av dem som redan finns. Jag avser alltså kartlägga när och hur 
länge hällbilder varit brukade genom att förhålla mig till tidigare ar-
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beten. Genomgången av tidigare forskning är förd utifrån ett metodo-
logiskt fokus. Med detta menas dock inte att jag avser beskriva den 
geologiska bakgrunden till strandregressioner eller redogöra för ty-
pologierna i detalj. Med metodologiskt fokus syftar jag i stället på ett 
förhållningssätt som lyfter fram de olika dateringsmetodernas grund-
läggande premisser. Min ansats är således att kontrastera olika kro-
nologier mot varandra genom att fokusera på vilka antaganden som 
legat till grund för dem. Utifrån detta avser jag sedan motivera vilka 
resultat jag beslutat att använda mig av i denna avhandlings studier. 

Typologi 

Alla dateringar som företas utifrån en typologisk modell bygger på 
premissen att likhet i utseende indikerar likhet i ålder. De kronologier 
och generella dateringsförslag för hällbilder som utarbetats utifrån 
denna metodik kan alltså inte täcka in möjligheten av att ett motiv kan 
ha utformas på olika sätt under samma tid. Forskare som arbetar utifrån 
en typologisk datering kan heller inte ta hänsyn till att individuella 
särdrag mellan olika ristare måste ha förekommit eftersom de tvingas 
betrakta stilistiska olikheter som resultatet av en motivtransformation 
som löpt över tid (se t.ex. Stig Sørensen 1997 med referenser för dis-
kussion kring typologiska klassifikationer). Jag menar att denna ut-
gångspunkt leder till problematiska konsekvenser, framförallt ur ett 
symbolteoretiskt hänseende. Problemet ligger i att motivens design 
blir betraktade som underordnade en utvecklingsprocess, vilket gör 
det svårt att väga in möjligheten av att ett motiv kan ha ristats i flera 
utföranden under samma tidsperiod. Likaså blir det komplicerat att 
studera symbolbruk med arkaiserande eller standardiserande för-
tecken då likheter i utseende antas bero på tidsmässig synkronitet 
(Sjöstrand 2010a). En stark fördel med den typologiska metoden är 
dock att hällbildslokalerna erkänns ett kronologiskt djup. Genom att 
man är riktad mot att finna skillnader mellan olika figurer inom 
samma motivgrupp hamnar motivens heterogenitet i fokus. De 
typologiska dateringsförslagen gör det således möjligt att skissera en 
hällbildslokals seriella utveckling. Denna aspekt är av yttersta vikt för 
att belysa platsens kontinuitet och förändrade utformning, och jag 
har således tagit med mig detta från den typologiska metoden.  

Att Mats Malmers hällristningsarbete har en genomgående 
typologisk ambition är kanske inte att förvåna (Malmer 1975, 1981, 
1989). I sitt arbete från 1981 strävar Malmer efter att inordna hällrist-
ningar från Danmark till Karelen i en gemensam serie, och tar upp tio 
olika motiv för vilka han utvecklar en sekvens med typer och under-
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tyger. Hans fasta punkt är den skeppsbild som finns på Røbysvärdet, 
vilket daterats till Montelius period I (Malmer 1981: 16ff). Denna båt-
figur bildar modell för typen A1, och uppfattas av Malmer som den 
tidigaste. A1-typen kännetecknas av att skrovet är tecknat med dub-
bellinjer, samt att stävarna är böjda inåt. Mest relevant för diskussio-
nen om de norrländska hällbildernas kronologi är dock att A1-typen 
är konturhuggen (se figur 1.8). 

Malmer utgår alltså från premissen att Røbysvärdet är typisk för 
A1-typen, samt att denna utgör den tidigaste formen av skeppsav-
bildningar. Dock konstaterar han att A1-typen är vanligast i mellersta 
Skandinavien, och ställer sig därför frågan om denna typ spridits från 
eller till västra Danmark där det bevisligen uppträtt under tidig 
bronsålder. Frågan är tämligen retorisk då Malmer har svaret klart. 
Sydskandinavien betraktas som innovationsområdet, och för detta 
lägger han fram tre argument. För det första, menar Malmer, skulle 
en eventuell diffusion från norr till söder innebära att innovationsom-
rådet för skeppsmotivet sträckt sig över hela Nord Trøndelag, Mälar-
dalen, samt eventuellt även Ångermanland. Denna region är enligt 
Malmer orealistiskt stor och västra Danmark framstår som ett område 
av rimligare proportioner. För det andra, fortsätter han, så är de säkra 
dateringarna av typ A1 (det vill säga Kiviksröset, Wismartrumpeten 
och Røby) mycket tidiga. Ett innovationsområde i norr skulle således 
innebära att det typiska bronsåldersmotivet uppkommit i dessa trak-
ter redan under stenåldern. För det tredje menar han att diffusion 
”vanligen” rör sig från söder till norr, vilket talar för att så även är 
fallet då det gäller båtmotivet (Malmer 1981: 23ff). 

Problemen med Malmers arbeten är många, och dessa beror fram-
förallt på det sätt som den typologiska metodiken har använts på. Det 
betänkliga ligger i premissernas oreflekterade grund. Utan närmare 
redogörelse utgår han ifrån att det är ”vanligare” att idéer sprids från 

Figur 1.8. Utsnitt ur Malmers typologiska skeppskronologi. Ur 

Malmer 1981: 12. 
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söder till norr, samt att ett innovationsområde alltid är koncentrerat 
till ett litet geografiskt område (Malmer 1981). Vidare bygger Malmer 
sin kronologi på att A1-typen är äldst, och detta på grund av att detta 
motiv kan dateras till Montelius period I. Tanken på att hällbilder kan 
ha ristats innan bronsåldersperioderna förefaller honom alltså främ-
mande. Till Malmers försvar ska dock sägas att hans tes om att den 
norrländska hällbildstraditionen var vital under delar av bronsålder 
är värd att överväga. Denna tanke får stöd från Knut Helskogs krono-
logi för Altaristningarna, där den sista fasen slutar så sent som 200 e. 
Kr. Tanken om de norrländska hällbildernas bronsåldersförankring 
har även anammats av Bolin (Bolin 1999) som i sin avhandling argu-
menterar för att kontinuiteten in i bronsålder har förbisetts för såväl 
hällbilder som skärvstensvallar. Malmers idéer om det sydskandina-
viska innovationsområdet avvisas dock helt av Bolin, vars huvudsyf-
te i själva verket är att kritisera tanken om Norrland som periferi till 
Mälardalsområdet. 

Malmers idéer om skeppsmotivets sydliga ursprung är av funda-
mental betydelse för hans dateringsförslag gällande Nämforsen och 
de nordliga hällbilderna. Genom att befästa att typ A1 är tidigast, 
samt att denna har sydliga influenser, så leds han till konklusionen 
att alla skeppsmotiv som skiljer sig från denna i fråga om ristnings-
teknik eller attribut är att betrakta som yngre. Utifrån detta postulat 
framstår naturligtvis de konturhuggna båtarna på Nämforsen som 
äldre än de ythuggna, och samtliga skeppsmotiv blir även daterade 
till de senare bronsåldersperioderna. För att åldersbestämma Näm-
forsens övriga motiv utgår Malmer från Hallströms observationer 
rörande de olika teknikernas rumsliga fördelning. Att de kontur-
huggna skeppen dominerar på Brådön och Notön, medan de yt-
huggna återfinns på Laxön och södra stranden kan enligt Malmer ge 
stöd åt tanken att man ristat på en ö i taget (Malmer 1981: 96). Denna 
tanke blir Malmers retoriska redskap för att upprätta en kronologi 
över Nämforsens andra motiv, i synnerhet älgarna (Forsberg 1993: 
197). Malmer hävdar att eftersom de konturhuggna älgarna har en 
högre frekvens på de öar som hyser flest båtar av A typ så kan dessa 
sägas härröra från samma tid (Malmer 1981: 97). Detta skulle enligt 
Malmer även förklara kontinuiteten mellan Nämforsen och Nord 
Trøndelagsristningarna på exempelvis Gärde och Landverk. Malmer 
är enig med såväl Hallström som Gjessing om att de stora naturalis-
tiska älgfigurerna härrör från stenåldern (Gjessing 1945). Det faktum 
att dessa är konturristade styrker enligt Malmer att de konturristade 
figurerna från Nämforsen är äldst, och att det finns en kontinuitet i 
regionen mellan sten- och bronsålder.  
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Malmers resonemang kom att kritiseras genom en rad påpekanden 
som Christian Lindqvist framförde under 1980- talet (Lindqvist 1983). 
Lindqvists frågeställning var snarlik Malmers i det att han ville utrö-
na den kronologiska relationen mellan olika lokaler. Dock hade han 
även ambitionen att se ristningarnas stilistiska olikheter som samtida 
företeelser kopplade till kulturell diversitet. Det Malmer såg som en 
sydskandinaviskt initierad ristningstradition ville Lindqvist i stället 
betrakta som en rad olika traditioner kopplade till olika ”nordliga 
kultursfärer”. Han ville även undersöka dessa kulturers interaktion 
över tid genom att studera mönster i hur de olika ristningsmotiven 
och teknikerna förändrats. Lindqvist vände sig alltså mot såväl Mal-
mers ensidiga bruk av den typologiska dateringsmetoden som mot 
hans betonande av sydskandinaviska impulser. Inte minst angrep 
Lindqvist de resultat som Malmer presenterat, i synnerhet tanken om 
att konturristade figurer skulle vara äldre än ythuggna. Lindqvist 
kunde även visa att Malmers typ A endast undantagsvis förekom på 
Nämforsen, och att de konturhuggna båtarna alltså inte var av syd-
skandinavisk bronsålderstyp (Lindqvist 1983: 5).  

En intressant del av diskussionen mellan Lindqvist och Malmer rör 
deras förhållningssätt till ristningarna vid Zalavruga, vilka ligger vid 
Vita havet i Karelen. Motiven på denna lokal är mycket lika dem på 
Nämforsen i synnerhet de ythuggna älgarna (se figur 5.1 i kapitel 
fem). Då dessa ristningar återfanns var de övertäckta av sediment, i 
vilket det fanns en härd som kunde 14C-dateras till omkring 2600 f. Kr 
(Savvateev 1970, 1977; Bakka 1976). Detta har tagits som ett starkt 
belägg för att ristningarna gjordes innan sedimentet avsattes, men 
däremot efter den landhöjning som gjorde att hällen reste sig ur vatt-
net. Först blottlades alltså hällen, sedan ristade man, och sedan kom 
en transgression som täckte över ristningarna med följd av att platsen 
kom att bebos (Bakka 1976: 118; Forsberg 1993: 217). Sammantaget 
ger detta starka belägg för att konturristade älgfigurer är en företeelse 
som funnits i Karelen omkring 4000 f. Kr. 

Malmer var bekant med dateringarna från Zalavruga, men hävdar 
likväl att de konturhuggna motiven är äldst, härrör från bronsålder, 
samt har Sydskandinavien som innovationsområde. Han avvisar re-
sultaten från Zalavruga med hänvisning till att rapporten från under-
sökningen var bristfällig och fylld med kontradiktoriska påståenden. 
Exempelvis menar han att det är otydligt huruvida härden återfanns 
under eller ovan sandsedimentet. Han kritiserar även rapporten för 
att inte innehålla tillräckligt med sektionsritningar, och menar att det 
på grund av detta är omöjligt att dra några kronologiska slutsatser 
från undersökningen (Malmer 1981: 99). Enligt Malmer kan de neoli-
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tiska lämningarna lika gärna ha återdeponerats ovanpå ristningar av 
yngre datum (Malmer 1981: 100).  

Malmers argument mot dateringarna från Zalavruga är i mitt tycke 
mycket svaga. Hur skulle en neolitisk härd kunnat deponeras ovanpå 
en ristning från bronsåldern? Det råder heller ingen tvekan om att de 
karelska och ryska lokalerna bör betraktas som kronologiskt och 
typologiskt analoga med de nordskandinaviska, och dateringarna 
från Zalavruga måste alltså anses vägledande för att tidsbestämma 
den norrländska hällbildstraditionen (Lindqvist 1983, 1994; Hesjedal 
1994; Helskog 1999; Gjerde 2010; Lødøen 2010). Det råder idag stor 
enighet om att Zalavruga har länkar till Nämforsen och att Malmers 
tes om motivens sydskandinaviska influenser är att betrakta som fal-
sifierad. 

Strandlinjer 

Lindqvists argumentation mot Malmer är inte bara en fråga om att 
avvisa idén om att Sydskandinavien utgjort innovationsområdet för 
hällristningarna i Norrland, utan diskussionen mellan dessa två fors-
kare kan också uppfattas som en metodologisk debatt i vilken renod-
lad typologi kontrasterats mot datering baserad på studier av strand-
linjeförskjutning (Lindqvist 1994: 210). Malmers tanke om att rist-
ningarna vid Nämforsen placerats på en ö i taget motsade nämligen 
strandlinjekronologins mest basala presumtion; nämligen att rist-
ningarna ackumulerats nedåt längs med den forntida strandkanten 
(Lindqvist 1994: 190). Detta grundläggande axiom har problematise-
rats i en artikel av Kalle Sognnes, vilken på ett intressant sätt belyser 
hur strandlinjedateringar brukats på de norska lokalerna (Sognnes 
2003). Redan under 1920-talet började man observera att ristningarna 
längs Norges östkust uppvisade en samstämmighet beträffande rela-
tionen till vattnet. Under sina undersökningar av Vingen drog Johan-
nes Bøe slutsatsen att detta lokaliseringsmönster orsakats av att män-
niskorna strävat efter att lägga kompositionerna så nära vattnet som 
möjligt (Bøe 1932: 39). Figurerna skulle således markera den forntida 
vattenlinjen, och ifall det gick att nå klarhet i när vattnet stått vid en 
given punkt, så skulle denna information även kunna datera paneler-
na. I takt med den ökade insikten kring komplexiteten avseende geo-
logiska data har strandlinjedatering dock framstått som en mer och 
mer svårtillämpbar metod. I Norrland kompliceras läget även av att 
faktorer som sjötippning och kraftig landhöjning orsakat stora lokala 
skillnader, varför datorsimulationer eller generella uppskattningar 
medför en alltför stor felmarginal (Sognnes 2003). Det är dock inte i 
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första hand den eventuella inexaktheten i kurvorna som jag uppfattar 
som problematiskt med strandlinjedatering. Snarare är det den 
grundläggande tanken om att kompositioner placerats i samma spa-
tiala kontext. Tanken om att ristarna under stenåldern alltid förlagt 
alla sortens motiv och kompositioner i omedelbar anslutning till vat-
tenlinjen gör nämligen att ristningspraktiken framstår som orimligt 
doktrinär. Även om det finns exempel på hur motiv – i synnerhet 
båtar – ristats längs ner på hällarna för att på så sätt ge intryck av att 
färdas på vattnet så kan detta inte användas som skäl för att datera 
alla ristningselement i alla områden utifrån denna premiss (för ex-
empel på bohuslänska båtar som placerats vid vattenbrynet, se Ling 
2008). Det är närmast ironiskt att strandlinjedateringar ofta kombine-
rats med en materialitetsteoretisk agenda som betonat ristningens 
performativa kvaliteter och topologins betydelse för ristningarnas 
placering. Att studera hur hällens mikrogeografi inverkat på kompo-
sitionen utifrån en metod som bygger på premissen att ristningar 
alltid placeras på samma sätt måste uppfattas som aningen kontra-
diktoriskt  

Antagandet om figurernas vattenanknytning blir mest problema-
tisk då strandlinjekronologi används för att upprätta fasindelningar. 
Detta en viktig del av Lindqvists avhandling, men det ska sägas att 
han kombinerar strandlinjekronologin med överskärningsanalys och 
analogier med slutna fynd och daterade lokaler. Enligt Lindqvist på-
börjades ristandet vid Nämforsen runt 4200 f. Kr, något han belägger 
med att detta var tiden då de högst belägna ythuggna figurerna – 
liknande dem från Karelen – varit i kontakt med vattenlinjen. I sin 
avhandling från 2010 har Jan Magne Gjerde dock påvisat att vissa 
hällar rest sig över vattnet redan 800 år tidigare, dvs 5000 f. Kr, något 
som kan flytta fram Nämforsens potentiella initieringskede. (Gjerde 
2010: 354f). Gjerde har baserat sin strandlinjedatering på nya geolo-
giska data som tar hänsyn till platsens lokala förutsättningar, och det 
kan därför vara rimligt att anta att ristningar började göras vid Näm-
forsen någon gång mellan 5000 och 4000 f. Kr. 

Även om Lindqvists maximumdatering reviderats bakåt i tid, så 
finns det substans i hans tes om att strandlinjerna visar att de yt-
huggna figurerna utgör den äldsta gruppen. Detta då det faktiskt 
finns mycket få sådana ythuggna figurer på lägre nivåer än 78 meter 
över havet (Lindqvist 1994: 213). Lindqvist, menar vidare att de yt-
huggna figurerna (stil A) ersätts med de konturhuggna (stil B) någon 
gång runt 2500 f. Kr för att sedan avlösas av motiv med sydskandina-
viska förtecken (stil C) runt 1500 f. Kr (Lindqvist 1994: 214). 
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 Det jag vill betona från Lindqvist analys är som sagt hans belägg 
för att ythuggningen är den äldsta tekniken, samt hans maximumda-
teringar, vilka jag anser ge en god uppfattning om när ristningsprak-
tiken vid Nämforsen kommit igång på allvar. Att maxålder för rist-
ningar är en viktig pusselbit kan exemplifieras med hänvisning till 
Norrfors, belägen vid Ume älv. Vid åldersbestämningen av denna 
ristningsplats visade sig strandlinjekurvorna vara oumbärliga. Ge-
nom denna dateringsmetod kunde det fastställas att ristningarna va-
rit översvämmande fram till ca 2100 f. Kr, och således inte kunde vara 
äldre. Denna datering kom att utgöra en viktig pusselbit i Forsbergs 
kombinatoriska dateringsmetodik (Segerström 1981; Ramqvist et al 
1985a; Forsberg 1993: 216). Tanken om strandlinjedateringar som möj-
liga för att fastställa den maximalt äldsta användningsfasen genom-
syrar även Knut Helskogs omfattande arbeten rörande Alta i Nord-
norge (Helskog 1988). Helskog lägger stor vikt vid strandlinjedate-
ringarna, och argumenterar även för det riktiga i att utgå från att 
människorna ristat i direkt anslutning till vattnet (Helskog 1999). 
Helskog presenterar fem olika faser vilka ligger inom ett spann från 
4200 f. Kr till 200 e. Kr (Helskog 1988). Hans datering konfirmerar 
därigenom Bolins tanke om att den nordskandinaviska hällbildsprak-
tiken varit en företeelse med extremt lång kontinuitet. Helskogs be-
lägg för dessa faser är något mer välgrundande än Lindqvist. I stället 
för att, som Lindqvist, utgå från schematiska strandlinjekurvor, är 
Helskogs dateringar grundade på prover som tagits på den lokala 
nivån. Ett annat argument för Helskogs studie är att Altaområdets 
ristningar kännetecknas av att de olika stilarna skiljs åt av breda zo-
ner utan figurer. Likaså korrelerar de olika fasernas höjd över vattnet 
med varandra på de olika lokalerna runt hela bukten. 

Helskogs kronologi har fått stort genomslag inom forskningen rö-
rande de norrländska hällbildernas datering. Den har bland annat 
använts av Ronnie Jensen för att diskutera relationen mellan hällbil-
der och boplatser i Jämtland (Jensen 1989). och tillämpas även av 
Evert Baudou i dennes analys av de kronologiska förhållandena mel-
lan olika ristningselement på Nämforsen (Baudou 1993). Baudou stu-
derar stilistiska diskrepanser mellan Lillforshällan, Laxön och Notön 
och jämför även dessa panelers motiv med de figurer som finns på 
föremål från slutna kontexter. Utifrån detta urskiljer Baudou tre olika 
ristningsfaser vid Nämforsen. Hällbildspraktiken inleds ca 4000 f. Kr, 
och denna initiala period sträcker sig fram till 2300 f. Kr. De typiska 
figurerna är här ythuggna och konturhuggna skepp, älgar samt yt-
huggna älghuvuden och människomotiv. Den andra perioden börjar 
2300 f. Kr och pågår till 1800 f. Kr. Under denna fas lägger Baudou 
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konturhuggna älgar och skepp samt rombiska människofigurer Den 
sista perioden omfattar tiden från 1800 till 1400/1000 f. Kr. och hyser 
fotsulor, hjulkors samt båtar som enligt Baudou tyder på sydskandi-
naviska kontakter. Vidare hävdar Baudou att hällbildspraktiken i 
Mellannorrland är en företeelse som framförallt bör förläggas inom 
det kronologiska spannet 4000 till 2000 f. Kr. 

Kombinatorisk datering 

Som visats ovan utgår den typologiska metoden och strandlinjekro-
nologin från fundamentalt skilda synsätt i frågan om vilken aspekt 
som ska anses symptomatisk för en partikulär ristnings ålder. Medan 
typologin bygger på att formen på figuren skvallrar om dess krono-
logiska situering, så baseras en strandlinjedatering på att figurernas 
placering i relation till vattnet vittnar om dess ålder.  

Såväl strandlinjedatering som typologi bygger alltså på alltför dis-
kutabla premisser för att kunna brukas som enda metod för att upp-
rätta en kronologi. Att använda strandlinjedatering för fasindelning 
(såsom Lindqvist), eller typologi för datering av ristningspraktikens 
starpunkt (såsom Malmer), gör att den slutliga kronologin genomsy-
ras av oartikulerade antaganden. Då metoderna brukas på detta sätt 
kommer forskningen kring hällbilderna bära med sig en syn på att 
stilistiska skillnader alltid kan kopplas till ålder, eller att man aldrig 
ristat på andra ställen än precis vid vattenbrynet.  

Dock finns ingen anledning att helt ta avstånd från typologi eller 
strandlinjekronologi. Båda tillvägagångssätten frambringar viktig 
kunskap om de bara används med moderation. Som redan nämnts så 
är typologin ett bra redskap för att diskutera motivens förändring 
över tid, det vill säga upprätta fasindelningar. Likaså är strandlinje-
datering väl lämpad för att fastställa en maximalt möjlig ålder, vilken 
vid lyckosamma tillfällen kan antas korrelera med den faktiska tid-
punkten för ristningarnas initiering. Med detta i åtanke finns åtskil-
ligt att hämta ur de studier som jag refererat till. För det första så är 
Malmers tanke om att hällristningspraxisen bör uppfattas som en 
företeelse med extremt lång kontinuitet högst tankeväckande Utifrån 
Malmers iakttagelser om sydskandinaviska motiv, samt Helskogs 
studie av Alta, finns gott stöd för att ristningspraktiken fortsatt långt 
in i bronsåldern. För det andra ger de strandlinjestudier gjorda av 
Lindqvist, Baudou, Ramqvist, Helskog och Gjerde stöd åt att datera 
Nämforsens äldsta figurer till åtminstone 4000 f. Kr. Denna maximala 
datering ger en möjlig startpunkt för ristningspraktiken och är såle-
des mycket användbar. För det tredje så visar samtliga arbeten, i syn-
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nerhet de typologiska, att det finns olika stilar eller faser i det norr-
ländska hällbildsmaterialet. Det finns även stöd för att vissa av dessa 
kan sägas härröra från olika tider. Frågan som vare sig den typolo-
giska eller strandlinjekronologiska metodiken kan besvara är dock 
hur dessa förhåller sig till varandra? Med andra ord, hur ser den in-
terna kronologin för de norrländska hällbilderna ut? 

Denna fråga ligger till grund för Lars Forsbergs arbete rörande 
älgmotivets kronologi på Nämforsen. Jag anser att Forsbergs studie 
är ett bra exempel på det fruktbara i att kombinera olika metoder och 
arbeta med dateringsfrågan utifrån såväl typologi och strandlinjestu-
dier som analogier och statistik. Forsbergs eklektiska ansats yttrar sig 
genom att han använder sig av typologins premiss, men inte, såsom 
Malmer, fixerar en startpunkt för den kronologiska kedja han vill 
studera. I stället förhåller han sig neutral till varje tidigare fasindel-
ning, och begagnar sig i stället av statistik för att undersöka om (och i 
så fall hur) materialet fördelar sig i grupper. Forsberg är kort sagt 
intresserad av att se huruvida de olika älgfigurerna på Nämforsen 
innehåller en tidsgradient, det vill säga ifall någon stilistisk aspekt av 
dem förändrats över tid. (Forsberg 1993: 205-207) 

Forsberg utgick från 75 stycken representationer av älgmotivet, 
vilka klassificerades i klasser utifrån 39 olika parametrar som exem-

Figur 1.9. En av Forsbergs illustrationer över hur älgar med yt- respektive 

konturhuggning bildar olika grupper då Nämforsens älgar behandlas statis-

tiskt. Från Forsberg 1993: 206. 
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pelvis ”vinklade ben”, ”konturhuggen kropp” eller ”rundad mule”. 
Denna uppställning fick bilda utgångspunkt för en clusteranalys i 
vilken älgarna sorterades utifrån avsaknad, respektive förekomst 
(absence/presence) av dessa egenskaper (se figur 1.9). Efter detta kunde 

ett dendrogram upprättas, och i detta var en tydlig gruppering av 
älgmotivet synlig (Forsberg 1993: 222). I en av dessa grupper var fi-
gurerna ythuggna, medan älgarna i de tre övriga var konturhuggna. 
Den första frågan som Forsberg ger sig i kast med att försöka lösa är 
vilka två av dessa fyra grupper som utgör den äldsta respektive yngs-
ta. Genom denna fråga kom han att medla mellan Malmer och Lind-
qvist eftersom hans analys kunde visa huruvida kontur- eller yt-
huggning var den första tekniken på Nämforsen. 

Forsberg belägger tydligt Lindqvist teori. Denna hade redan tidi-
gare styrkts, men Forsbergs analys ger ytterligare stöd åt att ythugg-
ning är äldre än konturhuggning. Dels så visar Forsbergs plott att de 
ythuggna älgarna ligger i en av ändarna, och att denna alltså måste 
vara antingen allra äldst eller allra yngst. Dels så visar han – genom 
analogier till Zalavruga – att ythuggna figurer finns belagda från ca 
4000 f. Kr. Mot bakgrund av Norrforsristningarnas datering, där 
samtliga älgar är utförda i konturhuggning med karaktäristiska korta 
raka ben, så blir fasindelningens grova hållpunkter klarlagda. Den 
stilistiska utvecklingen inleds med den ythuggna gruppen från åt-
minstone 4000 f. Kr, och avslutas med de konturhuggna älgarna av 
norrforstyp, vilka alltså uppträder från ca 2200 f. Kr. Klarheten i de 
två ristningsteknikernas inbördes kronologi är viktigt för frågan om 
båtmotivets stilistik. Forsberg kan belägga att de ythuggna så kallade 
”stockbåtarna” är äldre än de konturristade så kallade ”skinnbåtar-
na” (Forsberg 1993: 219-221).  

Efter att ha konstaterat att de ythuggna älgarna är äldst, medan de 
konturhuggna med raka ben, den så kallade Norrforstypen, addera-
des mot slutet, så kvarstår frågan om hur den kronologiska relationen 
mellan de två ”mittentyperna” ska uppfattas. För att bringa klarhet i 
detta problem utgår Forsberg från överskärningsanalyser av nio pa-
neler på Nämforsen (Forsberg 1993; 219-231). Genom detta får han 
exempel på hur älgar av den ena “mittentypen” skär over den andra, 
vilket ger visst stöd för att den typ som överlappar är att betrakta 
som yngre (figur 1.6). Den inbördes relationen mellan dessa två typer 
är dock den svagaste delen av Forsbergs kronologi. Med detta inte 
sagt att Forsberg skulle ha fel, endast det att beläggen är svaga samt 
att det troligtvis finns en stor samtidighet och ett otaligt antal ”typer” 
under den tid då Nämforsen är i sitt mittersta skede.  
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Resultatet av Forsbergs studie är en stilistisk sekvens gällande 
Nämforsens älgmotiv. Den slutliga fasen kan dessutom ges en unge-
färlig datering genom analogier med det slutna fyndet från Råinget, 
samt strandlinjedateringar från Norrfors. Tillsammans med de max-
imum dateringar avseende Nämforsen som Lindqvist och Gjerde 
tillhandahållit, samt dateringen av de konturristade figurerna vid 
Zalavruga så finns även tillräckliga skäl för att etablera en ungefärlig 
startpunkt för ristningspraxisen. Den första av Forsbergs faser utgörs 
som sagt av ythuggna älgar. Dessa figurer är avbildade med raka ben 
och har dessutom en rad kompositionella egenskaper vilka jag kom-
mer att ägna stor uppmärksamhet längre fram. Forsberg daterar den-
na typs introduktion till 4000 f. Kr, men med stöd av Gjerde kan den 
kanske flyttas bakåt ett antal hundra år. Man ska dock komma ihåg 
att det var mycket få hällar som var möjliga att rista på 5000 f. Kr.  

 I den andra fasen återfinns konturhuggna älgar med rektangulär 
kropp, böjda ben samt ythugget huvud. Dessa har enligt Forsberg 
introducerats under mellanneolitikum (Forsberg 1993: 218-230). De 
böjda benen fortsätter in i fas tre, men älgarna är då något större, och 
också mer detaljerat återgivna med attribut som hakskägg, munmar-
kering, livslinjer eller till och med horn. Också älgarna från fas tre är 
mellanneolitiska, vilket innebär att fas två och tre grovt sett kan sägas 
infalla mellan 3000 och 2200 f. Kr. 

 I den slutliga fasen har älgarna återigen raka ben, men är nu kon-
turhuggna samt starkt stiliserade med schematiskt återgivet hak-
skägg, korta ben och tydlig puckel. Som redan sagts så är ägarna i fas 
fyra av så kallad Norrforstyp, en design som återfinns på en rad rys-
ka, norska och finska hällbildslokaler. Norrfors daterades till 2200 f. 
Kr och fas fyra kan således antas ha uppträtt omkring denna period. 
Under fas fyra har man även ristat människofigurer av atlet-typ, samt 
motiv som traditionellt sett associerats med sydskandinavisk brons-
ålder, såsom hjulkors, fotsulor och Malmers A1 båtar (se figur 3.2a 
och b i kapitel tre).  

Jag anser att Forsbergs kronologi är användbar just därför att han 
arbetar kombinatoriskt. Detta innebär att han inte utgår från de pro-
blematiska utgångspunkter som utgör grunden för en fasindelning 
byggd på strandlinjer eller en åldersbestämning baserad på typologi. 
Dock finns naturligtvis svagheter med Forsbergs studie. Relationen 
mellan typ två och tre är inte helt utredd, och de överskärningar som 
används som exempel borde kompletteras för att bli styrkta såsom 
argument betraktade. En annan brist hos Forsberg är att han aldrig 
överväger möjligheten av att dessa två typer i själva verket är samtida 
variationer av älgmotivet. Dessa synpunkter är nämnvärda, men ut-
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gör inga hinder för att använda Forsbergs kronologi. I mitt fortsatta 
arbete kommer jag därför att utgå från de fyra faser han skisserar, 
samt de ungefärliga dateringar för skiftet mellan dem som presente-
ras i hans artikel. 

Fångstgroparnas datering och utbredning 

Efter vad som hittills visats har hällbilder och skärvstensvallar varit 
omgärdade av ett aktivt bruk från åtminstone 4000 f. Kr för att sedan 
fortsätta in i bronsåldersperioderna. Mot denna bakgrund är det na-
turligtvis intressant att undersöka under vilken tid som användning-
en av dessa lämningar sammanfallit med fångstgropspraktiken? 
Inom arkeologin fanns länge en uppfattning om att fångstgropsjakt 
var att betrakta som spår efter en utmarksnäring länkad till en senti-
da bofast ekonomi. En forskare som ofta refereras då fångstgroparnas 
yngre datum ska förespråkas är Harald Hvarfner. Denne publicerade 
det första bidraget i fångstgropsforskningen efter 1940-talets inven-
teringar, och diskuterade dem som en vikingatida företeelse (Hvarf-
ner 1960). Hvarfner såg inga skäl att anta att fångstgropar skulle ha 
förekommit före 700-talet e. Kr eftersom inga dateringar från järn, 
brons- eller stenålder framkommit (Hvarfner 1965: 325–326). Vid tid-
punkten för Hvarfners forskning var kunskapsläget om fångstgro-
parnas ålder dock fragmentariskt och grundat på ett med dagens 
mått mätt otillräckligt underlag. Endast en handfull fångstgropar var 
undersökta, och än färre dateringar fanns att tillgå. Hvarfner basera-
de sin åldersbestämning av de jämtländska fångstgroparna på de 
dateringar som fanns i hans samtid, vilka till stor del härrörde från 
Ernst Mankers arbeten i Lappland. Detta var dock problematiskt ef-
tersom fångstgropar i fjällvärlden skiljer sig från dem i skogslandet 
(Manker 1960: 213 se även Lundemark 1939). De fjällliggande norska 
groparna är utrustade med fångstgärden i form av stenrader mellan 
nedgrävningarna och har även kallmurade väggar och mekaniska 
konstruktioner. Dessa drag saknas hos groparna i mellersta Norrland 
vilka har formen av ovala nedgrävningar direkt i samdmon. Att an-
läggningarna i den norska fjällkedjan härrör från historisk tid står 
klart, och bekräftas även av senare tids forskning (Barth 1982, 1994; 
Holm 1992; Amundsen 2007).  

Att förutsätta att den generella brukningstiden för de lappländska 
fångstgroparna också är giltiga för dem i mellersta Norrland leder 
alltså till missvisande slutsatser. Att säga att Hvarfner inte var med-
veten om denna problematik är dock att dra kritiken för långt. 
Hvarfner utforskade sitt material utifrån då tillgängliga data. Han 
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valde att ta det säkra före det osäkra och diskuterade groparna som 
de sentida företeelser han kunde säkerställa dem för att vara. Sett ur 
detta perspektiv är Hvarfners arbete högst användbart. I synnerhet är 
genomgången av det skriftliga materialet avseende fångstgropsjakt 
av största relevans för kunskapen om groparnas brukskontext och 
sociala implikationer. Det är enkom Hvarfners påstående om att 
fångstgropsjakt är en företeelse som inleds under vikingatid som bli-
vit reviderat genom senare tiders undersökningar.  

Allt sedan 1970-talets andragångsinventeringar har fångstgropar 
nämligen varit föremål för arkeologiska åtgärder i förhållandevis hög 
omfattning. Enligt uppgifter i FMIS har 341 fångstgropslokaler un-
dersökts. På dessa har man ofta grävt ut flera gropar, och omkring 
500 enskilda anläggningar är rapporterade (Hansson & Rathje 1999a, 
1999b; Hansson 2008). I den sammanställning av arkeologiska under-
sökningar i Norrland (ADIN) som Per Ramqvist företagit finns emel-
lertid endast 187 fångstgropslokaler medtagna (Ramqvist 2007). Detta 
beror på att många av de undersökta anläggningarna inte avrappor-
terats på ett sätt som gjort resultaten tillgängliga (Hansson & Rathje 
1999a). I många av de befintliga grävrapporterna har resultatet från 
14C- dateringarna även utelämnats och dessa gropars ålder förblir 
därmed okänd. Vad detta beror på är svårt att säga. Min gissning är 
att resultatet utelämnats på grund av att provsvaret inte anlänt i tid 
för rapportens publicering. 

Avsaknaden av rapporterade prov komplicerar naturligtvis möj-
ligheterna att erhålla en total översikt av de daterade groparna i mel-
lersta Norrland. Utifrån en genomgång av posterna i ADIN, Jämt 
lands länsmuseums interna arkiv, samt den sammanställning av da-
teringar som Jan Melander företagit (Melander 1981; se även Spång 
1981), har jag dock påträffat uppgifter om 67 fångstgropar med 14C- 
dateringar som styrker att de varit i bruk under mesolitikum, neoliti-
kum och bronsålder (se figur 1.10). Jag gör inte anspråk på att till-
handahålla någon heltäckande sammanställning, och det kan heller 
inte uteslutas att vissa av de tidiga dateringar jag funnit kan dömas ut 
på grund av orsaker kopplade till provtagning. Likafullt måste dessa 
67 fångstgroplokaler med datering från mesolitikum till bronsålder 
anses som ett tillräckligt underlag för att denna anläggningstyp ska 
kunna diskuteras såsom samtida med hällbildspraktiken, som ju ge-
nerellt sätt varit befintlig under denna långa period. Även om date-
ringar från järnålder, vikingatid och historisk tid dominerar så är de 
som härrör från tidigare perioder alltför många för att kunna avfär-
das. Dessa dateringar är spridda över hela mellersta Norrland, och 
härrör som sagt från ett stort antal system.  
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Anläggning Datering Källa X Y 

Arjeplog 402 B AIDN 7327400 1602300 

Aspås 32 B Jamtli 7062400 1465700 

Bodsjö 28 N AIDN 6960950 1461700 

Bodsjö 28 N AIDN 7177600 1527600 

Degerfors 1:38 N JM 7159590 1667710 

Degerfors 118 N JM 7160230 1663700 

Degerfors 20-22 B JM 7127020 1675730 

Degerfors 38:1 N JM 7161075 1667708 

Degerfors114:7 N JM 7160230 1663700 

Fredrika 124 N AIDN 7108100 1623900 

Fredrika 125:1 N AIDN 7108100 1623900 

Fredrika 125:2 N AIDN 7108100 1623900 

Fredrika 125:3 B AIDN 7087194 1714220 

Fredrika 77:3 B AIDN 7111500 1620950 

Fredrika 77:5 M AIDN 7111500 1620950 

Fredrika 77:8 B AIDN 7111500 1620950 

Fredrika 77:9 B AIDN 7110000 1622600 

Fredrika 79:2 N AIDN 7110000 1622600 

Fredrika 79:3 B AIDN 7110000 1622600 

Fredrika 79:3 B AIDN 7108100 1623900 

Gåxsjö 31 B Jamtli 6976400 1482330 

Gällivare 12:2 M/N AIDN 6936350 1572150 

Indal 4:1 B AIDN 6936350 1572150 

Junosuando 185 N AIDN 7525600 1800320 

Krokom 131 N AIDN 7026100 1431250 

Laxsjö 35:1 N Jamtli 7086903 1434568 

Laxsjö 35:2 N Jamtli 7030542 1433910 

Lillhärdal 51 B AIDN 6859900 1406600 

Nyhem 29 B AIDN 6981050 1489500 

Nyhem 29 B Jamtli 6981090 1489518 

Nyhem 29 N/B Jamtli 6981050 1489500 

Nyhem 29 N Jamtli 6960950 1461700 

Revsund 30 B Jamtli 6975945 1482305 

Revsund 30 B Jamtli 6981088 1489516 

Revsund 31 B AIDN 6975940 1482300 

Revsund 31 B Jamtli 6975940 1482300 
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Strömsund 31:3 B AIDN 7112250 1512420 

Sveg 155 N AIDN 6888691 1411303 

Sveg 156 M AIDN 6888700 1414400 

Tåsjö 116:7a B JM 7112282 1512590 

Tåsjö 170:1 ÄB AIDN 7112250 1512420 

Tåsjö 65:5 N JM 7159320 1662670 

Tåsjö170:1 M JM 7112250 1512420 

Umeå 206 N AIDN   

Vilhelmina 235:5 B JM 7112250 1512420 

Vilhelmina 314:4 N AIDN 7163820 1550640 

Vilhelmina 314:5 M AIDN 7163820 1550640 

Vilhelmina 235:18 N AIDN 7177520 1527452 

Vilhelmina 235:2 N AIDN 7164200 1549800 

Vilhelmina 235:6 M AIDN 7163820 1550640 

Vilhelmina 314:4 B AIDN 7164200 1549800 

Vilhelmina 314:5 N Jamtli  7094800 1436040 

Vilhelmina 314:6 M AIDN 7163820 1550640 

Vilhelmina 314:6 B AIDN 7163820 1550640 

Vilhelmina 318:1 B Jamtli 7086903 1434568 

Vilhelmina 573:1 N JM 7164200 1549800 

Vilhelmina 573:2 N JM 7164200 1549800 

Vilhelmina 500:1 N AIDN 7195900 1545860 

Vindeln 114:7 N AIDN 7160230 1663700 

Vindeln 118 N AIDN 7159590 1667710 

Vindeln 13:1 N AIDN 7159320 1662670 

Åsele 10:1 B AIDN 7095570 1571788 

Åsele 10:1 N JM 7095570 1571788 

Åsele 10:2 N AIDN 7095570 1571788 

Åsele 236:16 N AIDN 7095485 1571794 

Åsele1068: 9 N JM 7095570 1571788 

Älvsbyn 9:13 N AIDN 7310340 1733905 

Ängersjö 33 M JM 7177600 1527600 
 
Figur 1.10. Tabell över fångstgropar med datering till mesolitikum (M) neolitikum (N) samt 

bronsålder (B). Posterna är sammanställda utifrån ADIN, Jan Melanders arbete från 1989 (JM) 
samt Jämtlands läns museums interna databas (JAMTLI). I de fall där samma anläggning upp-
tar flera poster handlar det om att flera prov tagits och därtill gett olika dateringar. Detta kan tas 

som en möjlig indikation på kontinuerligt bruk, även om ett stort dateringsspann naturligtvis 
även kan komma av andra orsaker.  
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Ytterligare en stark indikation på att fångstgropar är att betraktas 
som samtida med hällbilder och skärvstensvallar utgörs av under-
sökningsresultaten från ytan framför hällmålningen vid Högberget, i 
Ramsele socken, Ångermanland. Framför den fragmentariska älgfi-
guren på Högberget I finns en fångstgrop, vilken vid undersökningen 
visade sig innehålla rödockra i ett slutet lager. Provsvaret gav en da-
tering till stenålder (Eriksson 2002). 

Utan att bestrida fångstgroparnas frekventa och utbredda före-
komst från järnålder och framåt råder alltså intet tvivel om att gro-
parna ska förstås som en del i stenålderns kulturlandskap. Uppfatt-
ningen om att fångstgropar anlagts och brukats under järnålder, vi-
kingatid eller historiska perioder kan inte anses som ett argument mot 
de tidiga dateringar som faktiskt existerar. Det dateringsunderlag 
som vi har tillgång till idag visar att fångstgropsjakt är förankrad i 
samtliga arkeologiska perioder. 

 Jag är vare sig den första eller enda som hävdat att fångstgroparna 
bör diskuteras som en viktig aspekt av Norrlands stenåldersamhälle. 
En rad forskare har sammanställt tidiga fångstgropsdateringar och 
teoretiserat kring gropjaktens betydelse (Melander 1989: 123, Holm 
1992: 102, Forsberg 1989: 61, Spång 1991: 284). Trots att denna diskus-
sion försiggått sedan länge har uppfattningen om anläggningstypens 
svaga stenåldersanknytning dock dröjt sig kvar inom arkeologin. 
Även om mycket få forskare skulle förneka de tidiga dateringar som 
de facto finns, så är groparna ofta utelämnade eller flyktigt omnämn-
da då den norrländska stenålderns materiella kultur diskuteras. I det 
kända översiktsverket Västernorrlands förhistoria avhandlas fångst-
gropssystem med följande ord: 

”Svårigheten med att placera groparna i tid och sannolikheten 
att flertalet hör hemma i odlarnas ekonomi gör att fångstgro-
parna i stort sett lämnas utanför denna översikt över fångstkul-
turen.” 

(Baudou 1977: 38) 
 
Bakom denna skepsis döljer sig en tanke om att tidiga fångstgropsda-
teringar alltid skulle vara inkorrekta. Många har hävdat att tidiga 
dateringarna kommer ur en felaktig provtagning då det organiska 
materialet hämtats från markytan under vallen (Hansson & Rathje 
1999b; Selinge 2001; Ramqvist 2007) Från RAÄ 155, Sveg socken, Här-
jedalen, är provet dock insamlat från en härdliknande anläggning i 
gropens botten, vilket gav en datering till 5020 f. Kr (Norrman et al 
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1979). Den som senast förfäktat att majoriteten av tidiga dateringar är 
sprungna ur kontaminerade prov är Per Ramqvist (Ramqvist 2007: 
169). Ramqvist menar att fångstgropar från stenåldern är sällsynta 
och belägger detta med siffror från sin egen sin egen sammanställ-
ning av arkeologiska undersökningsrapporter från Norrland. Detta 
uttalande är märkligt eftersom närmare 20 % (20/98) av de dateringar 
han själv redovisar härrör från tiden före 1600 f. Kr. Ytterligare 20 
stycken ligger i bronsålder, vilket gör att närmare 40 % av materialet 
är att betrakta som samtida med hällristningspraktiken. Ramqvist har 
– på oklara grunder – även uteslutit en rad av de dateringar han 
sammanställt i sin databas.  

Genom att argumentera mot fångstgroparnas anknytning till sten- 
och bronsålderssamhället vill Ramqvist koppla fångstgroparna till ett 
ekonomiskt system som kulminerar under romersk järnålder (Ram-
qvist 2007: 171). I ett diagram över fångstgropsproduktionen visar 
Ramqvist att grävandet av gropar eskalerat mellan yngre bronsålder 
och förromersk järnålder för att sedan avta drastiskt under tidig me-
deltid. Förloppet tolkas som att fångstbefolkningen samarbetat med 
agrara samhällen vid tidpunkten för de sistnämndas etablering 
(Ramqvist 2007: 173-ff). Orsaken skulle ha varit ett ökat behov av 
skinn och pälsvaror från det romerska riket, vilket öppnat för en lö-
nande handel mellan grupper i det norrländska inlandet och köpmän 
från kusten (Ramqvist 2007: 170-174). Ramqvists idéer är mycket in-
tressanta, och han har otvivelaktigt rätt i att gropjakt ökar som förete-
else i samband med att den sedentära bebyggelsen etableras på allvar 
i Norrland (se även diskussion kring detta i Selinge 2001). Denna 
tolkning stöds av undersökningarna från Gråfjellsområdet i Norge, 
där pollenprov tydligt visats att fångstgroparna introducerats strax 
efter 2000 f. Kr för att sedan öka i omfattning decennierna före Kristi 
födelse (Amundsen 2007: 77f). Det råder heller ingen tvekan om att 
fångstgropar utgjort en välanvänd utmarksnäring för en i övrigt 
jordbrukande befolkning under vikingatid och historisk tid. Likafullt 
är det svårt att inse hur dessa fakta skulle motsäga groparnas an-
vändning under sten- och bronsålder i mellersta Norrland. Varför 
skulle de tidiga dateringarna utgöra invändningar mot de sena, och 
varför skulle sten- och bronsåldersdateringarna vara missvisande per 
definition? Att ett prov ger felaktigt utslag på grund av störningar i 
det insamlade materialet är en risk som alltid är överhängande, och 
detta oavsett dateringens resultat. Precis som en stenåldersdatering 
kan avfärdas genom argumentet att det ursprungliga marklagret un-
der vallen råkat utgöra provet, kan det resultat som visar att fångst-
gropen brukats i historisk tid bero på att provtagaren samlat in en 
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sekundär fyllning. Osäkerhet kring dateringarnas tillförlitlighet gäller 
i båda de kronologiska riktningarna. Ett uppenbart faktum som säl-
lan diskuteras är även att såväl dateringar som utgrävningar av 
fångstgropar ofta visar anläggningen i sitt slutliga skick (se dock 
Hansson & Rathje 1999a; Selinge 2001; Amundsen 2007 för diskussion 
kring detta). Liksom hällristningar består av otaliga ”bilder i bilden” 
har fångstgropar en rad nedgrävningsytor som avlägsnats som ett led 
i underhållningsarbetet. Den kontinuitet som konstaterats genom 
dateringar av vissa lokaler (t.ex. Sveg 155) är med största sannolikhet 
inte unik för just dessa anläggningar. I stället för att avisa de tidiga 
dateringarna som resultatet av kontaminerade prov borde vi utmanas 
av tanken på vad denna långa brukskontinuitet implicerat och fråga 
oss vilka sociala processer som dessa anläggningar kan bära vittnes-
mål om.  

Inventering och exploatering – viktiga faktorer i 
kunskapsuppbyggnaden 

Att fångstgropar varit ett viktigt inslag i järnålderns jordbruksamhälle kan 
inte ifrågasättas. Däremot står det klart att det höga antalet järnål-
dersdateringar måste förstås med hänsyn till källkritiska påpekan-
den. Jag syftar här på de geografiska prioriteringar som omgärdat 
inventering och exploatering av fångstgropar i mellersta Norrland. 
Som ett flertal forskare påpekat har inventeringen avsevärd betydelse 
för fångstgroparnas konstaterade utbredning (Spång, 1981, 1991; 
Hansson & Rathje 1999a; Selinge 2001; Löthman 2008). Lars Löthman, 
som själv medverkade i båda inventeringsprojekten, beskriver svå-
righeterna med att skilja mellan olika typer av gropformiga anlägg-
ningar under den starka tidspress som förelåg. Löthman påpekar att 
fångstgropar därför kan ha registrerats under sakorden ”kokgrop”, 
”boplatsgrop” eller ”kolningsgrop” (Löthman 2008: 409). Även Klas–
Göran Selinge, som var i ledande position under 1970-talets inventer-
ingsarbeten, har framhållit att de knappa resurserna ledde till att 
skogsområdena mellan älvarna bortprioriterades (Selinge 2001).  

Att inventeringen haft betydelse för fångstgropsregistreringen är 
också tydligt utifrån nedanstående spridningskarta. Det behövs en-
dast en snabb blick på utbredningsmönstret av de fångstgropar som 
registrerats i FMIS för att det ska bli tydligt att kartan speglar admi-
nistrativa gränsdragningar, grad av exploatering samt olika natur-
formationer. (figur 1.11a). Den glesa utbredningen i Medelpad och 
Hälsingland framstår suspekt och utifrån vetskapen att dessa land-
skap är allmänt eftersatta beträffande arkeologiska insatser är det 
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mycket troligt att landskapen hyser fångstgropar som inte invente-
rats. Likaså visar kartan att det finns betydligt fler gropar längs med 
älvsystemen än vad det finns i skogslandet eller förfjällsområdena. 
Även om detta kan vara riktigt så måste hänsyn tas till att just älv-
sträckningarna varit i fokus för arkeologiska åtgärder, både i sam-
band med 1940- och 1970- talens inventeringsinsatser. Exempelvis 
finns det i Hothagen, som inte genomkorsas av de stora älvarna, en-
dast 20 registrerade gropar och 8 system. Motsvarande siffror för 

 grannsocknen Offerdal som gränsar mot Storsjön är 335 gropar 
och 90 system. Detta förhållande speglar sannolikt mer en ojämlikhet 
beträffande inventeringsnivå än en skillnad avseende fångstgropsfö-
rekomst. Då man jämför utbredningskartorna över registrerade, un-
dersökta samt konstaterat tidiga fångstgropslokaler framträder ett 
intressant mönster. Ifall vi börjar med att jämföra utbredningskartan 
över de registrerade fångstgropslokalerna (figur 1.11a), med den som 
visar spridningen för undersökta gropar (figur 1.11b), så kan vi se att 

Figur 1.11a. Utbredningskarta över samtliga fångstgropar som 

fanns registrerade i FMIS i augusti 2011.  
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de övergripande rumsliga dispositionerna bär gemensamma drag. På 
dessa två kartor syns Storsjöbygdens koncentration av fångstgropar, 
likaså ser vi att groparna är lokaliserade till de älvar som omfattades 
av vattenkraftsutbyggnaden. Denna koherens mellan karta a och b 
visar alltså att man inventerat och undersökt fångstgropar inom un-
gefär samma områden.  

Det källkritiskt intressanta uppstår då dessa två kartor ställs mot 
den över utbredningen av fångstgropar med tidiga dateringar. Som 
visas i karta 1.7c så finns få gropar med tidiga dateringar runt Stor-
sjön, och de ligger i hög grad inne i skogslandet mellan älvarna. Kort 
sagt, sten- och bronsåldersanläggningarna ligger i områden som vare 
sig exploaterats eller inventerats i särskilt hög utsträckning. Dessa 
faktorer är viktiga då det kommer till fångstgroparnas generella date-
ring. I denna diskussion måste hänsyn tas till att de undersökta 
fångstgroparna inte är jämt fördelade i Norrland, utan tvärt om, kon-

Figur 1.11 b & c. Kartor över undersökta fångstgropar (tv) samt fångstgropar med datering 

till sten- och bronsålder (th). Notera att de flesta gropar med tidig datering finns i områden 

som inte exploaterats i särskilt hög utsträckning. 
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centrerade till de områden som omfattats av inventeringar och sam-
tida exploateringsbehov. Detta gör att materialet inte är representa-
tivt, och vi måste således väga in kunskap om var någonstans fångst-
gropsundersökningarna bedrivits.  

Att fångstgropar är inventerade och undersökta i typiska järnål-
dersbygder framgår då utbredningen över registrerade och under-
sökta anläggningar projiceras på en jordartskarta. Den största kon-
centrationen korrelerar med de kalkrika och bördiga jordar som om-
gärdar Storsjön. Detta måste betraktas som en viktig orsak till att 
fångstgropar kommit uppfattas som en företeelse förknippat med 
järnålderns bondesamhälle. Storsjöbygden har varit intensivt nyttjad 
sedan jordbruk började bedrivas i norra Sverige, och att de gropar 
som återfinns i området härrör från denna användningsfas är full-
komligt logiskt. Eftersom Storsjöbygden varit betydligt mer utsatt för 
exploatering än övriga områden i mellersta Norrland har de flesta 
fångstgropsundersökningar även bedrivits inom denna region. Det 
höga antalet sena fångstgropsdateringar måste alltså förstås med 
hänsyn till att majoriteten av fångstgropar undersökts inom typiska 
järnåldersbygder. Det är även högst sannolikt att det hårda tryck som 
funnits på dessa agrara landskapsrum medfört att tidiga fångstgropar 
grävts om, samt att jordbruk utraderat en stor del tidiga anläggning-
ar. 
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Efter vad som visats i föregående kapitel kan bruket av fångstgropar 
beläggas från stenåldern och framåt. Det kan följaktligen konstateras 
att jaktformen bedrivits under samma tid som man ristat och målat 
på hällar samt avsatt skörbränd sten i vallanläggningar. Frågan som 
ska behandlas härnäst kretsar kring de konsekvenser som generera-
des av dessa tre anläggningstyper. Min ambition är att utforska hur 
den praktik som omgärdade fångstgroparna, hällbilderna och skärv-
stensvallarna kom att prägla människorna och samhället i stort.  

Ovanstående syfte är vidlyftigt formulerat och kan behöva precise-
ras lite närmare. Vad som måste klargöras är att min analys inte går 
ut på att betrakta dessa lämningar som en sorts arkeologisk ”första 
rörare” från vilken stora och omvälvande verkningar kan härledas. 
Även om jag på intet sätt bestrider att innovation eller intensifierat 
bruk av ting och anläggningar ofta leder till omfattande och långtgå-
ende konsekvenser, så är jag kritisk mot de studier som framställer 
dessa följder som en räcka av orsaker och verkningar. Om A fastslås 
leda till B som medför C (och så vidare) så antar beskrivningen av en 
materialitets inverkan lätt en linjär och teleologisk form. Förändring-
ar ter sig såväl förutbestämda som mekaniskt sammanlänkade.  

Att denna typ av kausal rekonstruktion inte är aktuell för mig be-
ror på att denna analysform gärna leder till att något lika självklart 
som fundamentalt förbises. Då konsekvenser radas upp i långa ked-
jor är det nämligen lätt att glömma bort att materialiteter innebär 
många olika saker på en och samma gång. Materiell kultur präglar oss på 
en rad skilda sätt, och detta samtidigt. Detta medför att en materiali-
tets följder är motsägelsefulla, svårgreppbara och inte alltid möjliga 
att artikulera för agenten.  

Ett exempel på en studie som belyser denna typ av synkrona kon-
sekvenser utgörs av Walter Benjamins berömda passagearbete (1991). 
Många närläsningar har visat nyanserna i detta verk, och det är också 
viktigt att hålla textens fragmentariska karaktär i minnet då dess hu-
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vudlinjer åberopas. Starkt förenklat så visar emellertid Benjamin 
(bland annat genom en uttolkning av Charles Baudelaires epik) hur 
uppförandet av arkader i 1800-talets Paris medförde ett så pass kom-
plext tillstånd att det påverkade själva den form som människan be-
gagnade sig av för att uppleva sig själv (Benjamin 1991, Sjöblad & 
Leopold 1998, Isenberg 2001, Berman 2002, för reflektioner kring da-
gens urbanitet, se Becker et al 2001). Det urbana rummet innebar både 
att flanören ständigt fann sig dold av folkmassor och arkitektur och 
att denna privata vandring hela tiden föregick i ett offentligt rum. 
Arkaderna frammanade såväl alienation som exponering, och dessa 
två motstridiga konsekvenser famnades genom konceptet ”individu-
alitet”. Individen blev den form enligt vilken människan kunde upp-
leva allt det stadens rum ”gjort med” henne. Som jag utrycker detta, 
så var individualiteten att förstå som en ”konceptuell implikation” av 
stadens materialitet. 

Undersökningen i detta kapitel strävar mot att nå insikt i vad äl-
gens roll medfört på detta konceptuella plan. Min avsikt är att kart-
lägga de konsekvenser som uppstått till följd av fångstgropar, häll-
bilder och skärvstensvallar för att sedan analysera detta spektrum av 
följder. Genom detta tillvägagångssätt hoppas jag nå insyn i hur des-
sa lämningar präglade livsvärlden i mellersta Norrlands stenålders-
samhällen. Kort sagt, nå kunskap om hur älgens materialiteter for-
made subjektens upplevelser. 

Materialitetens agens 

Tanken om att ting ibland utgör en lins genom vilken människan 
betraktar världen är förankrad i en diskussion vilken alltsedan fem-
tiotalet förts inom en rad humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Det handlar om forskningen kring materialitet och objektrela-
tioner, om studier kring människans förhållande till ting, anlägg-
ningar eller miljöer (se t.ex. Gibson 1950; Bourdieu 1977, 1984; Appi-
durai 1988; Pfaffenberger 1992; Rogan 1996, 1994; Gell 1998; Miller 
1998; Buchi 1999; Dant 1999; Preda 1999; Latour 2000). Inom arkeolo-
gin har denna teoretiska kanon yttrat sig genom ett betonande av 
disciplinens kompetens att tolka, hantera och analysera materiel kul-
tur, något som ofta ackompanjerats av en mer eller mindre uttalad 
strävan mot att ”återmaterialisera” forskningen. Detta projekt är 
otvivelaktigt är att förstå som en reaktion mot den textuella metaforik 
som länge var dominerande inom teoridebatten. Det semiotiska fokus 
som utmärkte arkeologin under 1980- och 1990 talet har kommit att 
bli kritiserat för att alltför ensidigt betona subjektets uttolkning av sin 
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omvärld. Ett stort antal inflytelserika debattörer har påpekat att ma-
terialiteter därigenom marginaliserats inom arkeologin (Knappet 

2005; Olsen 2010; Solli 2011). Med inspiration från bland annat Marcel 
Mauss argumentation om gåvans repriocitet (2002), Arjun Appadura-
is tankar kring tingens biografiska aspekt (1986) och inte minst Ben-
jamins redan nämnda resonemang om modernitetens arkitektur, har 
arkeologer på olika sätt betonat vikten av att se objekt och anlägg-
ningar som mer än subjektens rekvisita (se t.ex. Riggins (red) 1994; 
Holtorf 1998; Ingold 2000; Meskell 2005; Miller 1998, 2005; Fahlander 
& Ostergard (red) 2004; Jones 2006; Domanska 2006; Fowles 2010; 
Crossland 2010; Solli 2011). Det forskningsområde som rymmer frå-
gor kring materialitet är emellertid mycket vidsträckt, och det är ing-
en överdrift att påstå att de teoretiska skillnaderna kan vara så stora 
att två forskare som positionerat sig på var sin kant har förvånansvärt 
lite gemensamt beträffande vetenskapssyn och metodologiska pre-
misser. Medan vissa, såsom Christopher Tilley, Tim Ingold, Caitlin 
De Silvey, Tim Edensor, eller Yi-Fu Tuan fokuserat på interaktionen 
mellan subjekt och landskap (Yi-Fu Tuan 1975; Tilley 1999; Ingold 
2000; Edensor 2005; De Silvey 2010) har andra, såsom Donna Hara-
way, Tim Lenoir eller Rosemary Joyce inriktat sig på frågor kring 
kroppslighetens materialitet och utforskat hur det teknologiska 
kommit att konstituera det mänskliga (Haraway 1991; Joyce 2005; 
Lenoir 2002). Ett tredje intresseområde rör objektens ”animistiska” 
kvaliteter där artefakterna tecknas i biografiska, snarare än kronolo-
giska ordalag (Kopytoff 1986; Holtorf 1998; Meskell 2000). Sist, men 
inte minst, måste det enorma fält som omgärdar och bär upp den så 
kallade actor network teorin (ANT) nämnas. Denna teori har fått stort 
genomslag inom arkeologin men kommer dock inte att beröras när-
mare i denna avhandling (för studier i arkeologi med anknytning till 
ANT, se t.ex. Strinnholm 1998; Knappet 2010; Karlenby 2011). 

De olika fälten inom materialitetsteorin bör inte missuppfattas som 
några fixerade skolbildningar, men är som sagt inte alltid lätta att 
kombinera. Exempelvis är Igor Kopytoffs biografiska ambition tämli-
gen svårförenlig med den ”posthumanistiska” tradition som utgår 
från Michel Serres, Diego de Landa eller Gilles Deleuze. Det finns 
emellertid ett centralt ställningstagande som med all rätt kan sägas 
utgöra kittet i den materialitetsteoretiska forskningsgemenskapen. 
Dessa då samtliga teorier bygger på premissen att världen vi möter i 
form av ting besitter agens, vilket innebär att fysiska entiteter till-
skrivs kapacitet att påverka. Många forskare har visat att tingens 
förmåga att prägla oss som på såväl individ- som strukturnivå är be-
tydligt mer intrikat än vad man tidigare antagit. Det har bland annat 
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uppmärksammats att våra minnen aktiveras av interaktion med fö-
remål, att handlingar och samtal formas av konkret fysiska omstän-
digheter och så naturligtvis att samhällsförändring och epistemolo-
giska skiften föregås av teknikutveckling och omvandlad arkitekto-
nisk stilistik (Schnapp 1997, Buchli 1999; Buchli & Lucas 2001; Hart & 
Winter 2001, Burström et al 2011) 

Denna kartering av objektens potential har uppmärksammat vid-
den av materiell agens. Vad som dock behöver utforskas vidare är 
hur denna komplexa inverkan alls kan komma till stånd. I kraft av 
vad har materialiteter förmåga att prägla oss, hur ser den sinnliga 
världens inneboende kraft ut och under vilka omständigheter träder 
denna fram? Dessa spörsmål är högst centrala för dem som tillämpar 
ett materialitetsteoretiskt perspektiv och ifall forskningsfältet ska ut-
vecklas på det epistemologiska planet måste det hanteras i högre ut-
sträckning än vad som ofta varit fallet. Ty endast den som håller den 
fysiska världen för alltigenom illusionell skulle motsäga påståendet 
om att ting återverkar på de människor och strukturer som framställt 
dem. Den verkligt intressanta diskussionen rör således inte om värl-
den formar oss, utan hur denna påverkan alls är möjlig.  

Affordances 

Frågan om den materiella agensens grunder kan givetvis inte besva-
ras på ett sådant sätt att varje alternativt betraktelsesätt blir undan-
röjt. I denna avhandling vill jag alltså enbart att hitta en operativ han-
tering av problemet för att på så sätt kunna studera hur älgens mate-
rialiteter präglat stenålderssamhällena i Norrland. En ansats mot att 
dyrka upp frågan om hur objekt påverkar subjekt utgörs av den teori 
som omgärdar begreppet ”affordance”. Termen är använd inom de 
mest skiftande discipliner (se exempelvis Rowlands 1997; Wells 2002; 
Sacrantino 2003), men går tillbaka på den amerikanska psykologen 
James Gibson.  

Att jag finner Gibsons affordanceteori tillämpbar beror framför allt 
på att den ifrågasätter idén om att tingen har ett givet väsen som kor-
relerar med vårt sätt att begagna oss av dem (Gibson 1979: 129; Gold-
stein 1981 se även Miller 2010: 50). Med detta syftar jag på att Gibson 
utmanar föreställningen om att något, exempelvis ett äpple, är ett 
äpple, bara för att vi uppfattar det som ett sådant. Istället visar han 
att objekt är möjliga att uppleva på många olika sätt. En sådan posi-
tionering räddar hans resonemang från en vanlig återvändsgränd 
beträffande materialitetsteoretiska argumentationer. Det är nämligen 
lätt hänt att ett bejakande av objekts och anläggningars inflytande 
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över mänskliga handlingsmönster mynnar ut i föreställningen om att 
de fysiska betingelserna utgör fasta referenspunkter, det vill säga att 
tingen är att betrakta som givna livsvillkor som människan endast 
har att rätta sig efter. Ett sådant synsätt ligger nära traditionell sy-
stemteori, och reducerar lätt samhällsförändringar till ren anpass-
ning.  

Vad som är intressant med Gibsons tänkande är att han utgår ifrån 
att materialiteter påverkar oss samtidigt som han tillstår att objekt och 
anläggningar är formbara och saknar fast och orubblig essens (Gibson 
1979: 127). Detta kan förefalla motsägelsefullt, men det är just genom 
denna hållning som Gibson förmår illustrera hur, och även i vilken 
utsträckning, objekten har förmåga att ställa krav på sina brukare. Att 
tingens väsen är fluida visar Gibson genom ett högst innovativt reso-
nemang. Grunden utgörs av den språkliga form som han blivit mest 
känd för och som han upprättade i syfte att diskutera objekt i termer 
av fluktuerande aktivitet, snarare än som statisk fakticitet. Genom en 
krumbuktisk och svåröversättbar språkanvändning byggd på ändel-
ser fann han ett sätt att gestalta hur substantiv kunde ges en parallell 
beskrivning i form av verb. Den ordklass som är reserverad för hand-
lingar kan alltså användas för att denotera objekt, något som belyser 
att ting inte endast utgör passiva entiteter. Gibsons grammatiska ex-
ercis går ut på att beskriva hur något, exempelvis ett äpple, upplevs 
som ett erbjudande, förslagsvis som något ”ät-bart”. På samma sätt 
ser vi inte stolar, utan möjligheter att sitta ned, vi ser inte sängen, 
utan en möjlighet att gå och ta en tupplur och så vidare. Kontentan av 
detta resonemang är att vi inte varseblir världen i form av separata 
ting i givna kategorier, utan upplever materialiteter som olika typer 
av erbjudanden, hot och möjligheter (Sacrantino 2003).  

Gibsons teori har en omisskännlig fenomenologisk klangbotten. Vi 
anar en ambition mot att famna tillvaron i dess upplevda form, gå till 
”sakerna själva” genom att se dem som framträdda fenomen (Heft 
2001: 116). Från filosofiskt håll har detta uppmärksammats och Gib-
sons teori har kritiserats för att sammanblanda det psykologiska med 
det epistemologiska (Hamlyn 1977; Hintikka 1975; se också Reed & 
Jones 1978: 521 för motargumentation). Denna förväxling bör dock 
betraktas som en oavsiktlig följd, då affordanceteorin i många avse-
enden handlade om att överbrygga gapet mellan de två psykologiska 
skolbildningar som stod i stark motsättning till varandra under fem-
tiotalet. Enligt den ena, och tillika äldre av dem, var människans om-
värld så färgad av hennes inre verklighet att tingen endast fick den 
agens som rimmade med hennes föreställningar om dem. Enligt den 
andra så var objekten – tvärt om – en uppsättning stimuli som deter-
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minerade agentens handlingsmönster i lagbundna förlopp. Som kan-
ske redan anats rör det sig om det psykodynamiska respektive beha-
vioristiska perspektivet. Om den eviga frågan kring huruvida vi ska-
par världen, eller ifall världen skapar oss. 

Det är dock tveksamt om Gibsons teori lyckades upprätta den me-
delväg som skulle möjliggöra en förening av dessa så diametralt åt-
skilda synsätt. Orsaken är att Gibson låter den kanske viktigaste frå-
gan som kommer ur hans teori förbli öppen. Han säger nämligen 
ingenting om hur, eller på vilka grunder, människan prioriterar mellan 
objektens stora antal affordances. Med tanke på att Gibson tänker sig att 
objekten saknar fixerad grund så får han nämligen problem med att 
förklara varför vi allt som oftast använder ting på ett konventionellt 
och normativt sätt. Detta faktum, det vill säga att vi vanligen inte 
kammar håret med gafflar eller använder sängen som studsmatta, 
leder till något av ett vägskäl. Vi tycks återigen stå inför frågan om 
huruvida agensen ligger hos människa eller materialitet.  

Ty antingen så kan vi förklara tingens konventionella användning 
med att objekt har en eller ett fåtal affordances som är dominanta och 
därför hamnar i vårt blickfång, det vill säga att sängen är mer ”sova i 

bar” än vad den är ”hoppa i bar”. Denna tanke utgår från att tingen 
har sitt användningsområde immanent i sitt väsen och att denna es-
sens övar inflytande på oss. En annan uppfattning, av närmast mot-
satt karaktär, är att det är vi som ”väljer” vad tingen ska vara. Utifrån 
detta perspektiv är det vi som valt att betrakta sängen som något 
”sova- i -bart”. Vårt val har därtill uppfattas som naturligt, och detta 
på grund av att det cementerats genom konventionen. Men, denna 
normativa sanktion av en viss affordance har inget med materialite-
tens väsen att göra. I ett annat konventionellt system skulle detta val 
med all sannolikhet se annorlunda ut. 

 Det är på grund av att Gibson inte vägleder oss i spörsmålet om 
grunderna till tingens konventionella användning som frågan om 
ifall vi formar eller blir formade av vår värld kvarstår. Det är också 
lätt att se att skiljelinjen mellan dessa två synsätt korrelerar med den 
som separerar behaviorism från psykodynamisk teori. Jag ansluter 
mig emellertid till dem som anser att vi väljer mellan materialiteternas 
affordances. Med detta menar jag att vi, naturligtvis på ett instinktivt, 
oreflekterat och djupt diskursivt situerat plan, bestämmer oss för att 
uppfatta stolens affordance som ”sitt-bar” som överskuggande de 
andra sätt på vilka en stol kan brukas. Vi ser helt enkelt inte stolen 
som ”brinn-bar” eller ”kast-bar” i första taget. Men – och detta är 
viktigt – vi kan välja att göra det. 
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Ty ingenting i stolens essens tvingar oss att uppfatta den som nå-
got att sitta på. Om så skulle vara fallet blir det mycket svårt att för-
klara det faktum att människor faktiskt har förmåga att begagna fö-
remål på andra sätt än de föreskrivna. En sådan tillämpning av affor-
danceteorin lämnar helt enkelt inget utrymme för kreativitet. Att vara 
kreativ handlar i hög grad om att bejaka andra affordance än de kon-
ventionellt sanktionerade. Det kan röra sig om att ställa ledstångens 
affordance som ”hålla i-bar” åt sidan för att i stället nappa på dess 
erbjudande som ”skateboard-bar”, men också att se en möjlighet att 
kritisera museernas inverkan på konstbegreppet i en parisisk flask-
torkare. Människans förmåga att se oanade möjligheter i välkända 
ting visas även av semiotiken. Ting nyttjas ständigt på andra sätt än 
de föreskrivna för att mediera budskap och attityder. Att låta en sä-
kerhetsnål bli ett ornament i örat eller kinden är ett sätt att utrycka en 
attityd, och detta genom att placera ett välkänt ting i en ny kontext 
(Hedbige 1979). 

Materialitetsteorier har ofta problem med att förklara kreativitet, 
innovation och bricolage. Det är svårt att jämka idén om att objekt har 
makt över oss med det faktum att människan är så uppfinningsrik då 
det gäller att ständigt se nya möjligheter med sina materialiteter. Vis-
sa har avfärdat detta intressanta och utmanande problem med hän-
visning till att kreativitet är en frukt av modernismens individuali-
tetsideal. Att på detta sätt patentera positiva egenskaper för den 
postmoderna västerländska människan är dock inte bara djupt oe-
tiskt, utan gör det även mycket svårt att förklara varför människan 
alls kunnat skapa materiell kultur. Någon gång måste en av de tidiga 
homiderna sett träd som möjligt virke eller stenar som potentiella 
yxor eller pilspetsar. 

Orsaken till att jag diskuterar kreativitet är att detta fenomen utgör 
ett mycket starkt belägg för att objekt saknar fixerade väsen. Att vi 
ibland faktiskt ser en stol som något ”brinn-bart” ett äpple som något 
”kast-bart” eller en sked som något ”gräva med bart” vittnar om att 
ting har många affordance, och att det är människan som ”väljer” 
vilken av dessa hon ska bejaka. Att använda ordet ”väljer” i ett reso-
nemang om materialitet ter sig kanske självmotsägande och paradox-
alt. Det ger måhända intryck av att jag företräder en uppfattning en-
ligt vilken världen är alltigenom aktörcentrerad och fullkomligt 
formbar av ett mänskligt medvetande. Det vore dock en missuppfatt-
ning att tillskriva mig ett sådant synsätt. Genom mitt bruk av affor-
danceteorin vill jag nämligen visa hur denna ”valfrihet” leder till en 
lång rad åtaganden och tvingande strukturer. Om vi exempelvis vill 
anta äpplets erbjudande om att utgöra något ”ät-bart” kan vi inte 



 78 

skära i det med en smutsig kniv eller låta det ligga framme i solen för 
länge. I sådant fall förvandlas äpplet till något ”kast-bart”. På samma 
sätt kan vi inte belamra vårt kontors besökstol med papper och kaffe-
koppar, i sådant fall kommer dess affordance som ”sitt-bar” gå förlo-
rad – objektet kommer förvandlas till ett slags bord. Dessa krav är 
oerhört starka faktorer i vårt sätt att agera. Tänk bara på hur vår rö-
relse i rummet koreograferas av att vi valt att se stolen som just ”sitt-
bar”. Vi tvingas lägga papper på bordet, ha en bokhylla för böckerna 
och ha kaffekoppen riskabelt nära tangentbordet – allt för att hålla 
stolsitsen fri. 

Vårt beslut att låta ett objekt vara av ett visst slag, besitta en viss af-
fordance, fordrar alltså att en rad villkor förblir uppfyllda. Om vi 
försummar våra plikter kommer tinget, miljön eller anläggningen att 
transformeras till något annat. Världen vi skapat i form av ting är 
som en engelsk trädgård. De konstfullt krattade grusgångarna måste 
ständigt hållas efter, annars förlorar platsen sin karaktär. Just denna 
tanke, det vill säga att materialiteter har nödvändighetsbetingelser 
som måste tillgodoses, intar en central position i mitt resonemang. 
Faktum är att denna uppfattning utgör mitt operativa svar på frågan 
om hur materiell agens alls är möjlig. Som jag ser det präglar ting och 
anläggningar oss i kraft av sin fluida konstitution. Det är på grund av 
att objekten i vår värld är så flytande– det vill säga att de kan bli det 
aktören valt att de ska vara – som det krävs så oerhört mycket arbete 
för att ”låsa dem” till den affordance som utsetts. Tingens agens är 
förborgad i att det krävs så mycket för att bromsa eller stävja deras 
ständiga och obevekliga förändring.  

 Från detta resonemang uppstår dock en komplicerad följdfråga. 
Problemet kretsar kring möjligheten av att alls begagna Gibsons tan-
kar för arkeologiska syften. Svårigheten handlar om hur vi arkeologer 
– som gör anspråk på att nå kunskap om stumma aktörer och samhäl-
len genom ett studium av deras efterlämnade objekt – alls ska kunna 
nå insyn i något så mentalt situerat som ett ”val”. Ty om det nu är så 
att människan väljer vad hennes ting ska vara, krävs det då inte att vi 
går in i de förhistoriska människornas tankar? Är det inte så att Gib-
sons teori endast kan begagnas under förutsättning att vi erkänner 
oss kapabla att ta del i något så abstrakt och omdebatterat som kol-
lektiva medvetanden? 
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Konceptuella implikationer – former för 
upplevelsen 

En sådan invändning är absolut befogad, men är faktiskt inte särskilt 
komplicerad att bemöta. Det finns ett konkret sätt på vilket vi kan 
arbeta utifrån idén om att människan väljer vad hennes ting ska vara 
utan att hänfalla till befängda anspråk på att kunna skåda in i sedan 
länge döda människors inre. Jag menar nämligen att val av affordance 
är synligt genom handlingspraktik. Ett studium av hur ting kommit att 

begagnas är, utifrån detta postulat, också en kartläggning av dessa 
brukares val av affordance. I konkreta ordalag är det faktum att 
fångstgropar använts för jakt på storvilt en stark indikation på att 
stenålders människor uppfattat denna materialitets affordance som 
just ”älgjakts-bar”. Gropens erbjudande om att tjäna som redskap för 
jakt har kort sagt ansetts överlägsen de andra möjliga användnings-
områden som ett hål i maken öppnar för. 

Insikten om att val av affordance är synligt genom handlingsprak-
tik är en viktig pusselbit i detta resonemang. Genom denna positione-
ring kan Gibsons teori - eller rättare sagt, mitt sätt att läsa hans arbe-
ten – användas för att nå ökad insyn i de konsekvenser som sprungit 
ur fångstgroparnas, skärvstensvallarnas och hällbildernas närvaro i 
livsvärlden. Utifrån tanken om att materialiteter präglar oss i kraft av 
det vi gör för att få dem att förbli vad vi vill att de ska vara, så fram-
står en undersökning av vad stenålderns människor behövde göra för 
att upprätthålla fångstgropar, skärvstensvallar och hällbilder som en 
god väg för att nå förståelse om konsekvenserna av älgens roll. 

 Då vi nu frågar oss vad älgens materialiteter krävde av sina bru-
kare aktualiseras dock en viktig aspekt, vilken påpekades redan i 
kapitlets inledning. Jag syftar på den enkla iakttagelsen att materiell 
kultur inte har en, utan otaliga effekter, och detta då objekt, anlägg-
ningar och miljöer ställer en rad krav. Som bland annat visats av Ben-
jamins studie är dessa fodringar så många, så komplexa och så svåra 
att artikulera att aktören förmår inte överblicka dem alla. I dessa fall 
framkallar materialiteten ett behov av att använda ett ord, en bild 
eller ett utryck, för att summera denna mängd implikationer i en 
greppbar tankefigur Aktören tvingas helt enkelt nyttja ordet, bilden 
eller tecknet i en konceptualiserande funktion.  

Jag menar att en av konceptets viktigaste funktioner är att tjäna 
som hjälpmedel då vi försöker famna den form som vår upplevelse 
antar då vi anpassar oss till en materialitet. Då vi försöker tillgodose 
den långa rad krav som ställs av en plats för att denna ska kunna be-
sitta en affordance kommer vår upplevelse att stöpas i ett visst ram-
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verk. För att försöka tydliggöra vad jag menar kan vi titta på hur det 
ser ut då denna företeelse möter oss i vardagen. För faktum är att en 
stor del av de platser och materialiteter som vi interagerar med dag-
ligdags fodrar så många saker av oss att vi tvingas använda oss av 
koncept för att referera till dem. Ett bra exempel är då vi använder 
oss av utryck som att ”vara på jobbet” eller ”vara på landet”. Dessa 
formuleringar är inte enbart lägesangivelser, utan semiotiska redskap 
för att greppa och referera till det paket av åtaganden och aktiviteter 
som hör vissa miljöer till. Då vi talar in ett telefonsvararmeddelande 
som upplyser om att vi inte kan nås på grund av att vi ”är på landet” 
ger vi implicit information om att vi under den närmaste veckan är 
sysselsatta med allt ifrån gräsklippning till korsordslösande. Uttryck-
et är ett sätt att ringa in den speciella form för upplevelsen som infin-
ner sig då vi svarar mot alla de villkor som en sommarstuga fordrar 
för att vara just en sommarstuga.  

Då en materialitet bildat en form för upplevelsen har den genererat 
det jag omnämner som en ”konceptuell implikation”. En konceptuell 
implikation kan definieras som det spektrum av följder som vi måste 
greppa genom att låta något operera i en summerande funktion. Det 
vi försöker denotera genom utryck som ”att vara på landet” är  alltså 
formen för upplevelsen, den konceptuella implikationen. 

 Jag är på intet sätt ensam om att intressera mig för detta fenomen. 
Generellt sett kan man säga att de flesta diskursanalyser utgår från 
antagandet att vissa miljöer bildar en lins vilken färgar våra betrak-
telser om oss själva, vår värld och våra normativa värderingsramar. 
Det komplicerade är således egentligen inte att konstatera de koncep-
tuella implikationernas existens, utan att precisera exakt hur subjek-
tens upplevelse formats av den specifika materialitet som är föremål 
för intresse. Detta är inte någon lätt uppgift, men har icke desto 
mindre hanterats på ett tillfredställande sätt av åtskilliga forskare. Ett 
exempel på ett arbete där detta problem övervunnits är etnologen 
Billy Ehns undersökning av socialisation på daghem. Ehn visar hur 
den för barnomsorgen typiska interiören bidrar till att befästa och 
manifestera skiljelinjen mellan grupp och individ. Genom att indivi-
den och kollektivet avgränsas i rum och tid får barnet ömsom jaget, 
ömsom gemenskapen, som sin upplevelses form. Denna distinktion 
förankras genom en spatial organisation som består i att arenor för 
gemensam samvaro bryts av individuell urskiljning. Samlingsrum-
met kontrasteras mot de otaliga hyllor, lådor och fack på vilka bar-
nens namn står skrivet (Ehn 1983; Ehn & Lövgren 1990). Ytterligare 
en forskare som beskrivit och preciserat hur materiell kultur används 
för att forma människors upplevelse på det konceptuella planet är 
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den kände idéhistorikern Michel Foucault. I sin kanske mest refere-
rade studie, Övervakning och straff (2003), visar han hur internerna i ett 
fängelse ständigt har övervakningen som form för upplevelsen. Vad 
än fången har för sig i sin cell så är det den potentiella blicken från 
tornets mitt som präglar det hon erfar. Konceptet ”övervakning” 
summerar allt som upplevs av som internerats i enighet med 
Benthams modell. Övervakningen sipprar också in i andra områden, 
såsom fabrikerna, militärkasernerna, och kanske framför allt skolor-
na. Disciplinen börjar spela en tongivande roll i den maktstruktur 
som etableras från och med 1600-talets mitt. 

Förutom att Ehn och Foucault visar hur materialiteter skapar en 
kognitiv situering så lyckas de alltså precisera vilket koncept som de 
studerade miljöerna genererat. Denna identifikation stödjer sig på en 
analys av ett rikt och brett källmaterial. Ehn använder informanter 
och arbetar med djupintervjuer. Foucault tar fasta på en uppsjö av 
källor såsom förbisedda annaler, texter från medicinska bibliotek eller 
ordningsregler från gamla tukthus (Ehn 1983, Foucault 2003). Med 
detta i åtanke framträder genast frågan om hur konceptuella implika-
tioner kan skönjas utifrån arkeologiskt material. Hur kan ovanståen-
de resonemang ha bäring på ett studium av fångstgropar och hällbil-
der? 

Ett svar på denna fråga kan erhållas genom att rikta uppmärksam-
het mot det som förenar Ehns och Foucaults studier. För även om 
dessa tänkare arbetar på markant olika sätt, så består en del i deras 
argumentation av en noggrann kartering av de faktorer som gör de-
ras studiematerial till just vad det är. Ehn observerar den för dag-
hemmet karaktäristiska tendensen att förse barnen med individuella 
utrymmen, Foucault iakttar en förändring av rummet som kastar om 
förhållandet mellan den som ser och den som blir sedd. De är båda 
intresserade av att skärskåda det mest typiska, det mest oreflektera-
de, uppenbara och självskrivna. Att identifiera vilka konceptuella 
implikationer som kommit ur ett givet material bottnar alltså i en 
dekonstruktiv akt med syfte att definiera vad som krävs för att ett 
objekt eller en miljö ska ha sin givna utformning. För att ett panop-
tiskt fängelse ska vara just ett panoptiskt fängelse, så krävs ett bevak-
ningstorn i mitten av en cirkulär byggnad. Om detta villkor inte upp-
fylls så förvandlas anläggningen till en annan slags anstalt. Denna 
sortens insikt tror jag är ett viktigt första steg, jag kallar den för infor-
mation om materialitetens nödvändighetsbetingelser.  
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Nödvändighetsbetingelser och reaktioner 

Att fastställa en materialitets nödvändighetsbetingelser är det samma 
som att kartlägga vad människan måste göra för att upprätthålla sitt 
val av affordance. Det är samma operation som då vi noterar att den 
inredare som vill göra om en tom lokal till ett daghem måste börja 
med att dela upp rummet så att varje barn får en egen plats och sam-
tidigt se till att det finns stora öppna ytor för de gemensamma aktivi-
teterna. För att undersöka vilka konceptuella implikationer som 
kommit ur de materialiteter som upprätthållit älgens roll behöver vi 
alltså precisera exakt vad som krävs för att dessa materialiteter ska vara det 
de förhistoriska människorna valt att de skulle vara. Vad ska till för att en 
fångstgrop ska vara just en fångstgrop? Vilka handlingar, artefakter 
eller attityder måste till för att anläggningen inte ska transformeras 
till något annat? Vad måste människan göra ifall hon vill ha fångst-
gropar i sin närhet? 

Genom att besvara dessa frågor kan vi nå en djupare förståelse för 
vad människorna i Norrlands stenålderssamhällen gjort för att upp-
rätthålla denna anläggningstyp. Detta leder oss in på den andra vik-
tiga faktorn. Ty för att skönja en materialitets konceptuella implika-
tion räcker det inte med information om dess nödvändighetsbetingel-
ser, vi behöver även känna till vilka reaktioner som dessa kommit att 
medföra. För att det ska vara möjligt att studera konceptuella impli-
kationer utifrån arkeologiskt material så måste detta alltså betraktas 
som spår efter människors reaktioner på materialitetens nödvändighetsbe-
tingelser. 

Ovanstående resonemang ger en metodologisk öppning till frågan 
om vad de materiella manifestationerna av älgens roll kom att inne-
bära. Uppgiften blir att ta reda på dessa anläggningars nödvändig-
hetsbetingelser, samt undersöka vilka reaktioner de kommit att utlö-
sa. Redan i avhandlingens upptakt postulerades emellertid något 
som måste karaktäriseras som en grundläggande nödvändighetsbe-
tingelse för såväl fångstgropar och hällbilder som skärvstensvallar. 
Jag syftar på älgens sammanlänkande roll. Det faktum att fångstgropar, 

hällbilder och skärvstensvallar skulle se annorlunda ut, kanske inte 
ens finnas till, ifall älgen inte varit ett djur i särställning gör att älgens 
roll är att förstå som det som format dessa lämningar till just det de 
är. Existensen av dessa lämningstyper kan ses som en reaktion på den 
nödvändighetsbetingelse som älgens roll inneburit.  

På samma sätt som älgens roll format fångstgroparna har dessa 
lämningar emellertid bidragit till att förstärka och upprätthålla älgens 
roll. Älgens intersektionella och komplexa betydelse är en nödvän-
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dighetsbetingelse, men också en reaktion. Här illustreras något vik-
tigt, närmare bestämt hur svårt det är att dra någon absolut skiljelinje 
mellan nödvändighetsbetingelse och reaktion. Det är inte alltid möj-
ligt att utpeka en faktor som orsak och en annan som verkan. Älgens 
roll har formerat och förenat en rad materialiteter, men dessa har i sin 
tur upprätthållit och förstärkt detta djurs betydelse. När jag pratar 
om ”nödvändighetsbetingelse” vill jag därför i möjligaste mån und-
vika de kausala konnotationer som detta ord väcker.  

Min ambition är alltså att kartlägga vad älgens materialitet kommit 
att medföra för typ av konsekvenser. Denna förståelse hoppas jag 
som sagt uppnå genom en kartering av de faktorer som måste till för 
att dessa lämningar ska ha det utformning som de har. Älgens roll är 
en sådan nödvändighetsbetingelse, men det finns naturligtvis en rad 
andra. Dessa är av fysisk och materiell karaktär och skiljer sig följakt-
ligen åt mellan lämningstyperna. Frågan om vad det faktum att land-
skapet hyst fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar kommit att 
innebära går alltså via en identifiering av dessa lämningars materiella 
premisser. 

Men, att igenkänna en materialitets primära villkor är inte helt lätt. 
Vad är det till exempel som gör en hällristning till just en hällrist-
ning? Är det landskapet, bilderna, närheten till vatten eller kanske 
alla dessa faktorer tillsammans? När man ställer sig frågan ”vad mås-
te till för att en hällristning ska vara det den är” träder en kakofoni av 
uppslag fram i ljuset. Den tydliga och isolerbara nödvändighetsbe-
tingelse som jag efterfrågar är i detta fall inte helt lätt att definiera. 
Det förhåller sig dock på ett annat sätt med fångstgroparna. Denna 
lämningstyp är inte mindre komplex än hällbilderna, men har en fy-
sisk konstitution som är beroende av en oomtvistlig förutsättning. Jag 
syftar på gropens behov av tomrum. Denna aspekt utgör, vilket jag 
snart kommer visa, en förvånansvärt stark faktor i ett landskapsrum. 
Den har fordrat en rad förhållningssätt och gett upphov till många 
olika reaktioner. 

Då villkoret för att en fångstgrop ska vara just en fångstgrop är så 
pass otvetydigt erbjuder denna lämningstyp en hållfast utgångspunkt 
för min argumentation. Jag har därför valt att börja med att fråga vad 
som krävts för att ha fångstgropar i landskapet, samt undersöka hur 
dessa krav gåtts tillmötes. Skärvstensvallarna och hällbilderna får 
således träda in i ett senare stadium av diskussionen. Där avser jag 
undersöka dem med utgångspunkt från de slutsatser som studiet av 
fångstgroparna frambringat. Beslutet att ha fångstgroparna som ut-
gångspunkt får dock inte förväxlas med att jag betraktar groparnas 
nödvändighetsbetingelser som orsaken till hällbildsplatsernas och 
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skärvstensvallarnas utformning. En sådan uppfattning skulle vara att 
hänfalla till precis den sortens mekaniska konsekvensanalys jag kriti-
serade i inledningen. Min ambition är inte att försöka finna belägg för 
att fångstgroparnas villkor och reaktioner gett upphov till skärv-
stensvallarnas och hällbildsplatsernas speciella konstitution. Jag vill 
istället undersöka om det förhåller sig så att dessa tre lämningar inte 
bara förenas av älgens roll, utan också av att de medfört samma kon-
sekvenser.  

Kontinuerligt arbete och stationära anläggningar – 
reaktioner på gropar i landskapet 

En fångstgrop är ett hål i marken, dess innehåll är tomrum. För att 
den ska vara en fångstgrop måste detta kriterium vara konstant upp-
fyllt. En grop som säckar ihop, fylls med bråte eller helt enkelt bara 
blivit utsatt för väder och vind förvandlas sakta men säkert till något 
annat. Tomrummet är fångstgropens mest grundläggande nödvän-
dighetsbetingelse, dess mest primära villkor. Detta kan låta banalt, 
men så är långt ifrån fallet. Den som vill anlägga och bruka fångst-
gropar måste nämligen ständigt se till att detta tomrum förblir just 
tomt. För detta krävs att brukaren ställer i ordning gropen inför varje 
gång den används. Hon måste även regelbundet gå och se efter den. 
Det krävs att hon ständigt gräver om och gräver ut; en fångstgrop 
fordrar oavbrutet underhåll.  

Detta sisyfosarbete är att förstå som en reaktion på fångstgropar-
nas nödvändighetsbetingelse. Att de förhistoriska människorna verk-
ligen reagerat på detta sätt är lätt att belägga. Inga fångstgropar skul-
le idag vara synliga ifall de inte underhållits fortlöpande. Genom det-
ta visas även att det kontinuerliga arbetet varit så omfattande att an-
läggningen blivit stationär. En grop kan naturligtvis aldrig vandra i 
väg, men med stationär menar jag att människan tenderat att ta sig 
till den grop som underhållits, snarare än att gräva en ny där hon 
står. Det har alltså handlat om att underhålla samma anläggning, att 
kontrastera det kontinuerliga och föränderliga mot det permanenta 
och stationära. 

Att man hellre brukar en befintlig grop än gräver en ny för varje 
jakttillfälle har sina praktiska orsaker. Ett skäl är att det finns starka 
belägg för att forntida fångstgropssystem korrelerar med den nutida 
älgpopulationens vandringsleder (Larsson 2005, 2010b; Larsson & 
Eriksson 2008). Även om denna studie, som i skrivandets stund ut-
förs vid Umeå universitet, inte är avrapporterad i sin helhet så pekar 
mycket på att fångstgropar är lokaliserade till de lägen där älgarna 
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passerar regelbundet (Jensen 1973; Hansson & Rathje 1999a, 1999b; 
Larsson et al in press). Antalet optimala lägen för fångstgropar är följ-
aktligen begränsade, och de gropar som ligger på dessa platser bör 
alltså brukas kontinuerligt ifall avkastningen ska maximeras. Detta är 
ytterligare ett skäl till att anta att fångstgroparnas generella datering 
till järnålder är missvisande. De sena dateringarna kan mycket väl ha 
kommit ur ett sekundärt bruk av de gropar som låg på fördelaktiga 
platser.  

Aktiv jakt – arbete och organisation 

Att man reagerat på fångstgroparnas materialitet genom att under-
hålla dem måste naturligtvis förstås mot bakgrund av att uppföran-
det av nya gropar varit långt ifrån enkelt. Att fångstgropar utgjorde 
arbetsintensiva anläggningar stöds bland annat av deras dokumente-
rat ekonomiska värde från historisk tid. Fångstgropar står medtagna i 
flera medeltida köpebrev, exempelvis fick spekulanten till halva byn 
Byn i Ås socken ”aker oc engh hult och hagha watn och vedhaestad-
hir” med på köpet (JD 285, ursprungligen refererad av Hvarfner 
1960). ”Vedhaestadhir” torde betyda ”fångstställe” men syftade troli-
gen på de fångstgropssystem som tillhörde gården. En intressant de-
talj som Hvarfner tar upp är att köpenskap av fångstgropssystem 
ibland ägt rum utan att hela gården samtidigt överlåtits. Detta tyder 
på att fångstgroparna inte bara betraktats som en ”jaktattiralj”, utan 
även som en högt värderad produktivkraft med ett fristående pris (se 
figur 2.1). 

En uppgift av intresse för att uppskatta arbetsintensiteten associe-
rad med fångstgropar kan inhämtas från det militära området. På en 
förfrågan om hur lång tid det tar att gräva ett skyttevärn i vilket två 
personer skulle kunna stå raklånga svarade en värnpliktig från Boden 
”ca 16 arbetstimmar”. Naturligtvis är denna beräkning inte absolut, 
utan är beroende av en rad faktorer såsom utrustning, årstid, jord-
mån och den fysiska förmågan hos dem som gräver. Siffran ger dock 
en påminnelse om hur arbetskrävande groparna faktiskt var, i syn-
nerhet de som lagts i system (se även diskussion kring detta i Jensen 
1973; Hvarfner 1971; Svensson 1998). Att det tar en vuxen person så 
pass lång tid för att gräva en fångstgrop gör att insatsen för att anläg-
ga ett system med tiotals gropar framstår som gedigen. Lägger man 
därtill tid för planering samt för arbetet med att stadga upp groparna 
med slanor, täcka över dem med ris och kanske även bygga stängsel 
mellan dem så landar åtgången på många dagars effektivt arbete för 
de fångstgropsystem som innehåller trettiotalet gropar (se Rosander 
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1968, 1970 för diskussion om stängsel). Då inga stora system blivit 
daterade i sin helhet är det emellertid omöjligt att säga något om hur 
många gropar grävts vid ett och samma tillfälle under stenåldern. Att 
de längsta systemen kan ha skapats genom långa tiders ny- och om-
grävning kan på intet sätt uteslutas. Dock finns en möjlighet att vissa 
av de längre fångstgropsystemen anlagts mer eller mindre samtidigt. 
Om system anlagts i sin helhet står vi inför en avsevärd investering i 
arbetskraft. Vi får dock inte glömma att även andra aktiviteter, såsom 
fiske eller insamling av bär, också krävde mycket arbete och tid. 

Oavsätt om arbetet med att uppföra och underhålla fångstgropssy-
stem tagit en eller trettio dagar i anspråk är det emellertid frågan om 
en syssla med fördröjd utkomst. Den fördröjda utkomsten är inte 
bara en konsekvens av att fångstgropsnäringen är arbetsintensiv, 
utan följer också av det sätt på vilket anläggningarna brukats. Ty vare 
sig fångstgroparna var till för drevjakt eller användes passivt så var 
arbetet med att uppföra dem en satsning där den eventuella utdel-
ningen kom först i efterhand. Denna aspekt är viktig att hålla i åtan-
ke, då den problematiserar den traditionella bilden av jakt och samla-
res ekonomiska organisation.  

Forskningen kring den förhistoriska fångstgropsjakten har länge 
varit oenig i frågan om huruvida groparna utformats för drevjakt 
eller ifall de snarare försetts med giller för att brukas passivt (Selinge 
2001; Hansson 2008). Det finns gott stöd för båda hypoteserna och jag 
ser ingen anledning till att kategoriskt avfärda någon av dem. Det 
mest troliga är att båda dessa brukandeformer existerat parallellt. Det 
intressanta är att utröna vilka nödvändighetsbetingelser de båda me-
toderna kräver, med andra ord, ta reda på vad som krävs för att kun-
na bedriva aktiv respektive passiv fångstgropsjakt.  

För att börja med den aktiva fångstgropsjakten, det vill säga det 
tillvägagångssätt enligt vilket man jagar i drev mot ett större fångst-
gropssystem, så finns goda indikationer på att denna brukats under 
förhistorien. Ett system från Åsele som daterats till stenålder uppvi-
sar sådan samtidighet mellan groparna att dessa anläggningar kan ha 
nyttjats parallellt. (Selinge 2001). Likaså har Anders Fandén visat att 
ett stort antal hällmålningar ligger i landskapslägen väl lämpade för 
drevjakt (Jensen 1973; Fandén 1996; 2001). I dessa fornlämningsmiljö-
er återfinns fångstgropssystem närmast regelmässigt, och Fandén 
skisserar ett möjligt samband mellan drevjakt, fångstgropssystem och 
hällbilder. Ett annat indicium för att fångstgroparna använts för drev-
jakt kan hämtas från det medeltida skriftliga källmaterial som om-
nämner och beskriver att fångstgropar användes av så kallade ”Whå-
nelag”, det vill säga jaktkollektiv. Dessa källor antyder att gropjakt 
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var en arbetsintensiv syssla där många inblandade var en förutsätt-
ning för att avkastningen skulle infinna sig (Ekman 1910; Widén 1932; 
Lagercrantz 1933; Boëthius 1942; Hvarfner 1960: 57). 

Fångstgroparna hade alltså det gemensamma och arbetsintensiva 
som krav för att de skulle kunna brukas för aktiv jakt. Det är också ett 
faktum att de flesta källor som tyder på ett gemensamt bruk av 
fångstgropssystem är av juridisk karaktär. Det handlar alltså om kon-
flikter som uppstått i samband med kollektivt brukande av fångst-
gropar. Från Borgsjö socken i Medelpad har en tvist mellan bönderna 
och en Per Nilsson nedtecknats i domboken. Nilsson hade medtagit 
”jempther” (jämtar) i whånelaget, vilket tydligen inte var populärt 
(Borgsjö Dombok 1616). Även häradsrätten i Ramsele (den 20 januari 
1702) har medlat i en gropkonflikt. Matts Jonsson i Hoting klagar 
över att han inte fått lov att begagna sig av systemen trots att han och 
tre andra män blivit lovade (de historiska källorna återfinns referera-
de i Hvarfner 1960). 

På grund av att källorna som handlar om whånelag närmast ute-
slutande beskriver konflikter är det rimligt att dra slutsatsen att regel-
verk och organisation utgjort både en nödvändighetsbetingelse för, och en 
reaktion på, aktiv jakt med fångstgropssystem. Det går med andra ord 
inte att bedriva drevjakt ifall det inte finns riktlinjer för vilka som får 
delta eller vem som ska göra vad. Människorna i historisk tid har 

Figur 2.1. Karta över fångstgropssystem i byn Näset, Bodums socken, 

Ångermanland från år 1695.  Denna typ av kartor indikerar att 

fångstgropssystem ingalunda omgärdades av en ”slit och släng” mentali-

tet, utan tvärt om, var stationära och kontinuerligt brukade produktivkraf-

ter. Efter Widén 1932. 
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reagerat på detta krav genom att upprätta föreskrifter, reglera och 
strukturera den gemensamma praktiken. Ifall de historiska källorna 
anses vara en berättigad analogi avseende stenålderns jakt så möter 
vi alltså ett samhälle med arbetsintensiva lämningar, försenad ut-
komst och organisation av arbetet. Dessa tre komponenter brukar 
vanligen härledas till en neolitisk ekonomi. Detta spår kommer att 
utvecklas i avhandlingens sista kapitel, så låt oss nu koncentrera oss 
på det andra sättet att bruka groparna, den passiva jakten. 

Passiv jakt – restriktion och kommunikation 

Den absoluta majoriteten av de skriftliga källorna är som sagt av juri-
disk karaktär. Utifrån detta står det klart att bruket av fångstgropar 
var något i allra högsta grad reglerat. Av Hälsingelagens formulering 
att döma verkar det exempelvis röra sig om att lagstiftaren velat 
hindra olovlig användning av gropar eller system. Där står att läsa; 
 

”…gör han bås i skogen skall han böta fyra örar, gör han giller ska han böta 
åtta örar. Lägger han spjut eller driver älg ur vinterstånd böte han åtta örar i 
vardera tre lotter.” 

(Hälsingelagen, byalagsbalken VXIII. I Wessen & Holmbäck 1979) 
 

Den lagtext som finns i Södermannalagen är dock riktad mot ett an-
nat syfte. Formuleringen är genomsyrad av ett risktänkande, och pa-
ragrafen handlar om att reglera fångstgroparna av säkerhetsskäl:  
 

”Gör någon vippsnara i skogen eller sätter spjut för villebråd eller gräver gra-
var, då ska han själv svara för sina verk, om någon får skada därav.” 

(Södermannalagen, byggingabalken XIX § 2. I Wessen & Holmbäck 1979) 

 

Då landskapslagarna, i synnerhet Södermannalagen, riktar sig mot en 
person i singularis finns starka skäl att anta att den är avsedd att re-
glera den passiva jakten. Denna är, till skillnad från den aktiva, möj-
lig att utföra på individnivå. Passiv fångstgropsjakt går ut på att grä-
va tillräckligt djupa gropar för att älgen ska stanna i anläggningen, 
död eller vid liv, till dess jägaren anländer för att vittja. Ett annat al-
ternativ är att utrusta fångstgropen med sparklåda, störar eller hög-
ställda spjut så att älgen avlivas direkt, alternativt kort efter att den 
fallit ned. Huruvida passiv jakt och gillrade gropar förekommit under 
förhistorisk tid utgör en omdebatterad fråga, detta främst på grund 
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av att inga spjut eller störar som kan härledas till perioderna före 
järnåldern påträffats (Hvarfner 1960; Hansson & Rathje 1999a). En 
sådan avsaknad av fynd är emellertid inget fullgott skäl för att ute-
sluta att metoden brukats. Det finns indicier för att passiv jakt är oer-
hört effektiv och det har hävdats att älgstammen nästan helt utrota-
des under 1700- talet då böndernas ökade jakträttigheter medförde ett 
mer utbrett bruk av gillrade gropar. Denna kraftiga reduktion har 
också framförts som orsak till det förbud mot fångstgroparna som 
instiftades 1864 (Bramstång & Rosén 2007). Även om jag menar att 
denna åtgärd också måste förstås mot bakgrund av andra orsaker, så 
kan det inte förnekas att älgstammens markanta minskning från och 
med 1700-talets början till viss del har samband med en ökad passiv 
jakt. Älgpopulationens nedgång under denna tid kan beläggas genom 
ett flertal vittnesmål som förtäljer att älgar blivit en alltmer ovanlig 
syn (Ekman 1910). Hembygdsforskaren Erik Modin refererar även till 
fogderäkenskaper från 1500-talet i vilka mängden älghudar vida 
överträffat den kvot som var möjlig att uppnå under hans samtid 
(Modin 1988: 213). Ända in på 1920- talet var varje fälld älg en sådan 
sensation att händelserna omnämndes i lokaltidningarna (Ekman 
1983). 

Att passiv jakt utgör en högst produktiv metod är ett tillräckligt 
skäl för att anta att den inte ”uppfunnits” under historisk tid. Jag fin-
ner det högst rimligt att anta att detta sätt att begagna sig av fångst-
gropar förekommit under stenåldern. Detta stöds även av de många 
arkeologiska exempel som vittnar om att drevjakt med fångstgrops-
system uppstått oberoende av varandra i en rad olika områden (för 
diskussion om fångstgropsjakt i Japan, se Imamura 1996, för diskus-
sion kring det ryska fångstgropsmaterialet, se Bychkov 1994). 

Ett annat indicium för att passiv jakt brukats består i det rika skrift-
liga källmaterial från 1700- och 1800-talen som diskuterar utmarks-
bruket i Norrland. Dessa ger en entydig bild av att giller brukades, 
och det antyds även att man gjort så sedan lång tid. Exempelvis be-
skriver mångsysslaren Olof Broman hur ”störar eller nitade pålar 
fanns i bottnens konstruktion då det däri i ställdes ett spjut som var 
älgens bane” (Modin 1988: 213, Ström 1905, Hüpler 1771, Broman 
1958, Nordholm 1749). Även Modin skriver att så var fallet, och anty-
der även att denna tradition har rötter långt bak i tiden. 

”I äldre tid fångades högdjuren väl oftast i sådana gropar eller grafvar i vilkas 
botten korsställda spjut, ”saxar”, satts varpå djuren, då de nedföllo genom 
gropens betäckning, spetsades”  

(Modin 1988: 213) 
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Även om passiv jakt under stenåldern må vara svår att bevisa så är 
den alltså ännu svårare att avfärda. Av denna orsak är det angeläget 
att undersöka vilka nödvändighetsbetingelser som denna bruksform 
kräver, samt vilka reaktioner dessa kommit att förorsaka. En sak kan 
först och främst konstateras rörande den passiva jakten: Vare sig det 
rör sig om att gräva djupa gropar eller konstruera dem som fällor 
med giller handlar det om konstruktioner som utgör en riskfaktor. Det 
är lätt att inse att en grop som inte är tillräckligt djup eller tillräckligt 
gillrad för att vara farlig för människor är oanvändbar för passiv älg-
jakt. I detta avseende är riskfaktorn alltså att betrakta som den passi-
va fångstgropsjaktens nödvändighetsbetingelse. Naturligtvis kan 
man reagera på denna genom olika strategier. Man kan rista märken i 
träd eller på andra sätt hitta visuella sätt för att meddela att gropar 
finns i närheten. En annan möjlighet är att kamouflera den med ett så 
pass tjockt lager ris och sly att täcket ger efter för en älg men håller 
för en eller flera personers tyngd. Ristade märken i trä syns emeller-
tid dåligt i mörker, och kamouflaget kan lätt multna och bli odugligt 
som skydd. Dessa sätt att hantera fångstgroparnas riskfaktor fordrar 
komplettering. För att groparna ska vara det de är men samtidigt inte 
utgöra någon påtaglig fara så krävs att den som gräver kommunicerar 
deras lokalisering. Inarbetade rutiner för kunskapsöverföring är således 
att betrakta som en högst sannolik reaktion på den passiva gropjak-
tens nödvändighetsbetingelser.  

Utifrån Södermannalagens formulering antyds att det är just in-
formationsutbyte som lagstiftaren velat frammana. Att groparna inte 
förbjuds, men att straff likväl kommer att utmätas ifall någon tar ska-
da av dem, visar att man önskat bättra på incitamentet för den en-
skilde att vara mer grundlig i sina säkerhetsåtgärder. Att berätta var 
man grävt är inte bara något som gynnar den andre, utan även något 
som skyddar en själv från påföljd. Det är enligt min mening 
osannolikt att detta krav på kommunikation endast funnits under 
den period som lagtexten belyser.  

Att gillrade fångstgropar verkligen inneburit en fara för människor 
framgår kanske tydligast ifall vi granskar orsakerna till den jakt-
vårdsförfattning som 1864 ledde till att fångstgropar praktiskt taget 
förbjöds. Som tidigare nämnts så kan detta förbud till viss del ha be-
rott på det hårda jaktrycket på älg. Utifrån lagtexten framgår dock att 
den i lika hög grad är att betrakta som en respons på det faktum att 
landskapet var belamrat med anläggningar som var farliga för såväl 
människor som djur: 
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”Spjut skjutgevär må icke gillrade användas såsom jagtmedel. Ej heller må 
elg jagas under skidlöpning eller i grop fångas/…/Grop, stör, stång eller an-
nan för människor och husdjur mer eller mindre livsfarlig jagtanstalt må icke 
av någon å annans mark begagnas utan tillstånd av den som jagträtt där äger” 

(Svensk Författningssamling 1864 nr 68 § 16) 
 

I enlighet med mitt teoretiska resonemang är detta förbud att förstå 
som en reaktion på fångstgroparnas nödvändighetsbetingelse. För-
budet var, på samma sätt som kommunikationsstrategierna, ett sätt 
att hantera det krav som ställts i och med människans val av fångst-
groparnas affordance. Den som önskar att gropen ska utgöra ett red-
skap för aktiv jakt måste förhålla sig till riskfaktorn. Under 1800-talet 
har detta krav ansetts orimligt. Den uppenbara risk som fångstgro-
parna utgjort har – under denna tid – ansetts oförenlig med andra 
intressen. Man har hanterat de passiva groparnas nödvändighetsbe-
tingelser genom ett totalförbud. 

Att groparna förbjöds just på grund av den påtagliga faran med att 
ha dessa anläggningar i landskapet framgår tydligt om man betänker 
att lagtexten är från 1860-talet. Under denna tid medförde industriali-
seringens turbulenta samhällsförändringar att synen på Norrlands 
skogsland förändrades radikalt. Dessa marker hade tidigare varit 
tämligen sparsamt nyttjade, men i takt med att behovet av träkol, 
papper och virke ökade kom intresset att riktas mot detta område. År 
1864 togs exporttullarna på fyrkantsågat virke bort, vilket fick såg-
verkens antal att eskalera. De första sågarna drevs av vattenkraft och 
var följaktligen lokaliserade vid älvar med strömt vatten. Introduk-
tionen av ångkraft medförde visserligen att skog kunde avverkas på 
stora avstånd från sågarna, men man använde sig fortfarande av äl-
varna för timmerflottning. 

 Det kan inte vara någon slump att fångstgropar förbjöds samma år 
som trähandeln släpptes fri och ångsågarna började öka i antal. 
Fångstgroparnas lokalisering vid älvstränderna innebar att dessa gill-
rade fällor fanns i den miljö som utgjorde Sveriges viktigaste upptag-
ningsområde för exportvaror. Detta betraktades antagligen, och det 
med rätta, som ohållbart. Mot denna bakgrund framstår älgstammens 
markanta minskning sedan 1700-talet som vare sig den enda eller 
främsta anledningen till att fångstgropar förbjöds. I stället torde detta 
ha sin grund i att riskfaktorn – nödvändighetsbetingelsen för fångst-
groparna – ansågs orimlig.  

Groparnas riskfaktor kan, med en fouacoultiansk term, sägas ha 
utövat en ”disciplinär makt” i kraft av sin materialitet (Foucault 2003: 
137). Med detta syftar jag på att anläggningarna måste ha utgjort en 
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kraft i landskapet som tvingade människan att ta noga övervägda 
steg. Riskerna med gropar, gillrade eller ej, åstadkom även ett land-
skapsrum som kan omnämnas som ”juridicerat”. Det är givetvis inte 
troligt att man under stenåldern haft lagfarter eller straffbalkar i nå-
gon rättslig mening kan heller inte sägas att landskapet innan fångst-
groparnas inträde varit riskfritt eller att människorna vare sig medde-
lat sig med varandra eller haft normativa överenskommelser förrän 
man börjat gräva hål i marken. Däremot står det klart att fångstgro-
parna kom att implicera en förändrad syn på det gemensamma 
rummet. En ökning av antalet fångstgropssystem måste ha medfört 
att förflyttningarna sakta men säkert blev styrda, strukturerade och 
organiserade i högre grad än tidigare. Vistelse i markerna krävde 
vetskap om var någonstans fångstgroparna var belägna, och den som 
besuttit sådan information måste ha haft något av ett övertag. På 
samma sätt var gropens innehavare dock underställda en skyldighet 
att berätta, och någonting liknande en ”vilja att veta” tycks ha slagit 
rot i stenålderssamhällets kommunikativa struktur (Foucault 2004: 
43).  

Att passiv jakt är så beroende av kommunikation för att inte bli till 
ett livsfarligt element antyder även att människor inte levde fullt så 
kringflackande och oregelbundna liv som man lätt associerar till då 
man hör termen ”jägare och samlare” (se diskussion kring detta i ka-
pitel fem). För att kunna kommunicera måste såväl det egna som den 
andres förflyttningsmönster kunna förutses på någorlunda när. Den-
na bild rimmar tämligen illa med den traditionella synen på jakt- och 
samlarbefolkningars tankemönster och sociala strukturer. Genom 
fångstgroparna går det nämligen att fastslå att stenåldersamhället i 
Norrland uppfyller en rad centrala kriterier som utformats för att 
definiera ”neolitiserade samhällen”. Groparna visar att man investe-
rat i platsbunden materiell kultur och tillika brukat denna på en repe-
titiv och fortlöpande basis. Vi såg dessutom att jakten omgärdats av 
en försenad avkastning, och att groparna frambringat ett landskap 
som krävt organisation och någon form av överenskommelser för vad 
man fick och inte fick göra. 

Att betrakta älgens materialiteter mot bakgrund av neolitiserings-
diskussionen är dock något som kommer att företas i avhandlingens 
sista kapitel. Innan dess finns en annan fråga som behöver lyftas 
fram. Det måste närmare bestämt undersökas huruvida de konsekven-
ser som kommit ur fångstgroparnas nödvändighetsbetingelser också kan 
härledas till hällbilderna och skärvstenvallarna. Om så visar sig vara fallet 
finns nämligen stöd för att dessa tre lämningar inte bara förenats ge-
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nom sin starka koppling till älgen, utan även av att de medfört sam-
ma form för upplevelsen. 

Hällbilder och skärvstensvallar  

Hittills har det konstaterats att fångstgroparnas mest primära nöd-
vändighetsbetingelse utgjorts av deras behov av tomrum. Människan 
har svarat mot detta krav genom fortlöpande insatser, och platskon-
tinuitet är därmed att förstå som den mest direkta reaktionen. Att 
långtidsanvändningen gjorts till praxis är något som kan beläggas 
genom hänvisning de skriftliga källor som vittnar om att system gick 
i arv och lades ut till försäljning. Likaså finns många undersökta gro-
par där 14.-C prov gett olika dateringar, något som skulle kunna tyda 
på att gropen brukats vid flera tillfällen. Ingendera av dessa informa-
tionskanaler kan dock ge närmare information om hur den kontinu-
erliga processen förlöpt i detalj. Det skriftliga källmaterialet är för 
avlägset i tid för att kunna säga mer än vad groparna krävt för att 
kunna brukas. Likaså är 14-C dateringarna för fåtaliga och grovhugg-
na för att kunna säga något allmänt om långtidsanvändningen. I 
nästkommande kapitel ska jag emellertid studera just hur det konti-
nuerliga och stationära växelverkat. Min analys kommer där kretsa 
kring hur platsbundenheten i det norrländska stenålderssamhället 
förstärkts, mattats av och förändrats över tid.  

 Vad som här är intressant är att det är genom ett studium av häll-
bilderna som denna fördjupning alls är möjlig. Med andra ord går det 
att studera den kontinuerliga praktik som varit kännetecknande för 
fångstgroparna genom en undersökning av detta material Denna 
möjlighet visar att den kontinuerliga aspekten inte bara varit en nöd-
vändighetsbetingelse för fångstgroparna, utan även utgjort en mycket 
viktig del av hällristningarnas handlingsrecept. Hällristningar är 
ingalunda spår efter en enskild händelse, utan har formats genom 
långtidsanvändning vilken löpt över åtminstone tvåtusen år. Hällar-
nas figurer har tillfogats en eller några i taget, vilket innebär att pane-
lens slutliga skick, det vill säga den bild vi ser idag, föregåtts av en 
rad andra skepnader. (se Figur 3.1 i kapitel tre). Att ristningslokaler 
växt fram på detta långsamma sätt råder inga tvivel om. Platser som 
Nämforsen eller Alta uppvisar en sådan stilistisk variation att det går 
att befästa att man ristat på dessa platser under lång tid, men den 
ackumulativa aspekten har även utgjort en viktig del i mindre mo-
numentala lokalers framväxt. Det är naturligtvis svårare att undersö-
ka exakt hur det kontinuerliga ristandet företagits då vi står inför 
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ristningslokaler där endast en typ av älgmotiv finns representerade. 
Det finns dock stöd för att också dessa tillkommit genom en ackumu-
lativ process. En som visat detta är Kalle Sognnes, vars sekvensanalys 
av Glösaristningarna i Jämtland, illustrerar hur en val- eller fisklik-
nande figur transformerats till en älg genom att förses med ben och 
inre markeringar vid senare tillfällen. Glösa är en ristningslokal med 
ett mycket stilistiskt homogent motivutbud, men även denna typ av 
lokaler kan alltså visas ha tillkommit successivt (Sognnes 2011). 

Den kontinuerliga avsättningen av bildelement är något som även 
gäller för de norrländska hällmålningarna. Flera av dessa, exempelvis 
Skärvången och Flatruet, innehåller älgar från olika stilistiska faser 
vilket vittnar om att processen med att skapa panelerna varit utdra-
gen. Detta visas också genom de högupplösta fotografier som togs av 
en rad målningar i samband med RANE - projektets dokumentations-
insatser. I flera fall visade fotografierna tydligt att många lager färg 
applicerats på samma figur. Man tycks således ha fyllt i och målat på 
redan befintliga hällbilder. Ännu ett belägg för målningarnas konti-
nuerliga aspekt kan hämtas från de resultat som framkommit vid 
grävningar av ytor i direkt anslutning till målningar och ristningar. 
(Lahelma 2008, Hansson 2006). Exempelvis visade den senaste under-
sökningen som företagits nedanför Flatruets hällmålning att man 
eldat på platsen vid tre olika tillfällen mellan 4000 och 1300 f. Kr 
(Hansson 2007: 84). Dessa dateringar ger vid handen att målningen 
kommit att bli ”aktiverad” ett flertal gånger. I detta sammanhang är 
även undersökningen vid Korpberget, belägen invid Umeälven, mitt i 
centrala Lycksele, av intresse. Vid undersökningarna som år 2009 och 
2010 bedrevs av ytan framför målningen påträffades 27 kvartsitspet-
sar. Då många av dem var bifacialt slagna finns starka skäl att anta att 
målningen nyttjats efter 1800f. Kr. Däremot påträffades en härd i ett 
underliggande lager, vars datering till 2500 f. Kr stämmer väl öve-
ränns med de målade figurernas stilistiska utformning (Forsbergs fas 
två). Det förefaller alltså som att det funnits lång platskontinuitet vid 
målningen, och att denna varat långt in i bronsålder, det vill säga 
fortgått efter att hällbildspraktiken klingat ut. 

Hällbildernas ackumulativa aspekt kommer som sagt att bli före-
mål för analys och diskussion i nästföljande kapitel. Vad jag här vill 
fästa uppmärksamhet på är följande: Hällbildlokalernas långa bruks-
kontinuitet vittnar om att människans val av denna lämningstyps 
affordance krävt samma slags fortlöpande arbete som det som om-
gärdat fångstgroparna. Återkomst och upprepning har med andra ord 
varit något som fordrats för att en hällbild skulle vara just en hällbild. Om 
de förhistoriska människorna inte ansett att det kontinuerliga vore 
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essentiellt så skulle vi påträffa betydligt färre lokaler av flerfaskarak-
tär. Det skulle däremot vara betydligt vanligare med platser på vilka 
alla ristningar vore från samma tid, och där bilderna inte överlappat 
varandra. Eftersom ett sådant mönster inte kan beläggas utifrån da-
gens kända hällbildsbestånd tyder allt på att ristningarnas och mål-
ningarnas betydelse vilade tungt på att man fortlöpande tillförde nya 
figurer. 

Vid närmare betraktelse ser vi att kontinuiteten också utgör en vik-
tig aspekt beträffande den tredje av de lämningstyper som upprätt-
håller och manifesterat älgens roll. Jag syftar naturligtvis på det fak-
tum att även skärvstensvallarna tillkommit genom ackumulativa ar-
betsinsatser. Om det är ovanligt att påträffa ristningar som gjorts i 
”ett svep”, så finns det mig veterligt inga undersökta vallar som av 
dateringsunderlaget att döma uppförts genom ett tidsbegränsat 
”bygge”. Den skörbrända stenen har avsatts fortlöpande under tusen-
tals år. Skärvstensvallarna är, liksom kökkenmöddingarna i Danmark 
eller skärvstenshögarna i Södermanland, att betrakta som ”oavsiktli-
ga konsekvenser” av ett samhälles bundenhet till vissa platser (Gid-
dens 1984: 219f). Kontinuiteten har utgjort själva den kraft som fram-
bringat dessa lämningar, och en skärvstensvalls initiering är således 
inte företagen med hänsyn till slutresultatet. 

Det kan alltså konstateras att samtliga lämningar som bär upp och 
möjliggör älgens roll har medfört att repetitiva handlingsmönster 
slagit rot i diskursen. Kontinuitet blev något som krävdes för att des-
sa tre materialiteter skulle förbli det stenåldersmänniskan hade valt 
att de skulle vara. Från analysen av fångstgroparna såg vi att anam-
mandet av dessa villkor ledde till att rörelserna koreograferades i 
landskapsrummet, samt att reglerande strukturer etablerades och 
blev normerande. Att organisation och kommunikation kom att få 
framskjutna funktioner i samhället var kanske främst en konsekvens 
av fångstgroparnas två bruksformer, men dessa aspekter kan faktiskt 
också härledas till vallarna och ristningarna. Såväl hällbilder som 
skärvstensvallar har med största sannolikhet brukats under organise-
rade sammankomster, vilka naturligtvis krävt kommunikation för att 
komma till stånd. (se Bolin 1999 för resonemang om sammankomster 
i skärvstensvallarna, se även George 2001, Lindqvist 2001 för diskus-
sion kring Nämforsen som mötesplats. För kontrasterande uppfatt-
ning i denna fråga, se Käck 2009). Det tycks alltså som att de materia-
liteter som sammanlänkas av älgens roll också förenas av att vara 
knutna till ett bruk som kräver strukturerande möten. 
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Tillblandad samvaro 

Älgens materialiteter har som synes medfört att stenålderssamhället 
blivit stationärt, kontinuerligt, samt fått organisativa och reglerande 
drag. Dessa spretande följder, denna form för upplevelsen, kräver ett 
koncept för att kunna greppas. I kapitel fyra och fem kommer jag 
presentera argument för att älgmotivet, såsom detta möter oss på 
hällbilderna, utgjorde ett viktigt redskap för detta syfte. Bilder av 
älgar användes som råmaterial för att konceptualisera, de utgjorde 
redskap för tanken.  

Innan jag tar mig an uppgiften att analysera hur denna form för 
upplevelsen hanterades genom bildpraktik och motivbruk, så är det 
dock viktigt att försöka förstå vad som de facto konceptualiserats. Det 
kan kort sagt vara värt att resonera kring hur det ter sig då en livs-
värld balanserar mellan permanens och förändrig. Som verktyg för 
vår föreställningsförmåga vill jag erbjuda ett modernt sociologiskt 
begrepp, närmare bestämt Zygmunt Baumans term ”tillblandad sam-
varo”. Begreppet kan, enligt min mening, vara väl lämpat för att ringa 
in den form för upplevelsen som sprungit ur älgen materialiteter.  

Termen tillblandad samvaro återfinns i Baumans essäsamling 
Skärvor och fragment, vilken utkom första gången 1995. Arbetet som 
helhet kretsar kring det postmoderna tillståndets etiska dimensioner, 
men detta är ingenting som jag avser att uppehålla mig vid här. Vad 
som gör Baumans undersökning användbar är att han analyserar hur 
miljöer framkallar – och framkallas av – specifika former av samvaro. 
Med detta syftar Bauman på att platser genererar olika dispositions-
mönster för mellanmänskliga möten. Han tar exempelvis upp den 
”rörliga samvaro” som utmärker bilköer, flygplanskabiner eller tåg-
stationer. Dessa miljöer kräver att okända människor delar ett litet 
utrymme under en begränsad tid för att sedan skiljas åt. Människans 
reaktion på detta villkor utgörs av ett specifikt och reglerat ramverk 
för hur den enskilde bör bete sig och agera. Bauman talar även om 
den ”manifesta samvaro” som råder på fotbollsläktare, diskotek eller 
i demonstrationståg. Här är själva gemenskapen en nödvändighetsbe-
tingelse. Det är för att vara tillsammans som man är tillsammans, och 
detta faktum genererar de säregna uppförandekodex som känneteck-
nar dessa platser. Det fenomen som Bauman vill nå genom att peka 
ut dessa olika former av samvaro är snarlikt det jag åsyftar då jag 
talar om former för upplevelsen. Skillnaden ligger i att Bauman – i 
egenskap av sociolog – i hög grad intresserat sig för den medvetna 
kommunikationens ramverk, medan jag även strävar mot att förstå 
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de oartikulerade förhållningssätt som människan antar då hon svarar 
mot en plats många, och komplexa nödvändighetsbetingelser.  

Att jag och Bauman delar tanken om att platser kan forma oss är 
dock ett skäl till att hans begreppsbildning är väl lämpad för att kon-
kretisera den form för upplevelsen som älgens materialiteter implice-
rat. En annan, och tillika tyngre, motivering ligger dock i att Bauman 
urskilt en form av samvaro som kännetecknas av de aspekter som jag nyss 
härlett ur fångstgroparna, skärvstensvallarna och hällbilderna. Det är för-
stås denna form av samvaro som Bauman omnämner som ”tillblan-
dad”.  

Den tillblandade samvaron är, enligt Bauman, den mall som 
mänskliga möten tenderar att följa då de företas på en permanent 
lokaliserad plats och har en ständigt fortlöpande karaktär. Som ex-
empel på sådana miljöer nämns fabriksgolvet eller kontorsbyggna-
den. Inom dessa forum kräver möten att subjekten tar sig till bestäm-
da och permanent lokaliserade anläggningar för att däri upprätthålla 
ett episodiskt arbete. På fabriken avstannar aldrig produktionen, det 
är den ständiga kontinuiteten som håller det stationära vid liv och 
vice versa (Bauman 1997: 60). Denna speciella dubbelhet har en klar 
parallell till de lämningar från mellersta Norrlands stenålder som jag 
studerat. Vare sig fångstgroparna, hällbilderna eller skärvstensval-
larna uppförs med avsikt att färdigställas. Det är dessa lämningars 
ackumulativa aspekt som utgör villkoret för att de ska vara just det 
de är. Det fortlöpande bruket både kräver och genererar den bestå-
ende konstruktionen. 

Ett annat viktigt kännetecken för den tillblandade samvaron är att 
dess mötesstruktur är starkt genomsyrad av organisation. Även den-
na aspekt återfinns som bekant hos älgens materialiteter. Som Bau-
man själv skriver utgör den tillblandade samvaron en gemenskap 
som är konstituerad av ett tydligt ändamål och reglerad på ett sådant 
sätt att detta syfte ges optimala förutsättningar för att kunna realise-
ras (Bauman 1997: 61ff). Som vi sett var de umgängesformer som 
omgärdade fångstgropsjakten begränsade i tid och rum, och tillika 
noga organiserade. Jag anser således att den mötesstruktur som 
Bauman beskriver motsvaras väl av fångstgroparnas sociala förut-
sättningar. Det är också viktigt att påminna om att också samman-
komsterna på hällbildplatserna och skärvstensvallarna genomsyrats 
av planerande, organiserade och reglerade moment. En samman-
komst i syfte att rista eller konsumera älgkött kräver också kommu-
nikation, arbetsfördelning och framförhållning. 

För att sammanfatta har Bauman använt begreppet ”tillblandad 
samvaro” för att denotera karaktären på möten som både kräver sta-
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tionäritet och kontinuitet och dessutom är genomsyrade av en orga-
nisatorisk struktur. Det är på grund av att denna beskrivning passar 
så väl in på de konsekvenser som kommit ur fångstgroparna, hällbil-
derna och skärvstensvallarna som jag anser att hans term lämpar sig 
som redskap för att beskriva den form för upplevelsen som kom ur 
människans sätt att bemöta älgens materialiteter. Det är alltså inte 
frågan om att påstå att de miljöer som Bauman exemplifierar med, 
det vill säga, fabriken och kontoret, bör jämställas med fångstgropar-
na, hällbilderna eller skärvstensvallarna. En direkt liknelse mellan 
dessa mycket olika typer av materiella rum vore högst olämplig. Fa-
briken som arketypisk miljö leder tankarna till ojämlikhet och tving-
ande strukturer och denna politiska dimension är helt klart proble-
matisk att importera i en diskussion om de förhistoriska samhällena i 
Norrland. Baumans begrepp är endast ett teoretiskt verktyg, ett red-
skap med vilket jag, som nu levande arkeolog, kan föreställa mig hur 
det kan yttra sig då en plats kräver såväl stationäritet som kontinuitet 
för att förbli det människan valt att den ska vara.  

På den fråga som restes i inledningen – vad det faktum att land-
skapet hyst fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar kommit att 
innebära– är Baumans begrepp således inget svar. Snarare är termen 
tillblandad samvaro att betrakta som en metafor vilken gör det möj-
ligt att greppa svaret på ett hanterbart sätt. Den egentliga konklusio-
nen är att älgens materialiteter medfört en livsvärld som byggt lika 
mycket på stationäritet som på kontinuitet, samt haft organisation 
och kommunikation som essentiella beståndsdelar. Dessa konsekven-
ser har tillsammans formerat en ram för tänkandet, för normen och 
för handlingsreceptet. 
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I föregående kapitel visades att kontinuitet och stationäritet är att förstå 
som reaktioner på fångstgroparnas mest primära nödvändighetsbe-
tingelse, det vill säga kravet på tomrum. Eftersom det ständigt pågå-
ende arbetet med att underhålla groparna haft motsvarighet i såväl 
tillfogandet av nya motiv på hällarna som i den fortlöpande avsätt-
ningen av skörbränd sten vid skärvstensvallarna, så kan kontinuerli-
ga arbetsinsatser och stationär etablering även härledas till dessa två 
materialiteter. Alla de lämningar som burit upp älgens roll har alltså 
format människans upplevelse, och detta genom att kontinuitet och sta-
tionäritet kommit att dras samman genom en konceptualiserande akt. 

För att begreppsliggöra det kluster av implikationer som koncep-
tualiserats, hitta en metafor som vi idag kan begagna till stöd för vår 
föreställningsförmåga, hänvisade jag till Zigmund Baumans term 
”tillblandad samvaro”. Att fästa ett begrepp vid den form för upple-
velsen som sprungit ur älgens roll är emellertid en känslig operation. 
Svårigheten ligger delvis i det paradoxala med att låta en term be-
teckna ett koncept, trots att konceptet fungerar genom att ”dra sam-
man” begrepp. Ett annat, kanske allvarligare problem, är att formen 
för upplevelsen lätt framstår som något statiskt och oföränderligt 
vilket etablerats en gång för alla för att sedan genomsyra samhälls-
strukturen. En sådan beskrivning är djupt missvisande. Koncept 
uppkommer genom reaktioner på en materialitets nödvändighetsbe-
tingelser och är därför lika fluktuerande som mänskliga handlings-
mönster. Även om interaktionen med älgens materialiteter haft den 
tillblandade samvaron som övergripande ram finns alltså inga skäl 
att anta att denna ram inte varit töjbar och dynamisk. Ett koncept är 
något som ständigt förändras, framförallt genom att de begrepp som 
dras ihop mattas av, förstärks och modifieras (se Vogel 2010: 108). 

Om beskrivningen av det koncept som implicerats av älgens roll 
ska bli mer än en chimär måste det följaktligen utforskas på ett sådant 
sätt att dess skiftande karaktär åskådliggörs. Just detta, det vill säga, 
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att se hur den tillblandade samvaron hanterats över tid, är syftet med 
föreliggande kapitel.  

Som jag redan nämnt skapas en form för upplevelsen genom aktö-
rens reaktioner på de nödvändighetsbetingelser som sprungit ur hen-

nes val av en viss materialitets affordance. Vägen till en fördjupad 
förståelse av den tillblandade samvaron måste därför gå via ett ut-
forskande av hur människorna hanterade dessa materialiteters krav 
på kontinuitet och stationäritet under olika tider. En studie av prakti-
ken som omgärdat hällbilderna, närmare bestämt ristningarna vid 
Nämforsen, erbjuder här en mycket god ingång. Orsaken är att häll-
bildskomplexet rymmer explicit information om hur den kontinuerli-
ga avsättningen som formerat det haft sin gång. Här syftar jag på att 
hällarnas kompositioner ackumulerats fram, vilket i förlängningen 
innebär att det går att skönja hur ristare under olika perioder relaterat 
sig till platsens historicitet. Att leta efter mönster i den interaktions-
praktik som formerat Nämforsen är således en metod som kan be-
gagnas för att studera huruvida betoningen av ristningslokalens kon-
tinuerliga aspekter kommit att accentueras under vissa perioder, för 
att däremellan tonas ner. 

Den ackumulerade bilden 

Förhistoriska bilder på berghällar, klippväggar eller i grottor beskrivs 
gärna som det arkeologiska källmaterialet par excellence. Hällarna har 

studerats som vore de spegelbilder av förhistoriens livsvärld, och 
forskningen har därför tvistat om vilken aspekt av samhället som rist-
ningarna eller målningarna bör anses avbilda (se diskussion i Rosen-
gren 2008). Polemiken har rört sådant som ifall Notöpanelen är en 
skildring av en drevjakt eller ifall den snarare avbildar ett mytolo-
giskt skeende (se t.ex. Hultkrantz 1989; Tilley 1991; Ramqvist 1992; 
Lindqvist 1994; Fandén 1996; Bolin 2000; Lindgren 2001; Lødøen 
2001a). Denna diskussion bygger på den premissen att bild och verk-
lighet reflekterar varandra, att de kan hållas för att vara två sidor av 
samma mynt. Trots att denna utgångspunkt har rötter i komplexa 
meningsteoretiska spörsmål har den dock sällan tagits upp till be-
handling inom hällbildsforskningen. Som jag ser det har man haft 
svårt att artikulera andra frågor än sådana som rör vad en viss kom-
position ska anses avbilda.  

Jag vill på intet sätt förneka att hällbilder har en porträtterande 
dimension och vill heller inte bestrida att visuella utryck kan förstås 
som symtomatiska utryck för den diskurs som omgärdat deras tillbli-
velse. Likafullt vill jag framlägga ett påpekande som på allvar pro-
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blematiserar tanken om att ristningar och målningar är att betrakta 
som direkta spegelbilder av det samhälle som alstrat dem. Det rör sig 
om en essentiell aspekt i hällbildernas själva konstitution, en lika up-
penbar som förbisedd kvalitet – som i föregående kapitel dessutom 
identifierades som en av denna lämningstyps mest grundläggande 
villkor.  

Jag syftar förståss på hällbildernas kontinuitet, närmare bestämt på 
att de figurer som tillsamman bildar kompositioner adderats succes-
sivt. Ty den befintliga hällbilden har skapats genom avsättning, inte 
alls olikt den process genom vilken stratigrafier byggs upp på bo-
platslokaler. Detta innebär att de paneler vi ser inte existerade förrän 
den sista figuren ristades in. Först då ristningspraktiken var avslutad 
kom Brådöhällan eller Notöpanelen att få den utformning som finns 
för oss idag att beskåda. Kanske ännu viktigare är att denna tidpunkt, 
ögonblicket då den sista älgen höggs in på Nämforsen hällar, faktiskt 
innebar slutet för det aktiva bruket av lokalen. De bilder som fångar 
vår uppmärksamhet, bildar empiriskt stöd för våra tolkningar om 
exempelvis förhistorisk kosmologi, var således inte synliga för dem 
som på allvar upprätthöll ristningspraktiken. Detta gör det svårt att 
hävda att de bilder som möter oss idag är att betrakta som direkta 
reflektioner av element i det förhistoriska samhället. Om något, så 
visar de ju vilken version av hällbilden som människorna bestämde 
sig för att överge.  

Nämforsens paneler uppvisar en slående kontinuitet, lokalen har 
blivit modifierad vid otaliga tillfällen, och detta under en period på 
mer än 2000 år. Detta måste naturligtvis förstås mot bakgrund av 
platsens status som samlingsplats. Det är troligt att ristningar tillfo-
gades på Nämforsen under varje sammankomst, kanske som ett sätt 
att manifestera det gemensamma mötet. Långtidsanvändningen 
hänger otvivelaktigt samman med att platsen fungerat som ett nav 
för kontakter, men detta faktum inte betraktas som den enda orsaken 
till att ristningarna adderades successivt. Hällbildslokaler av enklare 
karaktär och utan tydlig koppling till samlingsboplatser uppvisar 
också tecken på att ha blivit formerade genom långa tiders upprepa-
de bruk. Som nämnts i föregående kapitel finns indicier som talar för 
att Glösaristningarna ackumulerats fram, och likaså har många norr-
ländska hällmålningar kontinuerligt blivit försedda med ny färg 
(Sognnes 2011). Den fortlöpande tillförseln av bildelement tycks kort 
sagt ha varit en viktig del av den praktik som omgärdat hällbilderna. 
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Mot denna bakgrund är det beklagligt att hällbildernas ackumula-
tiva aspekt varit tämligen förbisedd inom forskningen (se emellertid 
Nordbladh 1979; Kaleas 1990; Wahlgren 2003; Fredell 2010; Sognnes 
2010). Det är mer regel än undantag att uttolkningar av ristningar 
eller målningar utgår från att de är ”snapshots”, det vill säga ögon-
blicksbilder där alla beståndsdelar är synkroniserade i tid och rum. 
Idén om samtidighet ligger bakom de flesta tolkningar som uppfattar 
hällbilder som speglingar av det ristande samhällets praktiker. Då 
hällmålningar tolkas som avbildningar av en schamans transforma-
tion eller då kompositioner förstås som bilder av en älgjakt, så har 
man påfallande ofta förbisett att ta den långsamma framväxten av 

Figur 3.1a. Brådöhällan som vi känner igen den, och som den såg ut efter att den sista ristning-

en adderats till kompositionen. Dokumentationen är utförd av Gustav Hallström. 
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kompositionerna i beaktande. Man har glömt att schamanfiguren kan 
ha tillförts långt senare än den älg som den anses omvandlas till, och 
att varje djur i det man tolkar som en jaktscen kan ha blivit ristad vid 
separata tillfällen.  

Detta sätt att förutsätta en samtidighet i hällbildskompositioner 
kan härledas till de oreflekterade konnotationer som väcks av be-
greppet ”konst”. Hällbilder har vävts in i konstdiskussionen sedan 
1800-talets slut, och lär ha fått sitt totala genombrott i och med Pablo 
Picassos lovord över hästen i Grotte de Pech-Merle i Dordogne (Bahn 
2007). Vad som är konst, och huruvida hällbilder i sådant fall bör 
inordnas under denna term, är ett ämne som förtjänar separat be-
handling och som jag därför avstår från att resonera kring. Som 

Figur 3.1b. Brådöhällan under fas tre. 
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påpekats av flera estetikforskare, däribland Kjersti Bale, så hyser vi 
dock ett intuitivt definierat konstbegrepp och det är detta som jag 
tror vi bör vara aktsamma med i hällbildssammanhang (Bale 2010). I 
det intuitiva konstbegreppet ryms nämligen en stark föreställning om 
att de bilder vi ser har den form i vilken de är menade att ses. Vi tänker 
oss bilder som färdiga skapelser, som resultat av, snarare än som led 
i, en process. Denna förförståelse impregnerar – tror jag – vårt sätt att 
förhålla oss till bilder i mycket stor utsträckning. Då vi betraktar vi-
suella utryck, exempelvis en skiss av en cirkel, så utgår vi helt och 
fullt från att bilden är tänkt att föreställa just en cirkel. Att den som 
skapat teckningen skulle hysa en presumtiv avsikt att fylla konturer-
na med rött och rita ett streck upptill så att figuren på så sätt kommer 

Figur 3.1c. Brådöhällan under fas två. 
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att leda tankarna till ett äpple, är en tanke som i betraktandets ögon-
blick knappast föresvävar oss. Vi utgår från att konstnären fullföljt 
sin idé, förutsätter att hennes verk speglar denna och att hon genom 
teknisk skicklighet kunnat materialisera sin intention tills dess den 
kan förmedlas. Naturligtvis träter vi ibland om vilken denna avsikt 
är, men att den finns och att verket återger den är något vi tar för gi-
vet. Det som ses är menat att ses, och detta kan inte ske förrän bilden 
speglar intentionen, förrän den är ”färdig”.  

Men, då en hällbild är färdig, då inga fler figurer läggs till, ja då 
överges den. I detta avseende leder vårt vardagliga konstbegrepp oss 
vilse. För hällbilder är ingen produkt, utan en produktion. Då pane-
lerna antagit sin slutliga skepnad är deras grundläggande signifikans 

Figur 3.1d. Brådöhällan under fas ett. 
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överspelad. Att tolka kompositionerna utifrån vad de avbildar i det 
slutgiltiga skedet är således förenat med källkritiska svårigheter av 
betydande grad. Hällbildernas långa tidsdjup gör också att de omöj-
ligtvis kan sägas reflektera någon övergripande avsikt. Att studera 
dem som om de vore färdiga bilder, beskådade av oss såsom de var 
avsedda att betraktas, gör att vi förbiser en otrolig arkeologisk kvali-
tet som är förborgad i detta material. Ty hällbilder rymmer framför 
allt information om hur människor förhållit sig till tidigare bilder. De 
vittnar inte bara om intentioner, utan också om reaktioner. Genom 
hällbilderna kan vi därför få kunskap om hur människor ställt sig till 
föregående generationers bruk av platsen. Hällarna ger oss insyn i 
hur varje partikulär handling kom att brytas mot en befintlig skapel-
se. Hur det kontinuerliga bruk som krävdes för att hålla platsens be-
tydelse vid liv balanserades mot ett bevarande av lokalitetens perma-
nens och ”eviga” karaktär.  

Variation och kronologi 

Kanske framstår påpekandet om hällbildernas kontinuerliga aspekt 
som banalt, men det är ett faktum att endast ett fåtal hällristnings-
forskare uppmärksammat de bildteoretiska konsekvenser som följer 
ur denna insikt (se emellertid diskussioner kring detta i Nordbladh 
1980; Kaleas 199; Helskog 2000; Sognnes 2010; och Fredell 2010). 
Katherine Wahlgren hör till undantagen, och detta genom sitt intres-
santa resonemang gällande ”tända och släckta” bilder på ristningarna 
runt Motala ström. Wahlgren framlägger hypotesen att en hällbilds 
alla figurelement sällan varit synliga samtidigt. Hennes tanke är att 
kompositionerna snarare varit stadda i ständig förändring, och detta 
genom en selektiv ifyllning av befintliga bilder (Wahlgren 2002: 182f). 
Denna idé är högst intressant eftersom den problematiserar såväl 
kompositionsindelning som kronologiskt djup på hällbildslokaler. 
Likaså ger Wahlgrens resonemang en påminnelse om att kontinuer-
ligt bruk av hällbilder inte med nödvändighet innebär ett nytillskott 
av figurer. Denna tanke ger en nog så rimlig förklaring till varför an-
talet figurer på Nämforsen är mycket få med tanke på den långa tids-
period under vilken lokalen varit i bruk. En ungefärlig dividering av 
figurantalet utslaget på två millennier visar att man knappt ristat ens 
en gång per år. Wahlgrens påpekande är alltså i linje med mitt eget; 
hällbilderna rymmer flera bilder i bilden. Medan Wahlgren undersö-
ker hur denna polyfoni skapats genom återbruk, kommer jag emeller-
tid att studera hur den uppstått genom ackumulation.  
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Wahlgren är som sagt en av få svenska hällristningsforskare som 
fört en teoretiskt förankrad diskussion kring hällbildsplatsers konti-
nuerliga tillkomst. Med detta dock inte sagt att forskningsfältet inte 
intresserat sig för fenomenet. Studiet av hällbildernas ackumulativa 
aspekt utgör i många avseenden en essentiell del i hällristningsforsk-
ningens mest utbredda gren. Jag syftar på upprättande av kronologier. 
Inom kronologisk forskning är medvetenheten om att bilden till-
kommit i flera steg så basal att den knappt ens omnämns. Att prakti-
ken som formerat lokalerna varit en utdragen process är det grund-
antagande som motiverar ett utforskande av hur länge en plats varit i 
bruk, samt när dess olika stilar introducerats. Kronologiska studier av 
hällbilder har alltså bildbrukets kontinuitet som såväl utgångspunkt 
som resultat.  

Att man kan vara säker på att en partikulär hällristning har tids-
djup är delvis avhängigt dateringar av närliggande boplatser, upprät-
tande av strandlinjekurvor eller bruk av analogier. Det är emellertid 
en observation av stilistiska variationer inom samma motivgrupp som 
utgör det i särklass viktigaste fundamentet för själva antagandet om 
platskontinuitet. Om alla älgar, båtar och människor på Nämforsen 
vore utförda i samma stil så skulle kronologiska studier med all san-
nolikhet ha ansetts irrelevanta. Utifrån en sådan homogenitet kan vi 
anta att forskningen unisont skulle ha slutit sig till att ingen kontinui-
tet förelegat och att lokalen helt enkelt tillkommit under en starkt 
begränsad period, kanske till och med vid ett och samma tillfälle. 
Med detta vill jag tydliggöra att skillnader mellan motiv är ansett 
som den största indikationen för att en ristningslokal brukats över 
flera generationer. Då en forskare talar om en hällbildslokals ”faser” 
eller ”stilar” så syftar hon alltså på en daterbar variation av ett visst mo-
tiv. 

Kronologisk forskning avseende Nämforsens ristningar har bidra-
git med oerhört viktig kunskap, och mitt arbete hade inte varit 
genomförbart utan de resultat som framlagts i tidigare arbeten. En 
brist inom denna typ av forskning ligger dock i att de flesta studier 
varit så pass riktade mot att konstatera och datera variationer att teo-
rierna kring varför motiven förändrats hamnat i skuggan. Det säger 
sig självt att det tidsliga förloppet i sig inte kan betraktas som uppho-
vet till stilistiska förändringar. När vi undersöker den kontinuerliga 
processen med att rista på Nämforsen måste vi således reflektera 
kring anledningen till de motivvariationer som möjliggör själva stu-
dien. Vi måste fråga varför man avbildat samma motiv på olika sätt, och av 
vilka skäl dessa disparata stilar ackumulerats på samma plats.  
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Den enligt min mening mest tillfredställande förklaringen till älg-
figurernas variation är mycket enkel: Jag menar att ett givet motiv, 
såsom älgarna på Nämforsen, kommer att utformas annorlunda då 
dess konnotativa betydelser överskuggat dess initiala. Jag tänker mig, kort 

sagt, att älgfigurerna började avbildas på nya sätt då motivet kom att 
referera till ett förändrat meningsinnehåll. Denna hypotes är enkel att 
belägga med hänvisning till vårt eget samhälles bildbruk. Standardi-
sering av varumärken, logotyper eller tecken i det offentliga rummet 
förändras gärna då de blivit välkända och fått ett utökat referensre-
gister.  

Utifrån denna tanke skulle älgarna på Nämforsen ha utförts i en 
annan ristningsteknik eller fått nya attribut tillförda då meningsinne-
hållet de refererat till kommit att förändras. En sådan idé tar fasta på 
älgmotivets mångstämmighet, vilket står i skarp kontrast mot det jag 
omnämner som det mimetiska perspektivet. Detta bygger, starkt förenk-
lat, på att mening och motiv utgör tätt förbundna entiteter, något som 
i sin tur leder till att en bild av en älg med nödvändighet anses refere-
ra till just detta djur. Denna uppfattning vänder jag mig emot (se 
Mathijs & Mosselmans 2000, samt även Sjöstrand 2011b eller kapitel 
fyra för fördjupad diskussion). Som jag ser det är variationerna en 
stark indikation på att älgmotivet modifierats i syfte att utrycka fler 
betydelser än endast iden om en verklig älg. Ty om den enda ambi-
tionen med att rista älgar på Nämforsen var att återge djuren i land-
skapen, varför varierade man då dessa avbildningar i sådan stor ut-
sträckning? Varför höll man fast vid samma lokal så att denna kako-
foni blev tydligt exponerad istället för att helt sonika välja en annan 
plats då man önskade avbilda älgarna på ett nytt sätt? De stilistiska 
skiften som vi kan observera på Nämforsen är i sig ett tydligt tecken 
på att man medvetet valt att rista den senaste stilen i en kontext som 
tydliggjorde skillnaderna gentemot de tidigare. Genom att upprätt-
hålla platskontinuiteten på Nämforsen kom man att redovisa hela 
älgmotivets variationspalett, och detta måste betraktas som någon-
ting väl övervägt. 

En forskare som nyligen diskuterat älgmotivets förändringar över 
tid som ett tecken på att dess betydelse skiftat är Ingrid Fuglestvedt 
(2008, 2010). Hon argumenterar för att älgmotivet går från att vara 
konturristat till att förses med inre designelement i samband med att 
animism ersätts av totemism. Fuglestvedts ansats är att återerövra 
dessa hårt belastade begrepp och använda dem som analytiska kate-
gorier snarare än som beteckningar på trossystem (Fuglestvedt 2010). 
Jag anser att Fuglestvedts teser är väl underbyggda men går här inte 
djupare in i hennes studie. Jag nöjer mig istället med att påpeka att 
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hon, liksom jag själv, betraktar älgen som en föränderlig symbol. Att 
hon föreslår att man gett utryck för olika religiösa förhållningssätt, 
medan jag tänker mig att man laborerat med det konceptuella inne-
håll som sprungit ur älgens materialiteter, är för mig ingen källa till 
oenighet. Så småningom kommer jag att presentera argument för att 
älgmotivet gestaltat såväl artikulerade uppfattningar som oreflekte-
rade förhållningssätt (se Sjöstrand 2011a, och framför allt diskussio-
nen i kapitel fem). 

Nämforsens fyra faser 

För att kunna studera hällristningarna som en yttring av förhåll-
ningssätt till begreppen kontinuitet och stationäritet behövs natur-
ligtvis en tydlig genomgång av den kronologi som möjliggör under-
sökningen. Den redogörelse över forskningen kring Nämforsens ge-
nerella ålder som företogs i kapitel ett får tjäna som bakgrund. Här 
önskar jag endast förtydliga den relativa kronologi över älgmotivet 
som jag kommer att ta som utgångspunkt. Det handlar Lars Fors-
bergs fasindelning, vilken finns presenterad i dennes artikel från 
1993. Att jag valt Forsbergs arbete framför de snarlika kronologier 
som tagits fram av Lindqvist eller Baudou beror på att Forsberg har 
en artikulerad utgångspunkt som stämmer väl överens med min 
egen. Forsberg vill nämligen studera skillnaderna mellan Nämforsens 
älgmotiv i syfte att se ifall det finns stilistiska förändringar som är relaterade 
till kronologi (Forsberg 1993: 202). Detta innebär att Forsberg, liksom 
jag själv, antar att ackumulation av ristningar är en process parallell 
med motivvariation.  

Den kronologiska fasindelning som Forsberg konstaterade, och 
som jag utgår från ser ut enligt följande (figur 3.2a). I fas ett ristades 

ythuggna älgar, vilka avbildades med raka ben. Dessa ersattes under 
fas två av konturhuggna älgar med rektangulär kropp, böjda ben samt 
ythugget huvud. De böjda benen fortsatte in i fas tre. Under denna 
period gjordes de dock i ett aningen större utförande och djuren var 
också mer detaljerat återgivna med attribut som hakskägg, munmar-
kering, livslinjer eller till och med horn. I den slutgiltiga fasen, fas 
fyra, ristades älgarna återigen med raka ben, men gjordes då kontur-
huggna samt starkt stiliserade med schematiskt återgivet hakskägg, 
korta ben och tydlig puckel. Älgarna i fas fyra är av så kallad ”Norr-
forstyp”, och är påfallande lika älgfigurer från såväl ryska, norska-
som   finska    hällbildslokaler.   Många älgfigurer på hällmålningar är  
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Figur 3.2a. Exempel på älgar från de fyra faser som Lars Forsberg lyckats 

definiera. Älgarna är hämtade från Hallströms documentation. 
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även utförda i denna stil. Från fas fyra återfinns också människofigu-
rer av atlet-typ, samt sydskandinaviska bronsåldersmotiv såsom 
hjulkors, fotsulor och Malmers A:1 skepp (figur 3.2b).  
 

Bilder i bilden – sekvensanalyser 

Utifrån denna kronologiska bakgrund är det tid att fördjupa den typ 
av sekvensanalyser som jag åskådliggjort genom illustrationerna i 
figur 3.1a-d samt 3.3 nedan. Som redan nämnts är det Forsbergs fyra 
faser som ligger till grund för dessa simuleringar. Syftet med illustra-
tionerna är att tillhandahålla visuella exempel på hällristningarnas 
ackumulativa framväxt, vilket i sin tur kan åskådliggöra vikten av att 
väga in denna aspekt i tolkningar av hällbilder. Likaså vill jag exemp-
lifiera det sätt på vilket kronologin kan användas för att analysera en 
bilds ”lager”. Sekvensanalyserna visar med all önskvärd tydlighet 
hur hällbildernas kontinuitet kommit att förändra panelernas utseen-
de. Då man betraktar dem är det emellertid viktigt att hålla några 

Figur 3.2b. Illustration över Forsbergs kronologiska skiljelinje mellan tidiga respektive sena 

skepps- och människofigurer. De tidiga är, av konturhuggningen att döma, framförallt relaterade 

till fas ett. Den sena antropomorffiguren kallas ibland för ”atlet” och kan bland annat genom 

analogier till slutna fynd härledas till senneolitikum, det vill säga till fas fyra. Exemplen är 

hämtade från Hallströms dokumentation.  
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saker i minnet. Först av allt så 
ger dessa visuella sekvensana-
lyser endast en plausibel bild av 
hur panelerna sett ut i slutet av 
den fas de avbildar. Orsaken är att 
illustrationerna av kompositio-
nernas utseende under de olika 
faserna inkluderar samtliga 
figurer som kan härledas fram 
till slutet av den avbildade fa-
sen. I bilden över Brådöhällan 
under fas tre finns alltså alla 
figurer från fas ett, två och tre 
medtagna, men inte en enda 
från fas fyra. Genom detta re-
produceras tanken om att fas 
tre och fas fyra varit åtskilda av 
tidsligt vattentäta skott, något 
som naturligtvis är osannolikt. 
Hur paradigmatiska de stilistis-
ka skiftena än varit så måste det 
ha existerat en period av över-
lappning.  

Att illustrationerna av se-
kvensanalyserna skapats ge-
nom tillfogandet av en fas i ta-
get genererar ännu ett problem. 
Detta går ut på att de lätt kan 
leda till missuppfattningen att 
panelen endast försågs med 
figurer vid fyra olika tillfällen. 
Det är därför av yttersta vikt att 
man kommer ihåg att figurerna 
lades till en efter en, även om de 
teoretiskt sätt kan ha skiljt 
mycket kort tid mellan deras 
tillblivelser. Detta innebär att 
det finns lika många ”bilder i 

bilden” som det finns figurer på panelen. Sekvensanalysernas visuel-
la form är således att betrakta som tämligen fiktiv. De handlar inte 
om att illustrera Nämforsens tidigare utseende utan om att belysa att 
sådana tidigare utseenden med nödvändighet måste ha existerat.  

Figur 3.3. Illustration över sekvensanalys av-

seende panel E 2-3 på Brådön. Kompositionen 
är dokumenterad av Hallström. 
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Sekvensanalysernas illustrationer kan alltså inte användas för att se 
exakt hur en given komposition sett ut i ett tidigare skede. Detta på 
grund av att denna metod dels är oförmögen att visa hur faserna 
överlappat och gått in i varandra, dels inte förmår åskådliggöra det 
faktum att ristningselementen tillfogats ett i taget. Att ett studium av 
ristningarna som en sekvens med fyra olika faser trots allt är frukt-
samt ligger i att detta tillvägagångssätt möjliggör ett avtäckande av 
generella mönster avseende panelernas förändring. Likaså kan se-
kvensanalyser användas för att blottlägga tendenser i de förhåll-
ningssätt som varje fas uppvisat gentemot den redan befintliga pane-
len.  

Att arbeta med fyra faser för att kartlägga interaktionsmönster kan 
alltså ge kunskap… 

 

 om en given panel eller komposition förändrats   
 när – det vill säga under vilka faser – denna förändring ägt 

rum, samt 
 hur de olika faserna i förhållit sig till varandra 

 
Alla dessa frågor är givetvis relevanta för att utforska hur den konti-
nuerliga praktiken brutits mot den stationära bilden. Till att börja 
med är det väsentligt att undersöka den första frågan, det vill säga 
klargöra i vilken utsträckning Nämforsens kompositioner har föränd-
rats. Här handlar det om att ta reda på ifall kontinuiteten medfört en 
utvidgning av ristningsområdet eller ifall den yttrat sig genom att 
nya figurer fogats in i äldre bilder. För att undersöka detta är det 
nödvändigt att förlägga analyserna på kompositionsnivå. Ifall jag hade 
studerat Nämforsen som hel lokal betraktad så skulle mina svar på de 
tre ovanstående frågorna inte leda till någon ny kunskap. I sådant fall 
skulle det räcka med att jämföra dokumentationen med kronologin 
för att visa att lokalens utseende har förändrats. Genom detta skulle 
det även kunna visas att förändringarna skett vid tidpunkterna för 
samtliga tre fasskiften. I studien utgick jag därför från kompositioner, 
närmare bestämt de som definierats av Gustav Hallström. Motiver-
ingen till att välja just Hallströms arbete är inte invändningsfri, vilket 
snart kommer att framgå. 

Hallström delade in Nämforsens hällristningskomplex i 264 kom-
positioner, och av dessa inkluderade jag 93 i min undersökning. Detta 
urval baserades på två kriterier. För det första krävdes att komposi-
tionerna innehöll fler än en figur, och för det andra att dessa figurer var 
tillräckligt tydliga för att kunna fasbestämmas utifrån Forsbergs kronologi. 
Av de kompositioner som utelämnades var 112 otillräckliga för krite-
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rium ett, det vill säga dessa kompositioner innehöll bara en figur. 
Återstående 58 föll på kriterium två, det vill säga dess figurer var 
alltför fragmentariska för att kunna ges en kronologisk definition.  

Den första frågan jag ville besvara utifrån de 93 kompositioner 
som uppfyllt båda villkoren var hur fördelningen mellan kompositioner 
med en, två, tre respektive fyra faser ser ut. Svaret gav en uppfattning om 
huruvida nya motiv tenderat att integrerats i redan befintliga bilder 
eller ifall det var vanligare att de lagts separat. Ifall man till största 
delen lagt nya ristningar avskilt så skulle det vara vanligast att finna 
kompositioner i vilka endast en fas fanns representerad.  

För att nå klarhet i detta upprättade jag en databas i vilken varje 
komposition utgjorde en post. Därefter undersökte jag vilka faser 
som fanns representerade i var och en av dessa kompositioner. Här 
arbetade jag utifrån ett "abcence/presence" kriterium, vilket innebär 
att det räckte med en förekomst av en figur från en given fas för att 
denna skulle betraktas som inkluderad i kompositionen. Resultatet 
från denna sammanställning visade att 53 av 93 kompositioner (över  
55 %) innehåller figurer som härrör från olika faser (figur 3.4). Detta 
innebär att majoriteten av kompositionerna förändrat utseende under tiden 
för hällristningspraxisen vid Nämforsen. Likaså visar denna siffra att 
man hellre tillfogat de nya figurerna i en redan existerande bild än att 
rista dem avskiljt och fasspecifikt.  

40

41

10 2

En fas

Två faser

Tre faser

Fyra faser

Figur. 3.4. Fördelningen mellan kompositioner innehållande 

olika många faser. I diagrammet syns att 53 av 93 komposi-

tioner (det vill säga mer än 55% av det totala antalet) in-

nehåller fler än en fas. Majoriteten av Nämforsens komposi-

tioner har alltså sett annorlunda ut än vad de gör idag. 
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Att mer än 55 % av Nämforsens kompositioner är flerfasiga är en 
uppseendeväckande siffra. Den skulle förmodligen ha varit ännu 
större ifall jag inte utgått från de kompositioner som definierats av 
Hallström. Dennes kompositionella avgränsningar är nämligen satta 
så att de i så stor utsträckning som möjligt skiljer figurer med olika 
utseende från varandra. Genom att Hallström format kompositioner-
na utifrån tanken om att de motiv som är lika varandra hör ihop, så 
blir det faktum att mer än hälften av dessa kompositioner ändock 
förändrats över tid emellertid mycket talande. Då kompositionsin-
delningen är en så pass viktig faktor ansåg jag att en jämförande stu-
die var befogad. Jag valde därför att göra om sammanställningen, 
men utgå från de ”naturliga kompositioner” som Nämforsens tre öar 
kan sägas utgöra. Frågan var alltså ifall även Brådön, Notön och Lax-
ön (med södra stranden inkluderad) förändrats över tid. Utfallet illu-
streras i figur 3.5. och som där framgår står det klart att ingen av des-
sa öar har varit exklusiv för endast en fas. 

 

Föränderliga kompositioner – föränderliga motiv 

Att Nämforsen varit en arena på vilken nya ristningselement oftast 
infogats i redan befintliga kompositioner framgår alltså tydligt av de 
ovan företagna sammanställningarna. En annan slutsats som jag 
kunnat dra från mina observationer av fasinteraktionerna är att tillfo-

Figur 3.5. Fördelningen mellan det absoluta antalet kompositioner med en, 

två, tre respektive fyra faser utslaget på de tre ristningsytorna.  
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gandet av nya ristningar i befintliga kompositioner påfallande ofta 
påverkat de äldre figurernas själva motiv. Fasernas interaktion har 
kort sagt medfört att figurerna blivit radikalt förändrade. Ett urval av 
dessa motivtransformationer återfinns nedan (figur 3.7 och 3.8). Det 
kanske mest iögonfallande exemplet syns i figur 3.7, vilken visar hur 
en tidig båttyp har integrerats med en älg från fas tre så att den där-
igenom kommit att likna ett älghorn. Fenomenet med att transforme-
ra båtar till något som leder tankarna till älghorn diskuteras i detalj 
av Antti Lahelma (Lahelma 2008: 117 med referenser) som observerat 
denna process på finska hällmålningar (figur 3.6). Också Taavitsainen 
tar upp fenomenet, och föreslår att alla båtar på de finska målningar-
na ska förstås som älghorn (Taavitsainen 1978: 191). Även det ryska 
materialet från Onegasjön innehåller exempel på detta modifierande 
och laborativa sätt interagera älg och båtmotivet (Okladnikov & Mar-
tynov 1972). Att båten och älgen smälter samman för tankarna till den 
sydskandinaviska bildvärlden där hästen och skeppet formerar ett 
hybridiserat väsen. Med tanke på att horn är så pass sällsynta i den 
norrländska hällbildstraditionen är det spännande att notera att detta 
attribut i huvudsak omgärdats av en hybridiserande bildhantering i 
de fall det trots allt förekommer. I detta sammanhang vill jag dock 
inte tolka denna figurkombinations betydelse, utan endast fästa 
uppmärksamhet vid den motivmodifierande akten i sig. Kort sagt, att 
båt och älg fogats samman visar att ristningarnas betydelse 
omformulerats över tid.  

Figur 3.6. Båtar som gjorts om till älghorn är kända från flera 

lokaler i såväl Norge, Ryssland och Finland. Detta exempel 

kommer från hällmålningen Astuvasaalmi i Finland (efter La-

helma 2008: 118). 
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De inre markeringar som kännetecknar älgar i fas två och tre utgör 
ett annat intressant exempel på möjlig motivmodifiering (figur 4.14 i 
nästa kapitel). Genom detta attribut får älgarna nämligen en form 
som gör att de ser ut som ”fotavtryck på ben”. Enligt min mening är 
det troligt att de streck som formerar kroppsmarkeringar ristats efter 
själva älgen. Genom detta enkla streck har det tidigare älgmotivet 
relaterats till det sena fotsulemotivet. Även här vill jag framför allt 
poängtera att motivmodifikationer är ett exempel på att ristningslo-
kaler förändrat utseende över tid. Orsakerna till att konturhuggna 
älgar länkats till fotsulor är något jag kommer diskutera i nästa kapi-
tel.  

Motivtransformationerna ger alltså stöd åt tanken om att tillfogan-
det av nya figurer påverkat den befintliga panelens visuella uttryck i 
mycket hög utsträckning. Som visas ovan finns exempel på hur figu-
rerna kommit att bli helt förändrade i och med att de omfattats av 
senare tids ristningspraktik. Interaktionen mellan faserna är därför att 
förstå som ett resultat av ett övervägt beslut, och placeringen av nya 
motiv kan inte bli avfärdad som spåren av en problemfri och oavsikt-

Figur 3.7. Sekvensanalys av komposition F1 på Laxön. Skeppsfigu-

ren från fas ett har blivit modifierad till ett älghorn under fas tre. Kom-

positionen är dokumenterad av Hallström. 
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lig överhuggning. Att så är fallet är en åsikt som ibland framförs, om 
inte i skrift, så i varje fall under kollegiala samtal. Det har hävdats att 
överskärningar beror på att man inte såg de tidigare ristningarna, att 
det handlar om ett bildskapande utfört under trance där man ristade 
helt utan tanke på det som var tidigare. Om detta kan vi intet veta. 
Man kan dock undra hur det varit möjligt för dagens arkeologer att 
överhuvudtaget hitta hällbilder om dessa nu varit så osynliga för de 
som brukade ristningsplatserna.  

Enligt min mening tyder den typ av motivmodifikationer som vi-
sas i figur 3.7 och 3.8 på att interaktionen mellan faser varit intentio-
nell. Jag menar alltså att varje nytt motiv som inordnats i en befintlig 
komposition är förstå som en reaktion på denna tidigare bild. Konti-
nuiteten är en effekt av stationäriteten, eller tvärt om ifall man så vill. 
Här ser vi konturerna till den växelverkande process som fortgår 
mellan dessa två fenomen. Hur det fortlöpande genererar det stabila, 
och vice versa.  

 

Figur 3.8. Exempel på hur interaktion mellan ristare från olika faser 

kommit att modifiera figurernas motiv. Båda kompositionerna är do-
kumenterade av Hallström. 

a). Komposition G1 på Brådön innehöll under fas ett en antropomorf 
figur. Under fas fyra kom denne dock att förvandlats till en” älg-

människa”. 

b). I Komposition L1, även den på Brådön, ser vi hur en älg från fas 

två vävts samman med andra älgar under fas fyra. 
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Interaktion och distinktion – studiet av fasernas 
relation till varandra  

Även om det kan konstateras att olika faser interagerat har det ännu 

inte framkommit någon information om huruvida detta förlopp följt 
några mönster. Det går kort sagt inte att säga om man under vissa 
faser föredragit att interagera med sina föregångare medan man un-
der andra velat göra sina bilder ”från scratch”. Det är även intressant 
att ta reda på ifall ristare under vissa faser var särskilt interagerade 
eller distingerade i förhållande till varandra. För att undersöka detta 
har jag utfört interaktionsstudier, det vill säga undersökningar av de 
olika fasernas relation. Jag använde mig av samma databas som den 
jag upprättat för sekvensanalyserna. Då denna innehöll information 
över vilka faser som ingick i var och en av de 93 utvalda kompositio-
nerna kunde jag se hur de fyra faserna tenderat att lokalisera sig i 
relation till varandra. Likaså kunde jag utröna i vilken utsträckning 
som ristarna från de olika faserna lagt sina ristningar ensamma. 

Resultatet från interaktionsstudierna visade att man hanterat den 
kontinuerliga aspekten på olika sätt under olika tider. Under det in-
ledande ristningsskedet vid Nämforsen kunde man omöjligtvis rela-
tera sina bilder till någon annan fas. Som visas i det tidigare presente-
rade diagrammet 3.5 så är figurerna från fas ett emellertid utspridda 
över samtliga tre öar och de finns även på den södra stranden. Av 
detta visas att man under den första fasen drog upp gränserna för 
ristningslokalen, och att inga ristare från de övriga faserna distanse-
rade sig så mycket från fas ett att man lade sina ristningar på en ö 
eller häll där fas ett älgar inte redan fanns. Av diagrammet i figur 3.9. 
visas även att man under fas två i mycket stor utsträckning relaterat 
sig till fas ett. Detta måste definitivt ses som ett tecken på ristarna 
från denna tid satt värde vid att interagera sina bilder till dem som 
fanns där sedan tidigare. Viktigt att notera är dock att figurerna i fas 
två tenderar att vara samlade i stora kompositioner där endast ett 
fåtal motiv är att kompositioner som har älgfigurer från både fas ett 
och två regelmässigt uppvisar en asymmetrisk fördelning mellan 
dessa två älgtyper. Vad jag vill uppmärksamma är att man av allt att 
döma haft ett speciellt förhållningssätt gentemot de till de äldre rist-
ningarna under fas två. Under fas två tenderar man framför allt att 
tillfoga en eller ett par egna figurer i en stor komposition från fas ett, 
alternativt ”ta över” tillhörande fas ett ingår. Denna aspekt rymdes 
inte i den sammanställningen eftersom denna utgick ifrån ett ”absen-
ce/presence” kriterium. Jag kunde därför inte nå det faktum att en 
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komposition kan inneha 25 älgar som härrör från fas ett, men endast 
en från fas två.  

Av denna orsak utförde jag ytterligare en underökning av relatio-
nen mellan fas ett och två. I denna tog jag hänsyn till den numerära 
för delningen mellan älgar från fas ett och fas två som ingick i samma 
komposition (figur 3.10). Karteringen av det absoluta antalet figurer i 
kompositioner som rymmer ristningar från fas ett och fas två bekräf-
tade att relationen mellan dessa faser varit mycket speciell. Orsaken 
är att kompositioner som har älgfigurer från både fas ett och två re-
gelmässigt uppvisar en asymmetrisk fördelning mellan dessa två 
älgtyper. Jag har endast funnit en enda komposition som har lika 
många älgfigurer från fas ett som från fas två (C3 på Laxön). Studerar 
vi tabellen ser vi att fas två oftast tillfogat en eller ett par egna figurer 
i en stor komposition från fas ett eller omvänt, ristat ett stort antal 
egna figurer så att kompositionerna därigenom blir stora. Detta kan 
tydligt observeras genom en jämförelse mellan Brådöhällan och No-
töpanelen vilka finns återgivna i kapitel fyra (figur 4.12 och 4.13). 
Tittar vi på Brådöhällan ser vi att man under fas två byggt upp en 
stor komposition utifrån en enda älg från fas ett. Då vi flyttar blicken 
till Notön ser vi en motsatt interaktion, här har man adderat en egen 
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Figur 3.9. Diagram som åskådliggör fördelningen mellan kompositioner som bara 

innehåller älgar från fas två och kompositioner där ristarna under fas två relaterat 

sina bilder till de som redan fanns på Nämforsen, dvs de från fas ett. Genom detta 

får vi en antydan om hur ristarna vid Nämforsen förhöll sig gentemot tidigare faser 

under perioden då fast två varade. Vi ser starka tendenser på att man under fas 

två  föredrog att lägga sina älgfigurer tillsammans med dem från fas ett. Värdena 

visas i procent. n=23. 
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  Komposition  Antal äl-
gar från 
fas ett 

Antal äl-
gar från 
fas två 

Notön Q1 32 1 

 N1 5 1 

 P1 4 1 

Brådön A1 33 2 

 B1 4 2 

 C1 1 2 

 D1 1 4 

 E2-3 1 2 

 E4-6 6 14 

Laxön D14-15 32 2 

 Z3B 2 1 

 Z4 1 2 

 G1 25 2 

 A9 4 2 

 C3 1 1 

 D1 + 2+2b 20 1 

 C1 27 2 

 D5 13 1 

 D10 2 3 

 X1 1 2 

  Totalt antal älgfigurer 169 72 
 
 
 
 

 
Figur 3.10. Tabell som redovisar det absoluta antalet älgfigurer från fas ett respektive fas 
två i de 20 kompositioner i vilka dessa två typer förekommer tillsammans. Notera att endast 

en komposition uppvisar en jämn fördelning mellan älgar från fas ett och två (C3 på Laxön). 
I de övriga fallen dominerar en av typerna över den andre, och detta ofta genom ett kraftigt 
numerärt överläge.  
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figur i den stora panel som ristats under den tidigare fasen Detta 
mönster ser också på bland annat A1 på Brådön samt G1 och D 14 -15 
på Laxön. Ristarna under fas två uppvisar som sagt starka tecken på 
att ha velat placera sina bilder i en kontrasterande position i förhål-
lande till dem som gjorts under fas ett. Genom placering, interagering 
och stilistisk transformering har man på olika sätt markerat skillna-
den gentemot den tidigare fasen. Trots detta är fas två att betrakta 
som integrerad, det vill säga figurer från fas två har lagts på rist-
ningsytor som redan använts under fas ett.  

Placeringen av motiv från fas tre uppvisar däremot en närmast 
motsatt tendens. Hela 64 % av figurerna från denna fas är autonomt 
lokaliserade, vilket innebär att det är vanligast att finna kompositio-
ner med endast en fas från denna tid (figur 3.11). I de fall de interage-
rar så är det oftast med fas ett. Det verkar med andra ord finnas en 
ovilja att lägga sina figurer tillsammans med äldre älgfigurer, i syn-
nerhet fas dem två, alltså den stilistiska period som just passerat.  
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Figur 3.11. Diagram som åskådliggör fördelningen mellan kompositioner som endast 
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Ett intressant resultat kommer från studier av fas fyra. Här åter-
finns hela 74 % av figurerna i flerfaskompositioner, och i de fall de 
trots allt förekommer ensamma är detta mestadels ett resultat av 
Hallströms kompositionsindelning (figur 3.12). Under fas fyra uppvi-
sar ristarna således en vilja att knyta an till Nämforsens kontinuitet. 
Detta visas av att det inte finns några sammanhängande och stora 
paneler som domineras av älgar från fas fyra. I stället återfinns dessa 
älgfigurer utspridda över hela ristningskomplexet utan någon tydlig 
koncentration. Som jag tolkar resultaten från sammanställningen så 

 

Figur 3.12. Diagram som redovisar fördelningen mellan kompositioner som endast innehåller älgar 
från fas fyra, samt dem i vilka fas fyra älgar ristats i kompositioner som innehållit älgar från före-
gående faser. Som vi ser tycks ristarna under fas fyra ha föredragit att lägga sina älgfigurer til l-

sammans med fas ett och tre. Värdena visas i procent. n=43.  
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utgör figurerna från fas fyra de mest integrerade av alla älgtyper. 
Naturligtvis kan man hävda att detta beror på bristande ristningsut-
rymme och att man under den slutliga ristningsfasen fått hålla tillgo-
do med de ytor som blivit över. Enligt min mening är dock detta ar-
gument tämligen svagt. Än idag finns gott om plats för nya hällrist-
ningar vid Nämforsen och placeringen av de egna älgarna hade kun-
nat göras långt ifrån de redan befintliga figurerna ifall man så önskat.  

Sammanfattningsvis har jag alltså kommit fram till att man under 
fas ett brer ut sig och intar det som ska komma att bli Nämforsens 
hällbildsområde. Under fas två går man in och gör små tillägg i de 
stora kompositioner som gjorts i fas ett, likaså tar man över de bildut-
snitt i vilka människorna under fas ett ristat få figurer. I fas tre di-
stanserar man sig från tidigare ristningar genom att i hög utsträck-
ning förlägga ristningarna externt. I de ifall man ändock relaterar sig 
så föredras de kompositioner som ristats under den första fasen. Det-
ta kontrasterar starkt mot ristningspraxisen i fas fyra, vilken knyter 
an till samtliga föregående faser. Dock kan vi även här se att fas ett 
premierats. Slutsatsen av studien rörande Nämforsens ackumulativa aspekt 
är således att det kontinuerliga inslaget accentuerats under fas två och fyra 
men varit mindre tydligt under fas tre.  

Arkaisering 

Relationen mellan fas ett, fas två och fas tre kommer ges en utförlig 
behandling i nästa kapitel. Här vill jag i stället fästa uppmärksamhet 
vid älgarna från fas fyra, det vill säga dem av Norrforstyp. Som visats 
ovan är figurer från denna period relaterade till alla tidigare faser, 
men framför allt till dem från fas ett och tre. Dessa tre älgtyper har 
även stilistiska likheter. Då det gäller överensstämmelserna mellan 
fas tre och fyra så handlar det om att båda typerna är försedda med 
inre markeringar. Som Ingrid Fuglestvedt påpekat är det troligt att 
denna typ av designelement ökat gradvis. Likheterna mellan fas tre 
och fas fyra bör i sådant fall betraktas som ett tecken på att dessa pe-
rioder till viss del flutit samman och överlappat varandra (Fuglest-
vedt 2010: 30).  

De gemensamma dragen mellan figurerna från fas fyra och fas ett, 
det vill säga mellan de äldsta och yngsta  älgarna, är emellertid in-
tressanta av en delvis annan orsak. Dessa två älgtyper förenas av sina 
raka korta ben, den typiska vinkeln på halsen och det lilla hakskägget 
(se figur 3.12). Kanske ännu mer slående är likheten mellan älgarna 
från fas fyra och de mesolitiska figurerna utförda i Nord Tøndelags-
typ som finns på platser som Landverk vid Ånnsjön, cirka 20 mil ös-
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ter om Nämforsen (Figur 3.13). Vid Landverk har man även kommit 
tillbaka under fas fyra och ristat ett exemplar av sin egen älgtyp på 
den mesolitiska lokalen. Detta är uppseendeväckande, och styrker 
onekligen hypotesen om att man under Nämforsens slutliga fas sneg-
lar bakåt i tid. En annan intressant observation är att det endast är 
under fas ett och fyra som man ristar människofigurer vid Nämfor-
sen. Under fas fyra har man alltså återgått till detta motiv, vilket ”le-
gat vilande” under fas två och tre.  

Med hänvisning till dessa indicier finns stöd för antagandet om att 
älgarna från fas fyra uppvisar ett arkaiskt drag. Jag menar alltså att 
man under tiden för älgmotivets sista fas ”sneglar” bakåt. Som Kjel 
Knutsson påpekat finns även teknologiska och estetiska drag i sten-
materialet som stöder att en sådan process förelegat i den norrländs-
ka regionen under århundradena runt 2000 f. Kr, det vill säga vid den 
tidpunkt då älgarna från fas fyra började ristas. (Knutsson 2005, 2010; 
Knutsson & Knutsson 2009). Denna period kännetecknas även av så 
stora förändringar i den materiella kulturen att det går att tala om 
slutet för älgens säregna roll. Skärvstensvallarna verkar avvecklas 
och likaså förefaller fångstgroparna brukas i mindre utsträckning 
mellan 2000 och 1500 f. Kr. Att älgmotivets sista utformning refererar 
bakåt i tiden tolkar jag som ett utryck för att människan återblickade 
mot något som var på väg att försvinna.  

Älgmotivets arkaiserande drag är även intressant mot bakgrund av 
den diskussion om motivförändring som fördes i tidigare i detta ka-
pitel. Där hävdade jag att stilistiska skiften bör betraktas som en ytt-
ring av att motivets meningsinnehåll blivit modifierat. Att älgmotivet 
under fas fyra är behäftat med tendenser som skulle kunna betecknas 
som ”nostalgiserande” ger stöd åt denna teori. Om dessa älgar er-

Figur 3.13. Arkaisering? Älgfigurerna från fas fyra (överst t.v) har vissa 

stilistiska likheter med de från fas ett, (överst t.h). Observera halsens 

vinkling, de raka benen, det lilla hakskägget samt öronen som bildar ett 

V. Älgfigurer från fas ett och fas fyra återfinns ofta i samma komposition-

er. Hallströms dokumentation. 
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känns som utryck för ett historiskt förhållningssätt, så följer att de inte 
bara refererar till verkliga älgar utan även till själva praktiken med att rista 
detta djur. Älgmotivet under fas fyra tycks helt enkelt ha använts för 
att gestalta kontinuiteten som fenomen snarare än för att avbilda äl-
gar i landskapet. Att man menat något helt annat med älgfigurerna 
under fas fyra än vad man gjort under fas ett visar att älgmotivet till-
skrivits olika betydelser under den tid det ristades på Nämforsen. 

 Om älgmotivet kan anses betyda många olika saker, så refererar 
det också till mer än vad som avbildas. Vi leds till tanken om att en 
bild av en älg inte nödvändigtvis hänsyftar på en älg, utan kan ha en 
betydligt mer extensiv och komplex betydelse än så. I nästa kapitel 
kommer jag att ta fasta på denna tanke. Jag kommer där att visa att 
man inte bara laborerat med den tillblandade samvaron genom att 
variera hällbildernas praktik, utan även genom att modifiera och va-
riera älgmotivet.  

  
 

Figur 3.14. Älgarna från fas fyra är även nostalgiska versioner av de allra tidigaste 

mesolitiska älgarna, som denna från Landverk, Jämtland. Intressant är att man under 

fas fyra återvänt för att rista på platsen (vilket inga ristare från de övriga faserna gjort). 

Vi ser här hur en älg av fas fyra typ (den lilla till vänster) adderats till kompositionen. 

Hallströms dokumentation. 
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Nedanstående diagram innehåller tillräckligt med information för att 
sammanfatta de viktigaste slutsatserna från föregående kapitels in-
teraktionsstudier (figur 4.1). Först och främst visar staplarna att en 
typisk hällristningskomposition på Nämforsen innehåller figurer från 
fler än en fas. Av de sammanlagt 93 kompositioner som finns med-
tagna är 53 stycken av flerfaskaraktär. Detta innebär att majoriteten 
av de bilder vi ser idag haft en annan utformning under tidigare ske-
den. Den kontinuerliga förändringen är kort sagt en genomgående 
och viktig aspekt av hällbildernas konstitution. 

Att förändring av kompositioner är en generell tendens betyder 
dock inte att man alltid interagerat enligt samma principer. Endast en 
snabb blick på diagrammet räcker för att konstatera att så inte är fal-
let. Det finns få faskombinationer som är jämt representerade, och det 
går heller inte att utläsa något generellt mönster som går igen genom 
alla faserna. Av denna heterogenitet visas något mycket viktigt. Av-
saknaden av en fasövergripande interaktionspraxis kan nämligen 
tolkas som att man, under var och en av de fyra faserna, haft ett speciellt 
förhållningssätt gentemot platsens tidsdjup.  
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För att denna punkt ska bli extra tydlig, låt oss fundera över hur 
diagrammet skulle ha tett sig givet att man faktisk hanterat hällbil-
dernas ackumulativa aspekt på samma sätt under hela ristningsperi-
oden. I sådant fall skulle det finnas ett antal tänkbara scenarier. Om 
man exempelvis alltid interagerat med de tidigare bilderna så hade 
den stapel som representerar kompositioner med figurer från alla 
faser varit mycket högre. Om man i stället konsekvent undvikit att 
rista nära befintliga element skulle vi se en överrepresentation av de 
staplar som redovisar kompositioner med bara en fas. En annan möj-
lighet är att det skulle finnas ett övergripande interaktionsmönster, 
som att man exempelvis alltid ristat nära den föregående fasen, men 
undvikit de andra. Något sådant är dock svårt att belägga utifrån de 
observationer som diagrammet redovisar. Min bedömning är att det 
inte går att utläsa någon tydlig praxis som varit gällande för alla fa-
sers interaktion på Nämforsen. Det verkar därför som att varje fas 
haft ett eget förhållningssätt till platsens ackumulativa aspekt.  

Varför är detta då intressant? Orsaken framgår om vi betänker vad 
som gör det möjligt att överhuvudtaget tala om faser. Jag syftar na-
turligtvis på motivvariationer. Det vi omnämner som Nämforsens fasskif-
ten är i själva verket förändringar i älgfigurernas utformning. Mot denna 
bakgrund är det högst tänkvärt att varje fas – det vill säga varje da-
terbar utformning av älgmotivet – visat sig vara behäftat med en egen 
praxis för interaktion. Ty om man, såsom jag själv, menar att det sätt 
på vilket man relaterat sina egna figurer till de redan befintliga utgör 
en meningsbärande praktik, det vill säga att detta val hänger samman 
med vad man velat utrycka med sina ristningar, så leds vi mot en 
intressant slutsats: För om varje stilistisk förändring av älgmotivet är be-
häftad med en egen interaktionspraxis, och varje interaktionspraxis erkänns 
besitta en unik betydelse, så följer att också de fyra faserna, det vill säga älg-
motivets olika skepnader, måste tillskrivas olika betydelser. Utifrån denna 
argumentation kan det kort sagt postuleras att älgmotivet refererat 
till olika saker under olika faser. 

Mot denna bakgrund framstår älgmotivets stilistiska förändring 
som högst intrikat att studera. Frågan i detta kapitel är således huru-
vida det går att uttala sig om vad variationerna syftat till att mediera, 
såväl inom de fyra faserna som över tid. Min förhoppning är att vi 
därigenom ska få fördjupad förståelse av älgens roll i mellersta Norr-
land.  

 
Figur 4.1. Föregående sida. Diagram som illustrerar hur de fyra faserna är fördelade på de 93 
kompositioner som studerats. Avsaknaden av ett generellt interaktionsmönster tyder på att 

ristarna under var och en av de fyra faserna haft ett unikt förhållningssätt gentemot sina före-
gångare.  
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Älgarnas ben 

Som nämnts i kapitel tre har 
studier av älgmotivets varia-
tioner på Nämforsen gene-
rellt sett bedrivits med hopp 
om att identifiera en tidsgra-
dient. Stilistiska skillnader 
har ansetts talande för för-
ändring över tid och har allt 
som oftast analyserats med 
avsikt att etablera en krono-
logisk sekvens för lokalens 
framväxt. Inom detta forsk-
ningsområde har skillnaden i 
huggteknik tilldragit sig stor 
uppmärksamhet. Att vissa 
djur är ytristade medan andra 
är avbildade genom konturer 
har visat sig signifikativt för 
figurernas ålder (Baudou 
1993a; Forsberg 1993; Lind-
qvist 1994; Gjerde 2010). En 

lika iögonfallande men betydligt mindre omdiskuterad diskrepans än 
den mellan yt- och konturhuggning ligger dock i älgarnas benposition. 
Medan vissa djur är avbildade med raka ben har andra dem böjda i 
en vinkel utåt från varandra. Denna skillnad är starkt standardiserad, 
och det finns få ”mellanting” mellan de raka och böjda benen.  

Benposition är en utmärkande motivvariation på betydligt fler 
platser än Nämforsen. Älgar med raka och böjda ben kan observeras 
på ett flertal hällmålningar i Jämtland och Ångermanland, samt på en 
rad ristningslokaler från Ryssland, Norge och Sverige (figur 4.2, se 
även illustrationen över Flatruets hällmålning längre fram). Benposi-
tionerna är alltså en variationsparameter som återfinns i hela den 
”älgkultur” som finns i Fennoskandinavien från mesolitikum och 
framåt. Att just benen är det som varierats på hällbilderna är särskilt 
spännande mot bakgrund av det arkeologiska materialet. I samband 
med den nydokumentation av Gärde som ägde rum inom ramen för 
RANE- projektet återfanns en ristning föreställande ett solitärt över-
dimensionerat älgben (figur 4.4). På samma lokal har älgfigurerna 
kroppsmarkeringar vid skuldrorna som förefaller skilja kroppen från 
benen (figur 4.3). Detta kan även observeras på andra ristningar av 

Figur 4.2. Älgar med raka och böjda ben från sibi-

riska hällkonstlokaler. Efter Okladnikov 1972. 
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Nord Tøndelagstyp, exempelvis vid Landverk, belägen vid Ånnsjön i 
Jämtland.  

En annan indikation för att just benen haft något av en särställning 
utgörs av det osteologiska materialet från skärvstensvallar, exempel-
vis Gäddede, Frostvikens socken, Jämtland, Bastuloken, Lappland. 
Dessa innehöll en iögonfallande stor andel fragment från älgarnas 
nedre extremiteter (Sellstedt & Gejvall 1967; Ekman & Iregren 1984, 
Lundberg 1997: 115). I detta sammanhang är det även värt att nämna 
ett gravfynd som framkom vid en undersökning på boplatsen Oleni 
Ostrovskii, nära Onegasjön i nordvästra Ryssland. Fyndet bestod av 
ett halsband vars pärlor utgjordes av just tåben från älg (Gurina 1956, 
Sjöstrand 2010a). 

Jag vågar sträcka mig så långt som att föreslå att stenålderssamhäl-
let ”betonat” älgens ben. Vad jag syftar på är att denna kroppsdel 
tycks ha varit laddad med konnotationer och att det är dessa man 
velat gestalta. Min tolkning är att man tagit fasta på att benen är den 
kroppsdel som transporterar kroppen för att därigenom visualisera 
olika grader av rörelse. Detta är inte särskilt långsökt. Benpositioner-
na är det enklaste sättet att synliggöra skillnaden mellan ett djur som 
rör sig och ett som står stilla. Detta kommer jag dock att återkomma 
till efter att jag presenterat de resultat som framkommit ur mitt stu-
dium av älgarnas benposition.  

Figur 4.3. En av de messolitiska älgfigurerna vid Gärdeforsen. observera markeringarna vid 

bog och länder som skiljer benen från kroppen. Foto: Christina Thumé RANE projektet. 
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Figur 4.4. det överdimensionerade älgbenet vid Gärdes-

forsen. Foto: Christina Thumé, RANE projektet..  
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Benposition under de olika faserna 

Under mina studier av Nämforsens älgfigurer kom jag snart att mär-
ka att älgarnas benposition följde tydliga mönster. Jag bestämde mig 
därför för att behandla de raka och böjda benen genom kvantitativa 
sammanställningar. 

Min primära fråga var under vilka faser som man varierat älgarnas 
benposition. I Forsbergs arbete fanns delvis svaret, eftersom fasindel-
ningen till viss del baseras på just benens vinkling. Jag var dock in-
tresserad av att utforska förhållandet mellan benposition och krono-
logi lite närmare. Jag ville framförallt undersöka om, och i så fall un-
der vilka faser, som ristarna vid Nämforsen gjorde både rak och böjd-
benta älgfigurer.  

För att nå klarhet i detta spörsmål gjorde jag en sammanställning 
av hur många älgfigurer med raka respektive böjda ben som fanns 
inom var och en av de fyra faserna. Efter att ha ställt mina fältanteck-
ningar mot Hallströms, samt mot Larssons och Broströms dokumen-
tation, kunde jag konstatera att 532 älgfigurer var tillräckligt tydliga för 
att jag både skulle kunna bedöma deras benposition och härleda dem till en 
av de fyra faserna. Resultatet av sammanställningen är illustrerat i fi-
gur 4.5, och som vi kan se har älgarna från fas ett i stort sätt endast 
utformats med raka ben. Vi kan också se att det är fas två och tre som 
rymmer älgar med både raka och böjda ben. Denna stilistiska variabel 
är således något som införs i fas två för att sedan fortskrida under fas 
tre. Under fas fyra blir älgarna återigen enbart rakbenta (ett osäkert 
undantag finns), något som kan sättas i samband med denna älgtyps 
arkaiska stilistik. Den kronologiska sekvensen för älgarnas ben ser 
alltså ut enligt följande: 
 

 Fas ett = ythuggna figurer med nästan bara raka ben,  
 Fas två och tre = konturhuggna figurer med raka och böjda ben  
 Fas fyra = konturhuggna figurer med endast raka ben 

 
Under fas två introduceras alltså en älgtyp som ser ut som den direk-
ta motsatsen till den som ristats under fas ett. Älgtypen under fas två 
är ”öppen”, i bemärkelsen ofylld, och dessutom är många exemplar 
försedda med böjda ben. Skiftet mellan fas ett och fas två innebar 
alltså att stilistiken blev i det närmaste inverterad. Detta är mycket 
intressant, i synnerhet mot bakgrund av de interaktionstendenser 
som urskiljdes i kapitel tre. Faktum är att benpositionen tyckts ha 
spelat stor roll då ristarna placerade sina figurer på hällarna vid 
Nämforsen.  
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För att visa detta vill jag börja med att återknyta till det mönster 
som redovisades i figur 3.9. Detta diagram åskådliggjorde fördel-
ningen mellan det numerära antalet älgfigurer från fas ett och fas två 
i de kompositioner där dessa två typer förekommer tillsammans. 
Sammanställningen visade att det bara finns en enda komposition 
som hyser lika många älgar från fas ett som från fas två. Denna strä-
van efter oregelbundenhet beträffande fördelning mellan figurer från 
dessa två faser kan kopplas till älgarnas benposition. För om man 
betraktar de kompositioner som ligger till grund för diagram 3.9 går 
det nämligen se att interaktionen mellan fas ett och fas två ofta hand-
lat om att kontrastera älgar med böjda och raka ben mot varandra 
(figur 4.6). De kompositioner som innehåller figurer från såväl fas ett 
som fas två har alltså ofta utformats så att älgar med raka och böjda 
ben är av olika antal. I en komposition där fas ett älgarna är många 
och har raka ben har ristarna under fas två ofta adderat en eller ett 
fåtal figurer med böjda ben. Vad som kanske är ännu mer spännande 
är att denna numerära asymmetri kombinerats med en kontrasterande 
kompositionspraktik. Älgarna med en motsatt benposition än majorite-
ten är nämligen ofta placerade i bildrummets periferi. Vi kan alltså 
urskilja en specifik disponeringstendens gällande de kompositioner 
som både rymmer älgfigurer med raka och böjda ben. I regel domine-
rar en av benpositionerna, medan den andra finns i kompositionernas 

Figur 4.5. Diagram över hur de raka och böjda benen fördelar sig 
över de fyra faserna Grunden till denna studie är 467 älgfigurer, 
och diagrammet visar alltså absoluta antal. Observera att det i 

princip bara är fas två och tre som har både raka och böjda ben.  
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ytterkanter. De raka och böjda benens läggs alltså i en oppositionell 
placering i samband med konturristningens introduktion, det vill 
säga i fas två. Detta sätt att kontrastera raka och böjda ben mot var-
andra tycks därtill varit något som växt sig starkare under hela Näm-
forsen brukningstid. Vi kan finna otaliga exempel på att man under 
fas tre och fyra ställer älgar med böjda och raka ben i motsats till var-
andra. Under fas tre yttrar sig detta genom att man gör egna kompo-
sitioner i vilka raka och böjda ben formerar en motsättning, och un-
der fas fyra handlar det om att lägga sina egna rakbenta älgar i 
kompositioner där böjdbenta figurer ingår. I figur 4..7 ser vi exempel 
på hur denna dialektiska kompositionspraxis kan yttra sig. 
 

Figur 4.6. Exempel på kompositioner i vilka ristarna under fas två och tre 

lagt sina böjdbenta älgar så att de kontrasterat mot de rakbenta från fas 

ett.  Överst ser vi D1 från Brådön, och under den B1, även den från 

Brådön. Dokumentationen är utförd av Larsson och Broström. 
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Figur  4.7 Exempel på hur älgar  med böjda och raka ben kontrasterats mot varandra 

från fas två och framåt. Dessa kompositioner är dokumenterade av Larsson och 

Broström, Överst ser vi komposition A4, belägen på Notön där båda älgarna är gjorda 

i fas tre, sedan D2 på Brådön, som både är gjord under fas två och tre, och sist G1a, 

även den på Brådön där samtliga figurer är från fas fyra.  
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Kunskapen om att man gärna velat kontrastera älgar med raka och 
böjda ben mot varandra kan till viss del kasta ljus över fasernas inter-
aktionsmönster eftersom vi får en antydan om varför dessa ser ut 
som de gör. Detta då fas tre, som framför allt har böjda ben, relaterar 
sig mest till älgarna från fas ett, vilka till största delen är rakbenta. 
Likaså är fas fyra, som bara har raka ben, ofta placerade vid de böjd-
benta älgarna från fas tre. Att älgar med raka och böjda ben placeras i 
kompositioner så att de kontrasterar mot varandra är inget mönster 
som kan förklara alla fasinteraktioner på Nämforsen. Däremot tycks 
den kontrasterande ristningspraktiken ha varit en hållning som gällt 
när man väl valt att interagera med en figur med motsatt benposition. 

 Mening och motiv 

Vi kan alltså konstatera att älgmotivets benposition omgärdats av en 
genomtänkt praktik, vilken yttrat sig genom en vilja att kontrastera 
böjda och raka ben mot varandra. Frågan är naturligtvis hur detta ska 
förstås, eller, för att ge en tydligare formulering; vad som är mening-
en med älgmotivets benvariation. Att förstå begreppet ”mening” är 
ett nödvändigt första steg för att hantera detta problem. Denna före-
sats bär emellertid filosofisk proveniens från ett större antal tänkare 
än vad som är möjligt att referera och jag har inte för avsikt att förirra 
mig in i komplicerade redogörelser kring begreppets historia, eller 
uttala mig i diskussionen kring mening och betydelse som förts inom 
formell logik (se t.ex. Frege 1948 och Langer 1957: 53-67). Orsaken till 
att jag vill fästa uppmärksamhet vid frågan om ”meningens mening” 
är knuten till det faktum att ingen tolkande vetenskap – allra minst 
hällbildsforskningen – slipper undan en positionering i de grundläg-
gande spörsmål som följer i termens kölvatten. Det handlar till stor 
del om ontologiska frågor; det vill säga vad är mening och i kraft av 
vad kan något besitta det? Men också om epistemologiska; det vill 
säga hur vi kan nå kunskap om vad något betyder. Inom forskningen 
kring de norrländska hällbilderna tycks detta problemområde emel-
lertid ha uppfattats som fyllt av filosofisk kvicksand. Man har undvi-
kit att beträda det av rädsla för att dras ner i en bottenlös diskussion. 
För att arbeta med hällbilder för arkeologiska syften måste vi dock 
utgå från att hällbilder säger något om de samhällen som uppfört, 
brukat och övergett dem. Och, då vi preciserar vad detta ”något” är 
har vi, om än oavsiktligt, gjort en rad meningsteoretiska ställningsta-
ganden. Det är min bestämda uppfattning att varje tolkning som pre-
ciserar vad en bild betyder rymmer en implicit uppfattning om hur 
bilder kan betyda något överhuvudtaget. 
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Som antytts avhandlingen igenom är jag kritisk mot den menings-
teoretiska barlast som präglat en stor del av de tolkningar som pre-
senterats rörande de norrländska hällbilderna. Orsaken ligger i att 
man tenderat att lämna ett högst marginellt utrymme åt bildmediets 
metaforiska och föränderliga aspekt. Generellt sett har de domine-
rande tolkningarna inom hällbildsforskningen inte lyckats täcka in 
det faktum som jag vill studera. Det vill säga att älgmotivet medierat 
olika betydelser, vilket i sin tur innebär att det kommit att referera till något 
annat än vad det avbildar.  

Att jag anser att hällristningsforskningen har en meningsteoretisk 
brist får inte förväxlas med en onyanserad kritik som drar en rad 
sinsemellan mycket olika arbeten, över en och samma kam. Det finns 
mycket god forskning kring hällbilder, bedriven såväl inom Sverige 
som internationellt. Längre fram kommer det att framgå att jag inte 
heller önskar argumentera mot tolkningar som poängterar att älgmo-
tivet varit associerat med narrativa eller kosmologiska betydelser. 
Skälet till min kritik mot hällbildstudierna som fält betraktat ligger 
enbart på det meningsteoretiska planet. Vad jag vänder mig mot är 
att en stor del av forskningen kommit att inskränka diskussionen om 
bildernas mening till frågan om vilka företeelser som ska anses utgö-
ra deras förlagor. Att man kort sagt gått från beskrivning till uttolk-
ning genom att ta vägen via en akt av identifikation. 

Från beskrivning till tolkning  

För att illustrera vad jag syftar på kan vi vända blicken mot Flatruets 
hällmålning. Att jag exemplifierar med denna bild, och inte Nämfor-
sen, beror på att det är enklare att följa mitt resonemang när det kret-
sar kring en lokal som består av en enda panel. I figur 4.8 ses mål-
ningen i fråga. På bilden ser vi tolv älgfigurer, en tydlig samt två 
mindre uppenbara antropomorfa skepnader. Vi ser även ett björnlik-
nande fyrfotadjur, en suggestiv komposition, en zigzag linje och slut-
ligen två varelser som påminner om fiskar. Förhoppningsvis är detta 
en god beskrivning, men den är endast delvis riktig. Egentligen så ser 

vi ju vare sig älgar, björnar eller fiskar, utan otaliga streck, punkter 
och färgfält. Däremot har vi relaterat linjerna till varandra så att de 
bildar figurer, och därefter satt samman dessa så att de formerat en 
komposition (Rosengren 2006). Låt oss konstatera att dunkla kogniti-
va mekanismer gör att vi förmår att sätta samman synintryck till bil-
der, och låt oss, i denna diskussion kalla denna initiala operation för 
”mönsterigenkänning”.  
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Givet att vi är överens om en viss mönsterigenkänning, det vill 
säga kommit att enas om att bilden rymmer de figurer som nämnts, 
så vågar jag påstå att få av oss skulle vara tillfreds. Med andra ord; 
även om vi medger att bildens streck kan begreppsliggöras som älgar 

och fiskar så tror jag att de flesta av oss fortfarande undrar hur dessa 
begrepp ska meningsgöras. Vi törstar efter att säga något om figurerna 
som inte redan finns i vår beskrivning av dem Att nöja sig med en ren 
deskription skulle vara detsamma som att identifiera en kombination 
av bokstäver i en svårtydd handskrift, men därefter avstå från att gå 
vidare med att undersöka vilket språk som texten är skriven på och 
vad ordet självt betyder. För majoriteten av oss vore något sådant 

Figur 4.8. Flatruets hällbild, också kallad Ruändan, kan – utifrån vår mönste-

rigenkänning, begrepplisggöras som föreställande tolv älgar, tre antropomor-

fa figurer, en abstrakt komposition, två fiskliknande varelser samt en figur 

som skulle kunna vara en björn. Det finns även en zig-zag linje som ofta 

igenkänns som en orm. Bilden är något beskuren, och sammanlagt så in-

nehåller lokalen ett trettiotal figurer. Foto: Christina Tumé RANE projektet. 

 



 147 

otänkbart. Då vi står inför hällbilden vill vi därför ta steget från att 
bestämma dess innehåll till att fastställa vad detta innehåll kan tänkas 
betyda. Vi vill fälla syntetiska omdömen om bilden; nå kunskap om 
den som inte är av typen ”cirkeln är rund”. Få skulle säga att figur X, 
som vi i kraft av vår mönsterigenkänning kunnat bestämma som ”en 
älg från fas fyra” också betyder ”en älg från fas fyra”. De flesta av oss 
nöjer oss inte med en sådan tautologi utan undrar snarare vad figur X 
refererar till. Vad som är dess mening.  

Här, om inte förr, blir det förhoppningsvis tydligt att hällbilds-
forskningen är starkt knuten till de meningsteoretiska problem som 
just nämndes. Att det i all hällbildsforskning finns en latent värdering 
av bildmediets kapacitet, en slumrande idé om vad bilder kan för-
medla. Uttalanden om en bilds betydelse har alltid en meningsteore-
tisk barlast, och detta gods kan belysas genom att noga undersöka 
vilka steg som tagits för att gå från uttydning till uttolkning.  

Tolkningarna som föreslagits för Flatruets hällmålning är väl läm-
pade för en sådan dekonstruktion. Denna hällbild har av många an-
setts avbilda en jägare som driver en älgflock och målningen har mot 
denna bakgrund betraktas som sprungen ur en ”nyttomagisk” före-
ställningsvärld (Hallström 1960). Andra har gjort gällande att jägaren 
egentligen bör uppfattas som en rituell speciallist och att bilden vitt-
nar om att shamanen troddes vara i stånd att resa mellan världarna 
för att få kontakt med älgens rådare. Ytterligare en idé, vilken förvis-
so artikulerats för ristningarna i Alta men som teoretiskt sätt skulle 
kunna åberopas också för Flatruets del, är att bilden föreställer ett 
tredelat kosmos (Helskog 1999; Myrholt 2010). Vi ser den undre ni-
våns svaga skepnader, den mellerstas reella livsvärld där älgarna 
framför allt tjänar som föda, vilket yttrar sig i och med att de avbil-
dats med inälvor. Överst ser vi en abstrakt och svårtgreppbar nivå 
där gränserna mellan människor och djur är i upplösning.  

Som säkert redan anats så är dessa förslag schematiska men lika-
fullt representativa exempel på de tre dominerande tolkningslinjerna 
inom hällbildsforskningen. Jag syftar på den sympatetisk-magiska, 
den schamanismiska samt den kosmologiska traditionen (Layton 
1991; Johansson 2004). Att påstå att dessa synsätt är åtskilda av vat-
tentäta skott vore en överdrift, men sant är att de ofta ställts emot 
varandra (Fandén 1996; Goldhahn 2002; Günter 2009). Det är därför 
intressant att notera att ingendera av dem har kraft att utesluta de andra. 
Samtliga tolkningar är övertygande, förutsatt att man med detta me-
nar att förslagen är motsägelsefria och begripliga i relation till den 
beskrivning som kommit ur vår mönsterigenkänning. Ingenting i den 
antropomorfa skepnadens utformning strider mot vare sig jägar- eller 
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schamanhypotesen. Det finns heller ingenting i bildens sammansätt-
ning som talar emot att dess komposition kan anses hänsyfta på en 
kosmologisk struktur. En annan tänkvärd iakttagelse är att såväl den 
sympatetisk magiska som den schamanistiska och kosmologiska hy-
potesen drabbas av den invändning som gjordes i förra kapitlet. Det 
vill säga att figurerna på en hällbild kan vara målade med många 
hundra års mellanrum, samt att vi alltid ser en komposition såsom 
den såg ut då den övergavs.  

Mimesis  

I sin generaliserande form levererar de tre tolkningarna således lo-
giskt likvärdiga förslag på hur Flatruets hällbild ska förstås. Med lo-
giskt likvärdig syftar jag på att de får sin giltighet genom samma kedja 
av argument. Detta då de alla hämtar belägg för sina uttalanden om 
vad bilden betyder genom att bestämma dess innehåll. Tolkningarna 
är således baserade på en identifikationsakt. Att vissa hävdar att bilden 
föreställer en jakt, medan andra anser att den skildrar en schamans 
resa beror på att den antropomorfa figuren igenkänts som en avbild av 
olika företeelser. 

Tolkningarna av Flatruet är enligt min uppfattning emblematiska 
för stora delar av hällbildsforskningen. Precis som i fallet med denna 
lokal har man tenderat att inskränka diskussionen om en hällbilds 
mening till frågan om vilka företeelser som ska anses utgöra dess 
förlaga. Man har tvistat om huruvida Notöpanelens antropomorfa 
figurer är jägare eller schamaner (Lindqvist 1994), ifall fyrfotadjuren 
på Glösaristningen bör kategoriseras som renar eller älgar (Olofsson 
2004) eller ifall målningen i Åbosjön avbildar ett tidelag eller en trans-
formationsakt mellan människa och djur (Bolin 1999; Myrholt 2010). 
Utan att på något sätt nedvärdera dessa forskarinsatser som sådana, 
så menar jag att denna upptagenhet vid identifikation utgör en tydlig 
positionering i frågorna om vad mening är, i kraft av vad den kan 
förmedlas, samt hur vi kan nå kunskap om den. Då tolkningar be-
läggs genom att precisera bildens förlaga så följer att bildens mening 
uppfattats som synonym med dess motiv. En bilds mening är vad den 
avbildar, och mening är den kvalitet som bilden har lånat från sitt 
objekt. Jag har valt att beteckna denna hållning som ”mimetisk” då 
den påminner mycket om den platonska synen på vad bilder är i 
stånd att mediera. Som Platons estetik är formulerad så fungerar bil-
der i kraft av motivet. En bild blir helt enkelt meningsfull genom att 
den förmår representera de företeelser som avbildas. Här finns ofta 
en normativ föreställning om att bildens estetiska kvalitet är avhäng-
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ig hur väl denna representation utförs och att konstnärens skicklighet 
därför kan värderas utifrån hennes förmåga att reproducera vad hon 
ser. 

Uppfattningen att en bild får sin mening ”till skänks” av det objekt 
som utgör motivet är alltså en mycket central del av det mimetiska 
perspektivet är (Nichols & Lyons 1982; Blinder 1989; Gebauer & Wulf 
1995; Auerbach 1998; Bale 2010). En bild av en älg ”menar” en älg i 
kraft av att den får oss att tänka på en verklig älg liksom på älgar i 
allmänhet. I sig själv är bilden mest en skugga, ett bländverk – en 
tanke som framför allt är uttryckt i det berömda grottexemplet (se 
diskussion kring detta i Rosengren 2006). Det är i kraft av att bilden 
reflekterar ett objekt, eller med en Platonsk formulering, har del i sitt 
motivs idé, som den kommer att förmedla betydelse. Av detta sätt att 
se på mening framgår att mimetiken anser att bilden är låst till en 

denotation. Bilden kan aldrig frigöras från sitt objekt, eftersom det är 
detta objekt som lånat den mening. Utifrån det mimetiska perspekti-
vet kan en bild således betyda något i kraft av att den representerar 
(Blinder 1989, Langer 1967). Det är på grund av att det finns en över-
ensstämmelse mellan bild och objekt som det sistnämnda kan delge 
sin betydelse. För att en bild ska ha mening måste den alltså vara 
ombud för sitt objekt. Bilden måste inneha vissa kvaliteter som gör att 
dess förlaga kan igenkännas. 

Att mimesis etablerats som ett meningsteoretiskt paradigm är nå-
got som påpekats förut. Mats Rosengren har visat att denna uppfatt-
ning har fungerat som en vetenskapsteoretisk grundbult inom arkeo-
login (Rosengren 2006). Han konstaterar att:  

”En stor del av forskningen kring grottbilderna har ägnats åt att fastställa vad 
de föreställer. Är hästen i svarta salongen i Niaux den första avbildningen av 
en merensponny. Är de avlånga formerna ristade i Grotte Cosquer, den över-
svämmade grottan vid Medelhavskusten, verkligen sälar? Är det en hyena el-
ler en björn som tornar upp sig över vad som förefaller vara en panter i Grotte 
Chauvet?” 

(Rosengren 2006: 27f)  

 
Rosengrens citat rör som synes de paleolitiska grottbilderna från 
Dordogne, och detta är knappast någon slump. Många arbeten som 
behandlat detta material har nämligen varit starkt impregnerade av 
tanken om att mening och motiv går hand i hand. Här syftar jag särk-
skilt på David Lewis-Williams och Thomas Dawsons inflytelserika 
artikel The Signs of all Times från 1988. Vad som gör denna studie värd 
att uppmärksamma är att det blir tydligt att den mimetiska tolk-
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ningsmodellen tjänar ett bestämt arkeologiskt syfte. Den gör det näm-
ligen möjligt att betrakta bilder som symtom. En bild som genom ana-
logier till exempelvis antropologiska källor kan igenkännas som en 
schaman kan tas som ett otvetydigt tecken på att schamanism före-
kommit i det förhistoriska samhället. Detta resonemang är inte fel i 
sak och leder ofta till värdefull kunskap i frågor som huruvida en viss 
teknologi varit befintlig under en given förhistorisk period. Man har 
exempelvis kunnat dra slutsatser om hur valfiske eller skidlöpning 
praktiserats genom att studera hur dessa aktiviteter avbildats vid 
Zalavruga eller Alta (Lindqvist 1994; Gjerde 2010). 

 

Figur.4.9. Lewis-Williams och Dowsons illustration över 

analogin mellan entoptiska fenomen och element inom 

hällkonst. Efter Lewis-Williams & Dowson 1988: 206. 
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Symtomatisk hällbildstolkning är utan tvivel en viktig del av arke-
ologin, och i denna tillämpning kan den mimetiska meningsteorin 
helt klart anses berättigad. Det är dock viktigt att komma ihåg att den 
bild som fungerar som ett talande tecken för oss arkeologer faktiskt 
kan ha utgjort en symbol – ett visuellt gestaltande av koncept – i det sam-
hälle som framställt den (Se Langer 1957 för diskussion kring tecken 
och symbol, sign and symbol). Denna insikt leder till en viktig rock-
ad, i synnerhet då den appliceras på Lewis-Williams och Dowsons 
resonemang.  

Den tes som drivs av dessa två forskare är att motiv som zigzag 
linjer eller spiraler är symtom på att ristarna upplevt trance (figur 
4.9). Detta då utformningen och arten av dessa motiv gör att de kan 
identifieras som de så kallade ”entropiska tecken” som samtida för-
sökspersoner tecknat efter att ha vaknat upp ur ett alternativt medve-
tandetillstånd. (Lewis-Williams & Dowson 1988: 202). Lewis-Williams 
och Dowsons tolkning har blivit kritiserad för att den överbetonar 
trance och ritualer, och många forskare har även framhållit att deras 
analogi med neurologiska resultat vilar alltför tungt på en idé om att 
hallucinationer är allmänmänskliga till sin art och natur (se t.ex. Lay-
ton 1988). Denna typ av invändningar är intressanta, men som jag ser 
det är det framför allt argumentationens premisser som är värda att 
ifrågasätta.  

För även om Lewis-Williams och Dowson har rätt i sin bestäm-
ning, det vill säga även om spiralerna och zigzag linjerna verkligen 
haft sin förlaga i syner under trance, så utelämnas det enkla faktum 
att en bild inte bara rapporterar, utan också betecknar. Jag tänker mig 
också att ifall de paleolitiska människorna verkligen avrapporterat 
sina tranceupplevelser så skulle bilderna vara mycket mer heteroge-
na. För varför skulle den som vaknar upp från ett hallucinogent till-
stånd uteslutande avbilda det initiala stadium som hennes medmän-
niskor känner igen och har upplevt själva? Vore det inte mer intres-
sant att också förtälja om de individuella, spektakulära syner som 
man varit ensam om? Jag tror så, men menar att det mycket väl för-
hållit sig så att man brukat spiraler och zigzag linjer för att beteckna 

sin trance, och detta oavsett vad man sett under sin personliga inre 
resa. Kort sagt så är det är rimligare att anta att man begagnat sig av 
spiraler eller zigzag linjer för att ringa in trancen som koncept än att 
varje spiral ristats som ett vittnesmål av en personlig synvilla. Från 
detta perspektiv blir de allmänmänskliga analogierna ganska så ega-
la. Ty för att beteckna ett fenomen så kan man använda vilket motiv 
som helst.  
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Från mimetik till strukturalism   

Som läsaren antagligen redan noterat så landar min invändning mot 
Lewis-Williams och Dowsons analys i en hållning som kan karaktäri-
seras som strukturalistisk. Att bilder inte duplicerar, utan betecknar, 
gör att de framstår som jämställbara med språkliga utryck. Denna 
textuella metafor har sin grund hos lingvisten Ferdinand de Saussure, 
vilken på många sätt var en högst innovativ tänkare. Han bröt med 
ambitionen att finna olika ords historiska ursprung för att i stället 
ägna sig åt att förstå språket som teckensystem (Kemp 1990: 76). Det-
ta inspirerade många yngre forskare vilka i och med Saussures tankar 
fann en väg mot att studera språket som vetenskapligt objekt. Ty det 
är just utelämnandet av den individuella tillämpningen av tecknet, 
det vill säga språkbrukets kulturella nyanser, som utgör såväl styrkan 
som svagheten Saussures teori. 

 Saussure skulle säkerligen ha blivit förvånad om han fått uppleva 
sina verks breda genomslag i 1950- och 1960 talets franska filosofide-
batt. Här finns tyvärr inte utrymme att gå in på hur hans tankar in-
korporerats i så skilda områden som psykoanalys och matematik, och 
jag lämnar heller ingen redogörelse av vare sig Levi Strauss tänkande 
eller den ”semiologi” som kommit att bedrivas inom cultural studies 
(se till exempel Hodder 1982; Tilley 1990; Kemp 1990 eller Schmidt 
1997 för utförlig beskrivning av strukturalismens uppkomst, verk-
ningshistoria och tongivande företrädare). Min framställning begrän-
sas till en kortfattad redogörelse av de grundläggande idéerna som 
genomsyrar strukturalistiska analyser. Dessa kan i förenklad form 
utryckas i tre punkter. För det första, så utgår man från att det finns 
ett godtycke mellan tecknet och det betecknade. För det andra, att 
talet (parole) är strukturerat av språket (langue) och för det tredje, att 
ett ords innehåll definieras genom ”vad det inte är”.  

Det första postulatet, arbritäriteten, ser jag som en viktig princip 
som onekligen leder bort från mimetiken. Denna insikt låter bilder 
beteckna mer än sitt motiv, och öppnar för en djupare förståelse av 
bildernas symboliserande potential. Det är också denna tanke som 
ligger bakom min invändning mot Lewis-Williams och Dowson. Då 
det handlar om tal och text är godtycket mellan form och innehåll 
obestridligt, men då denna princip tillämpas på bilder finns skäl att 
vara något mer restriktiv eftersom bildmediet trots allt rymmer en 
porträtterande aspekt (se diskussion i Langer 1957: 69). Vad en struk-
turalist skulle poängtera, och som jag tillika håller med om, är att 
denna direkt duplicerade betydelse är ackompanjerad av en annan, 
vilken är – om inte godtycklig – så i varje fall högst långsökt i förhål-
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lande till bildens motiv (Kulvicki 2003, 2006). Man kan utrycka det 
som att den avbildande dimensionen gör att likheten mellan Mackin-
tosh logotyp och ett äpple inte kan avfärdas, men att det däremot 
endast är konvention som gör att vi associerar en bild av ett äpple 
med IT-produkter. 

Principen om godtycket mellan tecknet och det betecknade är allt-
så något jag ställer mig bakom. Genom denna blir det tydligt att bil-
der vanligen inte famnas genom motividentifikation utan att vi me-
ningsgör dem utifrån den semantiska konventionen. Detta är ett fak-
tum som vi dagligen möter i form av reklamens, konstens och varu-
märkenas bildvärldar, och jag ser ingen anledning att betrakta 
förhistoriska hällbilder som annorlunda i detta avseende. En bild av 
en älg betyder en älg på ett, men endast ett, plan. I de övriga betydel-
seskikten utgör den ett kommunikativt medium som kan användas 
för att utrycka mer än vad som avbildas, och, framför allt, gestalta 
sådant som inte kan avbildas överhuvudtaget (se Sjöstrand 2011b för 
fördjupad diskussion kring bilder som gestaltningar av det icke av-
bildningsbara). 

Vad strukturalismens andra grundsats beträffar, det att tal, hand-
lingar eller gester är uttryck för en underliggande struktur, så har 
denna tanke visat sig vara en god ingång i kulturvetenskapliga studi-
er. Roland Barthes har exempelvis visat hur menyer genomsyras av 
en dold klassifikation som onekligen är jämförbar med grammatik 
(Barthes 1967: 94). Även denna princip kan jag till viss del kan förlika 
mig med. Dock med reservation för hur begreppet struktur ska för-
stås. Ty det finns en problematisk tendens mot att helt omyndigför-
klara aktörer med hänvisning till idén om en strukturerande kulturell 
grammatik. Likaså är det lätt att förbise kulturell intersektionalitet 
genom att tänka sig att det finns en enda struktur som genomsyrar 

alla kulturer, exempelvis de ”binära oppositionerna”. Denna diskus-
sion är dock för omfångsrik för att rymmas inom denna framställ-
nings ramar. 

 Jag vill istället fokusera på den tredje principen, det vill säga att 
meningen med något är vad det inte är. Det är nämligen i kraft av den-

na grundsats som jag anser att strukturalismen blir en problematisk 
meningsteori då den tillämpas på bilder. Orsaken är att denna tes lätt 
reducerar meningsfyllda entiteter från en mångfald av associationer 
till en bestämd kvalitet. För att utveckla denna kritik är det viktigt att 
se hur dessa tre principer tillämpats inom arkeologin. Christopher 
Tilleys studie från 1991 handlar om just Nämforsen, och är därför 
bäst lämpad för att exemplifiera strukturalismens arkeologiska rele-
vans. Frågan är om Tilleys tankar, eller det strukturalistiska godset 
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som sådant, kan tillhandahålla det meningsteoretiska redskap jag 
behöver för att undersöka meningen med älgmotivets varierade ben-
position? Kan Tilleys sätt att arbeta kort sagt göra att älgar med olika 
utformning erkänns kapabla att referera till olika betydelser? 

Det bör sägas direkt; mitt svar är nekande. Tilleys studie har flera 
allvarliga problem och lyckas inte frigöra sig från identifikationspa-
radigmet i den utsträckning som jag efterfrågat. Det första bekymret 
är knutet till den textuella metaforen, vilken är grunden i Tilleys ar-
bete. Nämforsen liknas vid en bok, och att läsa den beskrivs som; 

”…a process of translation, the movement from things to words, imagery to 
language// A first requirement must be to piece it back together by defining 
the constitutive units of the visual text, the words the sentences or syntactical 
relations in which the words occur, and the pages on which these meaning 
units are set out”. 

(Tilley 1991: 23) 
 

Som citatet belyser så genomsyras Tilleys analys av en rekonstruk-
tionstanke, en föreställning om att företeelser kan ”översättas”. En 
sådan idé ställer jag mig högst tveksam inför. Bortsett från det tvivel-
aktiga med att ta skriften som mall för all meningsskapande praktik, 
så uppstår problem då man ska avgränsa de olika ”orden”, ”sidorna” 
och ”meningarna” i den bok som Nämforsen liknas vid. Tilley landar 
i en tämligen konventionell syn på platsen enligt vilken sidorna ut-
görs av de olika öarna och orden av motivgrupperna. Båtmotivet är 
ett ord, älgmotivet ett annat, och detta oavsett om figurerna är yt- 
eller konturhuggna, ristade i fas ett eller fyra och så vidare. Man kan 
också fråga sig ifall älgmotivet verkligen utgör ett ord i sig, eller om 
varje motivvariation snarare bör betraktats som ett eget semantiskt 
element. Men, i sådana fall uppstår genast frågetecken kring hur 
många skillnader ska vi ta med i beräkningen. Beaktar vi för få, så 
riskerar vi att reducera materialets variationer, tar vi med för många 
har vi i slutändan lika många ord som det finns ristningselement. Om 
detta inträffar kan inga motivrelationer urskiljas, den materiella kul-
turens text blir oläslig. 

Jag tänker mig att det är avgränsningsproblemet som lett till den 
största empiriska bristen med Tilleys tolkning. Det handlar om att 
han fullständigt förbisett att Nämforsens ristningar ackumulerats 
fram. Han skriver: 

“What is clear is that whether the carvings were produced over a longer or a 
shorter period the same limited number of motifs were employed over and 
over again. These rock carving surfaces appear to be very definitely “cold”. 
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There is very little evidence of dynamism of significant stylistic change. 
Rather they appear to be portraying a quality of timelessness involving an 
endless series of repetitions.” 

(Tilley 1990: 70) 

 

Tilleys uppfattning om att Nämforsens motivvariationer saknar stilis-
tiska förändringar är naturligtvis djupt felaktig. Talet om ristningar-
nas odynamiska och tidlösa kvalitet grundar sig på en bristande in-
sikt om platsens kronologi (se även kritik i Gjerde 2010: 352). Till hans 
försvar kan sägas att boken skrevs innan Forsberg, Baudous och 
Lindqvists kronologier fanns publicerade, och han var utelämnad till 
Malmers typologiska arbete i vilket samtliga ristningar på Nämforsen 
daterats till Bronsåldern. Detta kan förklara varför Tilleys hårdast 
drivna ”panelöversättning”, den av Brådöhällan, utgår från tanken 
om att det solkors som finns på panelens mitt är centrum för hela 
Nämforsens ristningsområde (Tilley 1990: 72). Om Tilley haft tillgång 
till Forsbergs kronologi skulle han ha vetat att denna figur var en av 
de sista att ristas på platsen.  

Även om Tilley lyckas ta älg- och båtmotivets betecknande förmå-
ga i beaktande genom att tolka dem som utryck för det binära opposi-
tionsparet ”land: vatten” så klarar han inte av att frigöra sig från tan-
ken om att motiv och mening är avhängiga av varandra. För trots att 
han tillstår att en bild av en älg inte nödvändigtvis refererar till en 
älg, så bygger hans tolkning på att alla älgar refererar till samma sak 
oavsett hur när och var de ristats. Teorin möjliggör kort sagt en tolk-
ning där bildernas mening inte kommer ur efterbildning, men denna 
mening anses inte förhandlingsbar. Då bilder uppfattas som språk så 
beskärs de alltså från konnotationer och metaforik. 

Mening som funktion 

För att inte komma allt för långt bort från ämnet, låt mig erinra om 
skälet till att jag alls diskuterar mimetik och strukturalism. Det hand-
lar om att finna en teoretisk grund för att studera meningen med älgmo-
tivets variationer, vilket är något helt annat än att studera älgmotivets 

mening. Jag har konstaterat att en sådan grund vare sig kan erhållas 
från idén om att en bilds mening kommer ur dess motiv, eller ifrån 
tanken om att en bilds mening är formad av språkliga principer. Ing-
endera av dessa perspektiv förmår nämligen erkänna att samma bild 
kan mediera något annat än det den avbildar och samtidigt tillstå att 
detta ”andra” är högst föränderligt.  

Vad beror detta då på? Som jag ser det ligger orsaken i att bägge 
perspektiven hyser en tanke om att uttalanden om meningen med en 
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företeelse automatiskt är ett tillkännagivande av denna företeelses 
”sanna natur”. Detta är, tror jag, ett missförstånd. För vem har sagt 
att det meningsfulla är samma som det sanna, vem har sagt att dessa 
begrepp alls bör kopplas ihop. Meningen med en fenomen är aldrig 
något som är, det kommer aldrig ur dess väsen, utan av det sätt vi 
inkorporerat det i vår symboliska praktik (Rosengren 2010). Den 
amerikanska filosofen Susan Langer har utryckt detta bättre än vad 
jag förmår. Hon visar, genom en övertygande argumentation, att me-
ning ofta betraktats som en kvalitet, och inte, vilket hon själv föreslår, 
som en funktion (Langer 1957: 55).  

Jag ser Langers definition som mycket klargörande. Framför allt då 
det tycks mig som att idén om att mening är just en kvalitet, en egen-
skap, är det som grumlar såväl den mimetiska som den strukturalis-
tiska synen på mening. Det är, tror jag, denna uppfattning som gör 
att ingendera av perspektiven förmår ta hänsyn till motivvariationer-
nas signifikans. Vad det mimetiska perspektivet beträffar kan kvali-
tetstanken skönjas i föreställningen om att en bild menar något i kraft 
av att ha ”del i sitt objekts idé”. I den strukturalistiska teorin är denna 
syn på mening mer kamouflerad. Men den finns, och är som jag ser 
det förborgad i idén om att meningen med ett ord kommer ur ”vad 
den inte är”.  

Saussures tanke med detta postulat var att belysa hur vi, genom att 
exempelvis denotera något med ordet ”träd”, kommer att avgränsa 
detta objekts mening. Meningen med ordet ”träd” är – från en sådan 
synvinkel – endast det att objektet inte är en buske, inte en blomma 
inte en krukväxt, och så vidare. . I ett vardagligt språkbruk, där ton-
fall och gester spelar in, så äger principen säkerligen giltighet. Som 
jag ser det är det emellertid problematisk att anse att meningen med 
till exempel en älgfigur är sprungen ur en uteslutningsprincip från 

vilken en, och endast en, betydelse lämnas kvar att associera till. Det 
finns ett naivt drag i tron på att skillnadsskapandet mynnar ut i en 
definitiv betydelse, och att det är denna som ska bära det ärofyllda 
epitetet ”mening”. För skillnadskapandet har ingen final, det fortsät-
ter utåt, bortåt; eller som Roland Barthes utryckt det i slutkapitlet till 
sin bok Mytologier: 

Ett träd är ett träd. Ja utan tvivel är det så. Men när Minout Drouge uttalar or-
det ”träd” är det inte längre helt och hållet ett träd, utan ett utsmyckat träd, 
anpassat till en viss slags konsumtion och försett med litterära anspelningar, 
uppror bilder, ja kort sagt med ett socialt språkbruk utöver den rena materian.  

(Barthes 2007: 201) 
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En rad filosofer, däribland Jacques Derrida, har hänfört liknande 
anmärkningar mot strukturalismens tilltro till den betecknade aktens 
essentiella grund (Derrida 1991: 161f). Detta spår är här intressant då 
det illustrerar den strukturalistiska teorins tilltro på att mening utgör 
en kvalitet. Idén om att associationer alltid länkar vidare, att vi inte 
kan nå fram till ett teckens irreducibla botten, kommer dock också 
vara av stor relevans längre fram i analysen. 

 

Nyckelsymboler – redskap för tanken 

Men, låt oss gå tillbaka till den alltmer fransade röda tråden. Ifall me-
ning nu är en funktion, vad leder denna insikt till? Hur ska begreppet 
funktion förstås? Först och främst innebär skiftet från att se mening 
som en kvalitet till att betrakta den som en funktion till att min fråga 
omformuleras. I stället för att arbeta mot att fastställa meningen med 
älgmotivets variationer, så kan jag nu rikta uppmärksamhet mot att 
undersöka vilken funktion som praktiken med att variera benpositionerna 
kan ha fyllt. Jag vill därför se ifall jag kan finna ledtrådar som vittnar 
om hur motivvariationer opererar i en symbolisk tillämpning.  

En god ledtråd är att älgmotivets variationer kan tas som en stark 
indikation för att det fungerat som en så kallad ”nyckelsymbol”. 
Termen ”nyckelsymbol” härrör från den amerikanska antropologen 
Sherry Ortner, vars tänkande är högst förenligt med Langers me-
ningsteoretiska postulat. Clifford Geertz, vilken var Ortners lärare 
och inspiratör, har en tydlig tillämpning av Langers meningsbegrepp 
(Geertz 1966; Kline Silverman 1990: 121f) Det finns även indikationer 
på att Ortner medvetet inkopererade Langer i sin teoretiska formule-
ring. Exempelvis nyttjar Ortner den definition av symboler ”a vieche-
le for conception of objects” som finns i Langers mest publika verk 
Philosophy in a new key (Jämför Langer 1957: 61 med Ortner 1973: 
1340). 

För att utforska benpositionernas funktion med utgångspunkt från 
teorin om nyckelsymboler så krävs först en genomgång av Ortners 
något speciella kulturbegrepp. Det är nämligen detta som utgör 
grunden i hennes teori. Kultur, menar Ortner, är på många sätt att 
förstå som en konsensusskapande praktik i syfte att greppa sådant 
som inte kan förstås i sin omedelbara eller direkta skepnad. Enligt 
detta synsätt är en tankegemenskap liktydigt med ett försök att ge 
världen en begriplig och kommunicerbar struktur (Ortner 1973: 
1340). Människor från olika samhällen kan följaktligen interagera 
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med samma omgivning, fascineras över samma företeelser, men be-
gagna sig av markant skilda strategier för att begreppsliggöra vad de 
erfar. För att illustrera detta, låt oss anta att varje individ i mänsklig-
hetens historia funderat över fenomenet tid. Att man alltså – överallt i 
alla tider – noterat cirkuläritet och förändring, och kommit att för-
undrats över att ingenting är, utan alltjämt blir. Men, tid är i sanning 
undflyende och abstrakt och kan aldrig sägas eller avbildas i den 
form det är. Begreppets innehåll måste snärjas metaforiskt och vi är 
tvungna att stöpa det i formen av något annat. Att formera kulturella 
gemenskaper handlar enligt Ortner och andra om att upprätta en 
enighet i frågan om vad som är brukligt att referera till. I enighet med 
detta resonemang så utmärks vårt västerländska samhälle knappast 
av att vi tänker på tiden. Däremot är det faktum att vi begreppsliggör 
våra tankar med hjälp av klockor och kalendrar en symtomatisk del av 

just vår doxa. Det är kort sagt valet av tankens redskap, inte dess in-
nehåll, som definierar en given diskursiv kontext (Rosengren 2008: 
21).  

Att människan måste begagna sig av redskap för att greppa sin 
verklighet är ett påstående som är lätt att associera med en kantiansk 
epistemologi. Enligt denna är människan beroende av sina åskåd-
ningsformer och därmed oförmögen att se den lins genom vilken hon 
betraktar världen. Denna tanke finns onekligen i Ortners kulturbe-
grepp, men den viktiga skillnaden består i att hon inte betraktar tän-
kandets redskap som universella till sin karaktär. Även om Ortner 
menar att alla samhällen och alla individer behöver något att tänka 
med, så anser hon att det ”något” som väljs är högst paradigmatiskt 
situerat. Det är av just denna orsak som tankens redskap utgör ett så 
starkt kulturellt kitt. Denna betoning på det kulturspecifika är även 
det som fjärmar Ortners begreppsapparat från en strukturalistisk syn. 
Hennes arbeten strävar inte mot att avkoda de kulturella yttringarna 
till dess att några allmänmänskliga dikotomier är allt som återstår, 
utan mot att se vad som varit viktigt att gestalta i just det samhälle 
som är föremål för intresse. 

Ett exempel på hur tankens redskap kan te sig rent praktiskt häm-
tar Ortner från Godfrey Lienhardts (1961) deltagande observationer 
hos Dinkasamhällen i Sudan (se figur 4.10). Under sin vistelse kom 
Lienhardt tidigt att notera att byborna ofta refererade till kor. Det 
som förundrade honom var dock att boskapen åberopades i en rad 
aparta och svårbegripliga sammanhang. Den enklaste förklaringen 
till denna upptagenhet var att Dinkas tankar ständigt kretsade kring 
korna. Djuren var utan tvivel en viktig resurs, och att man ständigt 
hade dem i åtanke kunde rimligen antas bero på att de utgjorde en 
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tung post i den ekonomiska basen. Men, efter en längre tids vistelse 
kom Lienhardt mer och mer att förstå att bara för att samtalen hand-
lade om kor, så behövde det inte betyda att man syftade på den verk-
liga boskapen. I stället var det korna som utgjorde råmaterialet för 
gestaltande av det abstrakta. Då byborna skulle beskriva en färg hän-
visade de till olika pälsteckningar, då de mätte tiden refererade de till 
företeelser som brunst, kalvning eller hornfällning och sist men inte 
minst så nyttjades korna som parameter för att statuera företeelsers 
värde (Lienhardt 1961: 13-15). Man liknade även sitt samhälle vid en 
tjur, och olika sociala funktioner beskrevs i termer av horn, klövar 
och så vidare (Liendhardt 1961: 17). Dessa observationer tyder enligt 
Ortner på att boskapen inte bara var det man tänkte på, utan också 
det man tänkte med. Korna, menar hon, var Dinkas nyckelsymbol 
(Ortner 1973) 

Av detta exempel visas nyckelsymbolens största semantiska fördel: 
Nämligen att en och samma företeelse, i detta fall kor, kan användas 
för att beskriva och konkretisera en rad olika saker. Det handlar alltså 
inte bara om att korna kan materialisera ett binärt oppositionspar – 
en tanke som Levi Strauss antagligen skulle ha kunnat skriva under 
på. Nyckelsymbolen har mer potential än så. Dess facetter kan stän-
digt belysa nya förhållanden, den är något av semantikens svar på en 
schweizisk fickkniv i det att den kan begagnas för att gestalta flera 
betydelser än dem som är organiserade i motsatsförhållanden. 

Att varje kultur begagnar sig av symboler med starkt förtätade och 
mångtydiga budskap är dock ingen insikt som kan tillskrivas Ortner 
allena. Hon för själv en diskussion kring vikten av Ruth Benedicts 
arbeten (1934), och uppmärksammar även likheten mellan nyckel-
symboler och det Viktor Turners omnämner som ”dominanta symbo-
ler” och Cora Du Bois som ”interagerade koncept” (Du Bois 1936, 
1955; Turner 1967). För att ytterligare illustrera att idén om nyckel-
symboler är väl etablerad inom antropologiskt forskning så citerar 
hon en passage ur Even Evans Pritchards verk social antropology and 
other essays: 

”…as every experienced field worker knows, the most difficult task in social 
anthropological field work is to determine the meanings of a few key words, 
upon an understanding of which the success of the whole investigation de-
pends.” 

(Evans Pritchard 1962: 80, refererad i Ortner 1973) 

 
Denna referens är tänkt att redovisa rötterna till Ortners teori, men 
enligt min mening blir effekten snarast det omvända. Jag anser näm-
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ligen att citatet belyser det originella och innovativa i hennes studie. 
Orsaken ligger i det som Evans Pritchards ord ger utryck för, nämli-
gen att antropologer varit upptagna med att avtäcka betydelsen ”de-
terminate the meaning” av vad de uppfattade som nyckelelement i 
den kultur som studerades. Idén om nyckelsymboler förefaller alltså 
ha utforskats i enighet med det identifikationsparadigm som jag re-
dogjort för ovan. Det är på denna punkt jag upplever att Ortner skil-
jer ut sig. Genom att lyfta frågan om nyckelsymboler från det partiku-
lära till det generella så ställer hon dechiffreringsprojektet åt sidan. 
Undersökningen riktas mot detta meningsfenomen som sådant och 
analysen kretsar kring hur en nyckelsymbol uppstår och förändras, 
vilka kriterier som utmärker den, samt vilka syften den fyller i dess 
olika tillämpningar. Det är på denna punkt Ortners analys förenar sig 
med Langers meningsteoretiska postulat. Nyckelsymboler har inget 
väsen, de är redskap för tanken som begagnas för olika syften. 

I resonemanget kring hur nyckelsymboler formeras och transfor-
meras är Ortner mycket tydlig. Hon betonar att en företeelses status 
som nyckelsymbol är att betrakta som en oavsiktlig konsekvens av att 
ett välkänt och vardagligt motiv långsamt försetts med en semantisk 
flexibilitet. Detta betyder dock inte att valet är godtyckligt. Tvärtom 

Figur 4.10. Ko i en av byarna  som Godfrey Li-

endheart besökte. Bilden är hämtad ur Lienhardt 

1961:1. 
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så är nyckelsymboler i regel starkt förankrade i den reella livsvärlden 
och försörjningen. Objektet bör därtill vara av ett sådant slag att de 
flesta individer har stor personlig erfarenhet av det. Orsaken är för-
bunden med nyckelsymbolens viktigaste roll, nämligen att gestalta en 
mängd olika betydelser. I fall detta ska vara möjligt är det viktigt att 
avsändaren besitter stor kunskap om företeelsen i fråga, i annat fall är 
det svårt att variera referenserna i tillräcklig grad. Utifall jag, som inte 
är vidare bekant med kor, skulle tvingas hänvisa till päls för att tala 
om färger, så säger det sig själv att min metaforiska palett skulle bli 
ganska torftig. Detta beror på att min kunskap om sådant som vilka 
sorters kor det finns, samt hur dessa ser ut i olika ljus inte räcker för 
att beskriva en kulör som exempelvis ”petrolblå”.  

Men om det är så att en nyckelsymbol tenderar att vara av ”var-
daglig” karaktär, är det då inte risk att den förbises som något trivialt 
för de som inte är införstådda i det symboliska systemet? Är det i 
sådant fall inte väldigt svårt för antropologer eller arkeologer att 
känna igen en nyckelsymbol? Ortner går denna invändning till mötes 
genom att lista olika kriterier som observatören kan söka efter. Detta 
kan tyckas prosaiskt, men till Ortners försvar kan sägas att hon tyd-
ligt poängterar att de punkter hon tar upp inte är de enda som karak-
teriserar en nyckelsymbol utan att de antagligen finns betydligt fler. 
De kännetecken som är mest intressanta för oss arkeologer, som ju 
inte har tillgång till informanter, består i att en nyckelsymbol alltid varie-
ras. Det element som används som nyckelsymboler träder fram i 
många olika kontexter, och därtill genomsyras av en stark laboration. 
En företeelse (X) är alltså en nyckelsymbol om… 

“X comes up in many different contexts. These contexts may be behavioural 
or systemic: X comes up in many different kinds of action situation or con-
versation, or X comes up in many different symbolic domains (myth, ritual, 
art, formal rhetoric, etc.). There is greater cultural elaboration surrounding X, 
e.g., elaboration of vocabulary, or elaboration of details of X’s nature com-
pared with similar phenomena in the culture.” 

(Ortner 1973: 1339) 

 

Det är förstås i kraft av detta kriterium som jag anser att älgmotivet 
är att betrakta som en nyckelsymbol i mellersta Norrland. Vi ser att 
älgen länkar samman livsvärlden, att den genomsyrat utformningen 
av såväl skärvstensvallar, hällbilder som fångstgropssystem. Det rå-
der inget tvivel om att älgen omgärdats av mytbildning och ritualer, 
och det är också värt att reflektera över de dekorerade skifferredska-
pen vars mobilitet verkligen gjort att älgmotivet kommit att florera i 
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en rad olika sammanhang. Viktigast av allt är dock det fenomen som 
detta kapitel kretsar kring; det vill säga att bilderna av älgen varierats. 

Vad nyckelsymbolers funktion beträffar, så hanterar Ortner detta 
spörsmål genom att förse detta begrepp med underkategorier. Hen-
nes schema kan studeras i figur 4.11, och som där illustreras handlar 
det först och främst om en skiljelinje mellan nyckelsymbolens summe-
rande och laborerande aspekter. De summerande symbolerna kan sät-
tas i samband med de koncept vi nyttjar för att famna en materialitets 
många och disparata verkningar. Vi kan nyttja ett utryck eller ett ord 
som koncept då vi vill referera till hela det kluster av villkor och reak-
tioner som krävs för att upprätthålla vårt val av en plats affordance. 

Goda exempel på bildmotiv som gärna tillskrivs denna summe-
rande funktion kan hämtas från laddade områden som politik och 
religion. Ett kors, en flagga eller en röd stjärna drar ihop alla möjliga 
begrepp, de representerar kristendom, landet Sverige eller kommu-
nism som koncept. Korset som möter oss i kyrkor eller runt halsen på 
konfirmander är ett sätt att sammanfatta allt som hör den kristna 
världen till. Korset refererar till bibliska narrativ, till liturgiska värden 
och till kyrkan som politisk och materiell fakticitet. Korset drar sam-
man allt detta, det vill säga det summerar allt som ingår i kristendo-
men som koncept. 

Symboler som begagnas i en laborerande funktion är, enligt Ort-
ner, betydligt mer konkreta än de som summerar ett konceptuellt 
innehåll. En nyckelsymbol som nyttjas laborativt utgör det jag om-
nämnt som ”redskap för tanken” i det att de syftar mot att utgöra 
metaforer för att famna en välavgränsad företeelse i en greppbar 
form. Ortner skiljer här mellan rotmetaforer och nyckelscenarier, och 
för att börja med de förstnämnda, så är Dinkafolkets sätt att likna sitt 
samhälle med en tjur något som av Ortner klassificeras som ett sätt 
att låta korna fungera som en rotmetafor. Om tjuren är metafor för 
samhället, kan vissa sociala grupper betraktas som horn, andra som 
klövar och så vidare. Billy Ehn och Orvar Lövgren hänvisar också till 
detta begrepp då de försöker förstå varför sekelskiftets borgerlighet 
talar om samhället som en människokropp genom att likna mannen 
vid familjens huvud, kvinnan med hjärtat och tjänstefolket i termer 
av armar och ben.  

Nyckelscenarior, slutligen, är att förstå som den typ av ramberät-
telser som gestaltar värderingar och normativa uppfattningar. De är 
historier som illustrerar vad som är ett gott, framgångsrikt och kor-
rekt sätt att agera på, och är även sedelärande genom att visa vad 
som är motsatsen till ett sådant beteende. Ortner tar upp den ameri-
kanska kulturens ständigt återkommande berättelse om hur en ung 
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fattig man blir belönad med framgång, och detta tack vare en aldrig 
sviktande tilltro till det amerikanska systemet (Ortner 1973: 1341). 

Idén om nyckelscenarier är emellertid utforskad av betydligt fler 
än Ortner. Att mytologiskt gods är att betrakta som en strategi för att 
strukturera tillvaron är något som inte minst visas av Barthes, och 
detta spår har även utforskats inom psykoanalytisk litteraturkritik. 
Vad Ortner poängterar – i en mer klar och tydlig form än många 
andra – är att nyckelscenarier är befolkade av kulturspecifika sym-
bolelement och att de värderingar som de gestaltar kan skilja sig mar-
kant mellan olika samhällen. Ett nyckelscenario är således inte att förstå 
som någon diskursiv version av en universell urmyt eller som en al-
legorisk omskrivning av en allmänmänsklig psykisk process. Denna 
punkt är viktig att klargöra, eftersom Ortners teori annars kan miss-
förstås som en jungianskt färgad ansats mot att nå fram till myternas 
eller symbolernas yttersta grund. 

Summerande och laborerande funktioner  

Utifrån denna exposé över Ortners tänkande vill jag påstå att hennes 
teori om nyckelsymboler är tillämpbar för stora delar av forskningen 
kring älgmotivet på mellersta Norrlands hällbilder. De forskare som 
tagit fasta på hällbildernas narrativa inslag kan hämta stöd i tanken 
om nyckelscenarier (se t. ex Helskog 1998; Bolin 1999; Lindgren 2001), 
och likaså är idén om att älgen utgjort en rotmetafor möjlig att in-
teragera med tidigare tolkningar och resultat. Jag tänker då särskilt 
på Ingrid Fuglestvedts tes om att de inre markeringarna under fas tre 
och fyra varit klanbeteckningar och att älgens kropp därigenom an-

 Nyckelsymboler 

Summerande Laborerande 

Rotmetafor Nyckelscenarie 

 
 
Figur 4.11. Ortners begreppsapparat i schematisk uppställning. Observera att 
dessa distinktioner syftar till att skilja mellan en nyckelsymbols olika funktioner, 

och inte mellan olika typer av nyckelsymboler. 
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vänts för att gestalta samhällets olika grupperingar (Fuglestvedt 
2008). Men, innan Ortners begreppsapparat kan begagnas på detta 
sätt så måste den kompletteras och förtydligas. Det finns nämligen 
risk att hennes kategorisering fördunklar teorins viktigaste poäng, 
det vill säga att en nyckelsymbol kännetecknas av sin förmåga att 
förmedla en rad olika betydelser. Vad som måste göras klart är såle-
des att de företeelser som besitter nycksymbolens status kan användas på 
samtliga av de sätt som Ortner redogör för. En och samma nyckelsymbol, 
exempelvis älgen, har alltså kapacitet att vara såväl summerande som 
laborerande, och kan därtill florera i nyckelscenarier parallellt med 
att den används såsom rotmetafor. Här vill jag alltså förmedla den 
viktiga insikten om att Ortners begreppsapparat inte utgör en distink-
tion mellan olika typer av nyckelsymboler, utan mellan olika sätt som en 
nyckelsymbol kan fungera på. 

Om man förbiser denna viktiga poäng så leds man tillbaka till idén 
om mening som en kvalitet. Ifall man tänker sig att det är substanti-
ell, och inte formell skillnad mellan det som brukas som rotmetafor 
eller summerande symbol, så tycks meningen med en företeelse (så-
som en bild av en älg) med ens både begränsas och möjliggöras av 
dess konstitution. Vissa motiv/objekt, som exempelvis flaggor eller 
kors, ter sig då vara av ett sådant slag att de summerar associationer, 
medan andra ting, såsom kor eller människans kropp, förefaller vara 
laborerande i kraft av någon sorts inneboende metaforisk förmåga. 
En sådan uppfattning går tvärt emot mitt sätt att läsa Ortner. 

Jag är inte ensam om att göra detta tillägg. Samma tanke har fram-
förts av Ehn och Löfgren, vilka påpekar att vi på inga villkor får 
hamna i polemik kring sådant som huruvida viktorianerna använt 
kroppen som rotmetafor eller ifall den i själva verket utgjorde en 
summerande symbol (Lövgren 1981; Ehn & Lövgren 1990: 25). Natur-
ligtvis, menar dessa författare, var den både och. Genom att referera 
till kroppen kunde en rad laddade temata – däribland sexualitet – 
dras samman till ett greppbart koncept, men genom att ständigt an-
vända sig av kroppen som referens så kunde detta koncepts innehåll 
också analyseras och framträda i mer klar och tydlig form. Just detta; 
att en och samma nyckelsymbol kan användas för att laborera med det den 
summerar är en otroligt viktig punkt. Faktum är att det är denna funk-
tion som jag tänker mig att älgmotivets variationer fyllt i stenålder-
samhället. 

Innan jag utvecklar denna tolkning, låt oss titta lite på hur de 
summerande och laborerande funktionerna går om lott. Låt oss ta ett 
tidigare nämnt exempel på ett motiv som oftast används summeran-
de, en flagga, som utgångspunkt. Det är ofta så att flaggor summerar 
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allt det som är förknippat med en nation, det är själva skolexemplet 
på en visuell företeelse som framför allt blir meningsfylld genom att 
fungera konceptuellt och sammandragande. Men, trots detta behöver 
vi bara gå till vår vardagliga erfarenhet för att se att vi konsekvent 
använder flaggan också på ett laborativt sätt. Genom att exempelvis 
ha svenska flaggan på våra kläder, placera den på olika fordon eller – 
såsom en känd konstnär – skriva ett ekivokt ord tvärs över det gula 
korset, kan vi nämligen positionera oss i förhållande till det som flaggan 
summerat. Flaggan drar ihop associationer, men genom att använda 

den på olika sätt så kan vi strukturera det abstrakta och mångskiftan-
de meningsinnehåll som den kommit att förtäta. Vi kan närmare be-
stämt ”bryta ut” specifika delar av det flaggan dragit ihop genom vår 
symboliska praktik. Detta gör det möjligt att ta ställning. Att ha en 
Sverigeflagga på sin t-shirt utrycker till exempel något helt annat än 
vad beslutet att ha den på strumporna eller på skosulorna signalerar. 
Nationalister och antirasister kan följaktligen begagna sig av samma 
symbol, men få den att betyda helt motsatta saker genom att låta den 
fungera på olika sätt.  

Grader av rörelse 

Genom variation av flaggans kontext och utformning kan vi alltså 
förhålla oss till innehållet i det koncept som denna nyckelsymbol för-
tätat. Det är dock viktigt att komma ihåg att flaggor är politiska sym-
boler som används högst medvetet och det är därför inte fråga om att 
direkt likna flaggor vid hällristningsmotiv. Vad jag vill belysa är en-
dast att betydelser som summerats av en symbol kan brytas ut genom 
det sätt som denna hanteras på genom handlingspraktik och stilistisk 
variation. Denna insikt är mycket viktig att hålla i åtanke då vi nu 
återvänder till Nämforsens älgmotiv och de raka och böjda benen. 

Utifrån Ortners teori vill jag nämligen formulera en tanke om att 
älgfigurernas benvariationer syftat till att ge motivet just denna dub-
beltydiga funktion. Att betrakta älgen som en nyckelsymbol leder 
nämligen till att variationerna kan betraktas som det sätt på vilket de 
förhistoriska människorna kunde laborera med det koncept som älgmoti-
vet gestaltat. Jag tolkar benvariationernas funktion som ett redskap 
med vilket man kunnat hantera alla de motstridiga aspekter som 
fanns immanent i den form för upplevelsen som kom ur älgen roll. 
Detta koncept som ju ”drar ihop” ett mångskiftande innehåll, bland 
annat begreppen kontinuitet och stationäritet. 

För som jag visat i kapitel två och tre så opererar kontinuitet och 
stationäritet dialektiskt i den materiella kultur som manifesterar äl-
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gens roll. Praktiken med att gräva fångstgropar, avsätta skörbränd 
sten i vallkonstruktioner eller rista bilder på hällar är på samma gång 
ett upprätthållande av kontinuitet som ett skapande av något statio-
närt. Denna paradoxala ordning, det att jakten på älg, konsumtionen 
av älgkött, och ritualerna kopplade till detta djur är bunden till mate-
rialiteter som både förutsätter förändring och permanens är något 
som mycket väl kan ha behandlats genom bruk av nyckelsymbolen. 
En av orsakerna till älgmotivets varierade utformning kan alltså, mot 
bakgrund av mitt resonemang, ha varit att laborera med det som sum-
meras av älgens roll.  

Innan jag presenterar de argument som kan stödja denna tolkning 
är det på plats att göra ett mycket viktigt förtydligande. Att benposi-
tionernas fungerade som ett redskap för att bryta ut kontinuitet och 
stationäritet ur det koncept som älgen summerat är inte samma sak 
som att hävda att älgar med raka och böjda ben endast medierat dessa 
betydelser. Här återvänder vi således till Derridas och Barthes kritik 
mot strukturalismen. Kontinuitet och stationäritet är inga finala bety-
delser, inget binärt oppositionspar. Dessa begrepp länkar till en rhi-
zomatisk struktur, till en kedja utan slut. För precis som böjda ben 
kan associeras med rörelse, så kan rörelse kopplas till ett spektrum av 
konnotativa betydelser, såsom förändring, tid, och så vidare. De böj-
da och raka benen är, yttringar av att man har ”brutit ut” kontinuitet 
och stationäritet för att synliggöra, analysera och kontrastera allt vad 
dessa begrepp innebar på ett såväl medvetet som omedvetet plan. 

Att benpositionerna är ett sätt att behandla rörelsens temata är en 
tolkning. Denna idé är därför ingenting som kan bevisas, utan endast 
beläggas. Det finns dock många indikationer som talar för att benpo-
sitionerna medierar just olika grader av rörelse. Den mest uppenbara 
och intuitiva är att älgar som har raka ben förefaller stå stilla medan 
de med böjda nästan ser ut att flyga fram. Intrycket av att benpositio-
nerna medierar skillnaden mellan det rörliga och stillastående för-
stärks då man höjer blicken från enskilda älgfigurer till större kompo-
sitioner. Det bästa exemplet är återigen Brådöhällan och Notöpanelen 
(figur 4.12 och 4.13). Brådöhällan domineras av älgar med böjda ben 
och i mitt tycke förefaller rörelse vara det dominerande temat. Kom-
positionen är kaosartad i det avseendet att figurerna  placerats i ett 
mönster som friställts från  synliga geometriska principer. Invävda i 
älgflocken finns också båtar, fotsulor samt ett hjulkors, vilka är motiv 
som också kan kopplas till rörelse och förflyttning. Sist men inte 
minst så finns en tydlig ackumulativ tendens på denna panel (vilket  
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Figur 4.12 Brådöhällan. Observera att älgarna med raka ben är placerade i kompositionens 

nedre kant. Dokumentationen är utförd av Gustav Hallström. 
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kan ses av den illustrerade sekvensanalysen av Brådön i kap 3). På 
Brådön sätter varje fas sitt avtryck, föränderlighet och kontinuitet är 
inte bara något som uttrycks genom bildens visuella skepnad utan 
det är också dessa processer som skapat bilden. På Notön, panelen 
mitt emot, är principen närmast motsatt. Samtliga älgar har här raka 
ben, och djuren ger ett fogligt, närmast domesticerat intryck. Kompo-
sitionen är linjär, och det finns få överlappningar. Bortsett från en 
enda älg som ristats på Notöpanelen under fas två har denna bild, 
som är gjord i fas ett, inte försetts med några andra figurer under 
senare perioder.  

Notön och Brådön är talande för många aspekter gällande de raka 
och böjda benens olika kompositionsmönster. Dessa två paneler är 
nämligen representativa för att se hur älgar med olika benposition 
förhåller sig gentemot andra motiv (se Sjöstrand 2010b för utförligare 
analys av denna aspekt). På Brådön ser vi två människofigurer i var-
sin utkant av älginfernot, däremot är fotsulor som sagt invävda i bil-
den. På Notön ser vi inga fotsulor, däremot en rad människor mitt 
inne bland älgfigurerna. Detta mönster, det vill säga att det finns en 
stark koppling mellan människofigurer och älgar med raka ben, me-
dan de böjda benen är relaterade till fotsulemotiv går igen på hela 
lokalen (se Sjöstrand 2010a). 

Figur 4. 13. Brådöpanelen. Observera att alla utom en älg är ythuggna, samt att 

alla är rakbenta utom den längst ned till höger. Även denna dokumentation är 

utförd av Gustav Hallström.  
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Att fotsulor är kopplade till böjda ben måste anses som ett stöd för 
tanken att avbildningar av älgar med denna benposition skett i syfte 
att ”bryta ut” rörelse och förändring i det koncept som älgen gestal-
tat. Fotavtryck är spår efter förflyttning, alltså det sista sköra tecknet 
på att någon varit, men inte längre är närvarade. Detta är även spän-
nande mot bakgrund att man kan ha transformerat konturhuggna 
älgar till ”fotsulor på ben” genom att dra en linje tvärs igenom dem. 
Denna teoretiska möjlighet stöds av att många älgar, som exempel C 
och E i figur 4.14. är från fas två att döma av att huvudet är ifyllt. 
Dock börjar inte inre markeringar att göras förrän under fas tre och 
fyra, och den vertikala linjen genom kroppen bör därför tillförts sena-
re. 

Figur 4.13. Exempel på älgar som kan ha gjorts om till ”fotsulor på ben”. Figurerna 

härrör från komposition a). D1 Laxön, b). X1 Laxön,  c). B1 Brådön,  d) A1 Brådön, 

e) G3c Laxön. Figur a-d är funna och dokumenterade av Hallström medan figur d är 

ett nyfynd dokumenterat av Larsson och Broström. 
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Kontrastering 

Från jämförelsen mellan Brådöhällan och Notöpanelen får vi en in-
gång till den kanske mest intressanta mönstret som sköntes genom 
studiet av benpositionerna. Jag syftar på att böjda och raka ben har 
tenderat att kontrasteras mot varandra. Denna tendens kan ses tyd-
ligt på Brådöhällan. Ifall vi återvänder till figur 4.12 och 4.13  så ser vi 
att de rakbenta älgarna från fas fyra är lokaliserade längs ned till-
sammans med de människofigurer som också härrör från denna pe-
riod. Dock har man, under samma fas, och senare under bronsåldern, 
ristat fotsulor, båtar och hjulkors mitt i “älgflocken” från fas två och 
tre.  

På Notöpanelen ser vi samma kompositionella polaritet. En ensam 
böjdbent älg har ristats längs ner till höger på panelen. Denna är 
ifylld, och hör alltså till det högst marginella antal figurer som både 
är ythuggna och har böjda ben. En kvalificerad gissning är att denna 
figur härrör från övergångsperioden mellan fas ett och fas två. 

Att älgar med böjda och raka ben kontrasterats mot varandra är 
enligt min tolkning ett sätt att betona olika aspekter av den tillblan-
dade samvaron, det vill säga det koncept som summerat allt vad äl-
gens roll inneburit för människan. Genom de böjda benen bryts rörel-
sen, förändringen, kontinuiteten ut, medan man genom att ha raka 
ben låter det stabila, permanenta och stationära komma till uttryck. 
Älgmotivets varierande benpositioner blir – genom denna praktik– 
ett verktyg för att konkretisera, hantera och laborera med det faktum 
att den materiella kulturen både leder till stationäritet, organisation 
och permanens samtidigt som den är byggd på ständig rörelse, stän-
dig ackumulation och rent faktiskt ingår i en mobil jakt- och samlar-
ekonomi. Älgmotivets variationer har varit redskapet genom vilket 
man kunnat ge dessa undanglidande begrepp en konkret form.  

Den kontrasterande tendensen är oerhört intressant mot bakgrund 
av ristningarnas rumsliga lokalisering. Nämforsens ristningar ligger 
nämligen i ett landskapsläge som rent konkret bryter det kontinuerli-
ga flödet av forsande vatten mot stationära klippöar. Som flera fors-
kare påpekat måste hällbildernas spatiala placering betraktas som en 
del av ristningens visuella skepnad. Att välja var i landskapet man 
ristar är en intentionell akt som absolut inte bör förbises vid uttolk-
ningen. En som tidigt betonade detta var Knut Helskog, vilken argu-
menterar för att risningarnas strandnära lägen bör betraktas som en 
materiell manifestation av de kosmologiska föreställningar som rist-
ningarna gestaltar. Hans studie av Alta visar att risningarna interage-
rat med mikrolandskapet för att på så sätt visualisera ett tredelat 
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kosmos (Helskog 1999, 2004). Helskogs idé om att landskapets förut-
sättningar är länkade till bildernas betydelse tror jag är viktig att bära 
med sig i detta sammanhang. Detta då jag menar att ristarnas sätt att 
laborera med stationäritet och kontinuitet genom benpositionerna är 
något som kan härledas till ristningarnas rumsliga lokalisering.  

I en förståelse av Nämforsen som landskapsrum är de dramatiska 
landskapsförändringar som ägde rum under ristningarnas bruk-
ningstid givetvis av essentiell betydelse (Helskog 1988, 1999, 2004; 
Baudou 1993; Forsberg 1993; Lindqvist 1994; Lindgren 2001; Wester-
dahl 2010). Landhöjningen medförde att platsen gick från att ligga i 
en havsanknuten fjord till att hamna längre inåt landet (Gjerde 2010: 
347f). Likaså medförde denna process att ristningsområdet kom att 
präglas av ett vattenfall vilket bildades omkring 5000- 4200 f. Kr. Som 
Gjerde påpekar så var Nämforsen under hela sin bruksperiod lokali-
serad i en passage ut mot Bottenviken och låg i ett strategiskt läge för 
båtfärder inåt landet (Gjerde 2010: 359f). Ristningarna markerade 
således en viktig gräns i landskapet, en plats där inland och hav möt-
tes. Denna placering känner vi igen från ett stort antal hällbildsplatser 
i både södra och norra Skandinavien. Såväl i Nordnorge, som Upp-
land och området runt Motala ström återfinns ristningar i passager 
mellan hav och vatten (Wahlgren 2003). Inom hällbildsforskningen 
har man omtalat detta som ristningarnas ”liminalitet”. (se även Brad-
ley 1991, 1998, 1999; Coles 2005; Barrett 1999; Nordenborg Myhre 
2004; Mulk & Bayliss - Smith, 2007; Goldhahn 2010; Ljunge 2010).  

Det forskningsområde som behandlar sambandet mellan monu-
mentalitet och liminalitet är vidsträckt, men en av dess grundläggan-
de utgångspunkter är att gränslägen är väl lämpade för att symboli-
sera övergångar av olika slag. Platser där land och hav möts kan ut-
göra en metaforisk distinktion för gränser mellan exempelvis olika 
världar, tillstånd eller faser i livet. Jag delar denna uppfattning, och 
tror att Nämforsens gränsöverskridande karaktär bör betraktas som 
en förklaring till att man valde just denna plats för sina hällristningar. 
Jag vill dock uppmärksamma är att gränszoner inte bara skiljer åt, 
utan också hybridiserar. Den som befinner sig i ingenmanslandet vid 
Rio Grande är både i bägge länderna - och ingendera av dem - på en 
och samma gång. En gräns är alltså inte bara en plats på vilket två 
företeelsers separeras, utan fungerar också som ett slags tredje rum 
som inte kan definieras som vare sig det ena eller det 
andra(Nordenborg Myhre 2004). Det må vara en paradox, men grän-
ser är de platser där verklig gränslöshet råder.  

Nämforsens karaktär av gränszon är påtaglig eftersom ristningar-
na låg i den sista forsen ut till havet. Men, något jag vill betona är att 
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ristningsplatsen inte bara skiljt mellan hav och land, utan också ut-
gjort en hybrid mellan dessa två element. Då forsen ännu var otämjd 
måste det varit svårt att se var öarna började och vattnet slutade. De 
skummande vågorna medförde säkerligen att bilderna ömsom syntes 
vara på berget, ömsom i vattnet. Gränsen mellan landskapets mest 
grundläggande entiteter, landet och havet, berget och vattnet, det 
hårda och mjuka, det stationära och ständigt flödande tror jag blev 
lika materialiserade som upphävda för dem som vistades vid Näm-
forsen.  

Det är naturligtvis denna aspekt som jag tror länkar till de raka och 
böjda benen. Nämforsen som landskapsrum är på många sätt en ma-
terialisering av hur förändring och permanens både separeras och 
sammansmälter. Denna gränszonens paradox finns i alla de aspekter 
av platsen som jag belyst. Jag syftar på den ackumulativa aspekten; 
ristningarna är skapade genom kontinuitet som både konserverat och 
förändrat. Likaså tänker jag på att älgens status som nyckelsymbol 
inneburit att motivet både använts i en summerande och laborerande 
funktion. Älgmotivet har dels sammanlänkat, hybridiserat, allt det 
som detta djurs materiella manifestationer kommit att medföra, dels 
varit det redskap genom vilket människan kunnat skilja ut,  laborera, 
med allt som dragits samman av det koncept som implicerats. Precis 
som ristningarna låg på en plats som både tydliggjorde och upphäv-
de gränser, så var älgmotivet något som både drog samman och dis-
tingerade betydelser. Meningen med älgmotivets variationer ligger, 
som jag ser det, i dess förmåga att fylla dessa två semantiska funktio-
ner.  
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En observation rörande de böjda och raka benen som ännu inte tagits 
upp, eller i varje fall inte fått det utrymme som den förtjänar, kretsar 
kring det visuella uttryckets relativitet. Med denna kryptiska formu-
lering vill jag påpeka något så enkelt som att älgarna med raka ben 
troligtvis inte tedde sig särskilt rakbenta förrän de med böjda ben 
började ristas på Nämforsens paneler. De raka benen kom därmed att 
skapas i och med introduktionen av de böjda. Först genom denna 
möjlighet till jämförelse kom älgarna från fas ett att förmedla ett sta-
tionärt och statiskt uttryck.  

Under fas två införs såväl konturristningen som de böjda benen i 
älgmotivets bildschema. I och med detta så kommer man att omfor-
mulera betydelsen av de figurer som funnits på Nämforsens paneler 
sedan tidigare. Den stilistiska reformationen i fas två är så pass kraft-
full att det finns goda skäl att anta att det är under denna period som 
älgen börjar operera i egenskap av nyckelsymbol. Då de böjda benen 
träder in i kompositionerna får älgmotivet den semantiska elasticitet 
som fodras för att figurerna ska kunna fungera som redskap för tan-
ken. Det är tack vare de böjda benen som älgmotivet inte endast 
kommer att summera detta djurs konceptuella betydelse, utan också 
utgöra ett lämpligt redskap för att laborera med detta mångskiftande 
och stundom motsägelsefulla meningsinnehåll.  

I detta, avhandlingens sista kapitel, kommer jag att ta fasta på 
denna tanke. Jag avser utforska vad det innebär att rista en älg med 
markant förändrad stilistik vid sidan av en som redan finns i kompo-
sitionen. Vilket tillstånd inträdde på ristningspanelen i och med den-
na handling? Vad var detta ingrepp i ett symtom på, och vilka effek-
ter kom det att generera? För att hantera dessa frågor avser jag först 
och främst att redogöra för de indicier som talar för att älgens funk-
tion som nyckelsymbol varit något som växt fram successivt. Detta 
genom att presentera argument för att bruket av älgmotivet går från 
att vara knutet till ett ikonografiskt program till att genomsyras av en 
betydligt mer motivtransformerande användning i samband med att 
fas två etableras. Därefter utforskar jag det intressanta faktum som 



 178 

består i att skärvstensvallarna genomgår något av en metamorfos 
under samma period som älgen träder in som nyckelsymbol. Paral-
lellt med att fas två inleds börjar flertalet vallar, däribland den nyli-
gen undersökta anläggningen vid Bastuloken, nämligen att brukas på 
ett annorlunda sätt än tidigare.  

Från ikonografisk praxis till laborativ 
motivanvändning 

En viktig iakttagelse som talar för att älgen får nyckelsymbolens sta-
tus först under fast två har att göra med kompositionspraktik. När-
mare bestämt med det faktum att älgarna från fas ett förefaller vara 
ristade med betydligt mer narrativa pretentioner än de som adderas 
senare under stenåldern. Här är inte frågan om att introducera någon 
sträng dikotomi mellan komplentativa och narrativa bilder. Jag åsyf-
tar något så enkelt som att älgarna från fas ett är organiserade i väl 
avgränsade kompositioner, att de inte överlappar varandra i särskilt 
hög grad och dessutom samspelar med båt-, redskaps- och människo-
figurer från samma tid. Den berömda scenen vid Zalavruga är ett bra 
exempel på hur dessa estetiska drag kan yttra sig (figur 5.1). De yt-
huggna figurerna på denna panel är väl sammanhållna och komposi-
tionen är otvivelaktigt en skildring av en älgjakt. Skidlöpet efter vad 
som förefaller vara en vuxen älg med två kalvar är framställd med en 
stringens som tydligt talar för att figurerna verkar tillsammans för att 
förmedla en berättelse. Vad man sedan velat utrycka med denna 
skildring – det vill säga vad man hänsyftat på genom att välja att ge-
stalta just jakt, på just detta sätt – är en diskussion i sig. I framställ-
ningen som följer måste bilders metaforiska pregnans hållas i ständig 
åtanke. Det tål att förtydligas att ett motiv kan rymma djupare bety-
delsenivåer trots att det inte fungerar som en nyckelsymbol.  

Vad jag här vill fästa uppmärksamhet vid är själva det motivbruk 

som genomsyrar panelerna under fas ett. Som visas av panelen vid 
Zalavruga har älgarna placerats i kompositionen så att de harmonie-
rar och bildar en enhet. Denna visualiserande praktik förändras radi-
kalt i och med introduktionen av fas två. Från och med denna period 
ristas älgarna nämligen så att de i högre grad överlappar tidigare 
figurelement, vilket upphäver – eller i varje fall fördunklar – det fik-
tionella inslaget i bildrummet. För att denna förändring ska bli tydlig 
kan vi vända blicken mot komposition A:1 från Brådön och betrakta 
hur denna tett sig under fas ett (figur 5.2). A:1 är inte alls ett sådant 
paradexempel som skidjakten från Zvalaruga, vars närmast serie-
teckningsliknande drag är högst exceptionella. Den ryska panelen hör 
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också till det fåtal hällbildskompositioner som är så uniform att den 
förefaller ha ristats av en person. Men även om detta faktum gör att 
A:1 inte klingar i Zvalarugas starkt berättande tonläge, så syns lika-
fullt att fas ett älgarna på A:1 är placerade på ett sätt som gör att de 
gestaltar en händelse. Jag låter dock frågan om huruvida det som 
gestaltas bör förstås som en jakt, en ritual eller ett mytiskt samkväm 
mellan människor och älgar vara öppen. Precis som i fallet med Fla-
truets hällmålning så har alla dessa identifikationer stöd i det vi ser 
på bilden, och jag vill enkom poängtera att panelen har berättandet 
som form. Tolkningar rörande de ythuggna panelernas mytologiska 
innehåll finns att tillgå hos andra forskare (se t.ex. Helskog 1988; 
Hultkrantz 1989; Layton 1991; Tilley 1991; Wennstedt Edvinger 1993; 
Sognnes 1994; Bolin 1999, 2011).  

Figur  5.1. Den berömda kompositionen från Zalavruga belägen 

Nordvästra Ryssland är ett gott exempel på de ythuggna ristningarnas 

narrativa utryck. Dokumentationen är hämtad från Savvateev 1984. 
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Det enhetliga och narrativa uttrycket under fas ett dämpas dock 
radikalt i och med att de böjdbenta och konturhuggna älgarna tar 
plats på scen. Ifall vi betraktar hur A:1 förändras från och med fas två 
ser vi att de böjdbenta älgarna inordnats i den befintliga bilden på ett 
sätt som inneburit att kompositionen fått ett betydligt mer svårtytt 
och suggestivt intryck. Detta beror inte minst på att man lagt älgarna 
med böjda ben så att de tydligt kontrasterar mot de rakbenta. Älgen 
som ställts vertikalt med mulen åt norr är den mest uppenbara ytt-
ringen av denna ristningspraktik. Som visas av de rödmarkerade fi-
gurerna finns också fler exempel på hur älgar från fas två lagts i peri-
fert och dikotomiskt förhållande till de rakbenta. Sammantaget så är 
älgarna från fas två och framåt således ristade i enighet med en inter-
aktionspraxis som försvårar ett utläsande av direkta händelseskild-
ringar.  

Figur 5.2. Komposition A:1 på Brådön. De svarta figurerna är från fas ett, 

medan de rödmarkerade adderats från och med fas två. Dokumentationen 

är utförd av Larsson och Broström. 
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Ovanliga älgtyper 

Att älgmotivet först har en uttalad och gestaltande roll för att seder-
mera begagnas som nyckelsymbol kan styrkas genom ännu en obser-
vation. Det handlar om de tecken som kan skönjas utifrån en inven-
tering av de så kallade ”ovanliga älgtyper” som finns representerade 
på Nämforsen. Med ”ovanliga typer” syftar jag på dubbelhövdade 
älgar, så kallade ”tidelagsscener” mellan människa och älg och inte 
minst de hybridliknande varelser som är till hälften älgar till hälften 
människor. (figur 5.3)  

Även om de ovanliga älgtyperna är ganska sparsamt förekom-
mande på Nämforsen är det intressant att notera att 16 av de totalt 19 
exemplaren utförts under fas ett. Av de tre förekomster som inte är 
ythuggna är endast en från fas två, de övriga har ristats under fas fyra 
(figur 5.4). Det sistnämnda måste anses styrka teorin om att älgarna 
från den sista ristningsperioden bär stark arkaisk prägel. Det är näm-
ligen viktigt att påpeka att siffran över tidelagsscener, dubbelhövda-
de eller hybridiserade älgar från fas fyra skulle öka utifall hällmål-
ningarna vore medtagna i tabellen. På 
lokaler som Hästskotjärn eller Åbosjön 
finns dessa typer av älgmotiv represen-
terade. Under fas fyra går man alltså inte 
bara tillbaka till att enbart rista älgarna 
med raka ben och lägga dem i närhet till 
människofigurer. Man kommer också att 
ge dessa varianter av älgmotivet något 
av en renässans. 

De ovanliga typerna berättar en in-
tressant detalj rörande motivets funktion 
under fas ett. Orsaken är att de frilägger 
en viktig aspekt kring de ythuggna äl-
garnas tillkomst. Det tycks nämligen 
som om fas ett älgarna i dessa ovanliga 
utföranden är skapade genom en rist-

ningsakt.  
Jag har noga studerat förekomsterna 

av ovanliga älgtyper på Nämforsen och 
sökt efter spår av tillfoganden men kun-
de inte finna några indicier som talar för 
den saken. En framtida laserscaning kan 
möjligen bevisa motsatsen, men utifrån 
det som går att se med ett tränat öga så 

Figur 5.3. Exempel på ”ovanliga 

älgtyper”:   

A). Dubbelhövdad älg.  

B). Så kallad ”tidelagsscen.” 

C). Hybrid.  
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förefaller dessa udda älgframställningar att vara ristade i så att säga 
”ett svep”. De dubbelhövdade älgarna eller hybridiserade varelserna 
har skapats som sådana surrealistiska figurer. Detta talar för att den 
laborerande och motivmodifierande praktiken inte varit särskilt ut-
bredd under den första fasen. Att göra om gamla figurer så att de 
förvandlas till helt nya motiv är en praktik som slår igenom i sam-
band med konturhuggningsparadigmets etablering – det vill säga 
under fas två.  

 Att älgar försetts med två huvuden eller utformats med mänskliga 
drag genom en och samma ristningsinsats måste betraktas som ett 
indicium för att man haft en föreställningsvärld i vilka dessa väsen 
ingick. Jag tänker mig således att dessa ovanliga älgtyper ristades för 
att mediera kosmologiska eller mytologiska berättelser i en uttalad 
form. Dessa myter var, som alla narrativ, allegoriska, arketypiska och 
inte minst symtomatiska för djupt rotade normer och kategorisering-
ar. Jag menar alltså inte att älgmotivet haft en enklare och mer ytlig 
betydelse under fas ett. Min poäng är att älgbilderna som gjorts un-
der fas ett utformats för att svara mot en ikonografisk praxis och att man 
gestaltat älgens konceptuella innebörder genom att låta djuret opere-
ra i den mytologiska sfären. Huruvida det trossystem som sedan vi-
sualiserades bör kategoriseras som jaktmagiskt, schamanismiskt eller 
animistiskt låter jag, än en gång, vara osagt. Det finns gott arkeolo-

 

 Dubbelhövdade  
älgar 

Så kallad "tide-
lagscen" mel-
lan människa 
och älg 

Hybrid mel-
lan älg och 
människa 

 Fas 
ett 

 4  9  3 

 Fas 
två 

 1  0  0 

 Fas 
tre 

 0  0  0 

 Fas 
fyra 

 0  1   1 

Figur 5.4. Tabell som visar hur förekomsterna på Nämforsen fördelar sig mellan de 

fyra faserna . 
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giskt stöd för alla dessa tolkningsmodeller och enligt min mening 
förefaller det troligt att de förhistoriska människornas syn på världen 
var av sådant slag att den överskred gränserna för de av oss definie-
rade religiösa ”ismerna”(Se Eidlitz Kuoljok 1999, 2009 för vidare re-
sonemang). Det mytologiska godset kom säkerligen att förändras 
över tid, och Fuglestvedts hypotes om att samhället skiftade mellan 
animism och totemism är i allra högsta grad plausibel. Ristningarnas 
mytologiska dimension bör heller inte betraktas som något som gick 
upp i intet då älgkonceptets olika begrepp började brytas ut genom 
benpositionernas kontrastering. Att mytologin kom att bli antydd 
snarare än anslagen innebär inte att ristningarna kom att bli fullstän-
digt profana i meningen avskalade från narrativa och mytologiska 
aspekter. Men, de ovanliga älgmotivens sorti under fas två talar lika-
fullt för att den ikonografiska motivhanteringen fick stå tillbaka för 
en betydligt mer laborativ bildpraktik.  

Älgar och båtar i förening  

Ytterligare ett belägg för att det laborerande bruket av älgmotivet 
uppstår i samband med konturhuggningsparadigment kan erhållas 
ur en betraktelse av det sätt på vilket älg och båtmotivet kombinerats. 
I stort sett samtliga forskare som behandlat Nämforsens ristningar 
har skrivit om hur dessa två motiv sammansmält genom att farkos-
terna utformats med älghuvudstäv (se t.ex. Hallström 1960; Lindqvist 
1994; Ramqvist 1993; Forsberg 1992; Tilley 1991; Ramqvist 2002a; 
Gjerde 2010). I skeppen sticker älghuvuden upp sida vid sida med 
adoranter, som dessutom håller älghuvudformade redskap i sina 
uppsträckta händer. Intressant är att denna typ av skepp- och älg 
sammansättningar framför allt kommit att ristas under fas ett. Under 
den första fasen är älg/båt kombinationerna således tydligast och 
mest stilistiskt enhetliga. Det är också under denna tid som älghuvu-
dena är mest framträdande på såväl stäven som på redskapen, något 
som i sig är ett otvetydigt belägg för att älgen haft en djup och kom-
plex innebörd, trots att den ännu inte börjat begagnas som nyckel-
symbol. Älgen och båten var utan tvivel starkt symboliskt förankrade 
under hela ristningsperioden, men sammanfogandet av dessa motiv 
har skett genom en förändrad form av bildhantering från och med 
konturristningens inträde. Precis som i fallet med de ovanliga älg-
formerna är båtarna med älghuvud nämligen ristade genom en och 
samma akt under fas ett. Även om det naturligtvis inte kan uteslutas 
att man adderat bemanningsstreck efter att den initiala båtristningen 
färdigställts, så är det tydligt att båt/älg hybriden är framställd som 
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en figur, och att föreningen mellan djur och farkost har skett enligt ett 
specifikt och föreskrivet mönster. Detta är något som ändras markant 
under fas två för att därefter hålla i sig under hela den resterande 
ristningsperioden. Under fas två, tre och fyra sammanfogas älgar och 
båtar nämligen på de mest fantasifulla vis. I figur 5.5a och 5.5b finns 
exempel som belyser några av de sätt som dessa motiv kombinerats 
på. Som framgår av dessa tycks älg- och båt kombinationerna under 
fas ett vara framställda i enighet med ett ikonografiskt program. Un-
der de övriga faserna har man däremot kombinerat dessa två motiv 
genom ett mer flexibelt bildbruk (figur 5.5b). Av exemplen framgår 
att det är vanligt att en älg knyts till en redan befintlig båt, eller att 
dessa två figurer sammanbinds genom att konturerna för den ena 
används som startpunkt för ristandet av den andra. Den sistnämnda 
formen av sammanlänkande har ibland renodlats så till den grad att 
kompositionen förvandlats till ett nätliknande sammelsurium av äl-
gar och båtar. Sammanfogande av figurer på detta sätt har en tydlig 
form på Holtås, nära Trondheim i Norge, men det måste sägas att 
denna lokal bara har älgfigurer. På Holtås sitter älgarna ihop så att de 
bildar en vegetativ ornamentik. Panelen leder tankarna till djur or-
namentik eller fleur des milles. Man kan se att ett älgben flyter ut så att 
det blir en livslinje åt ett annat djur, ett ben blir hals, och en mule är 
utdragen så att den bildar rygg. Denna typ av stilistik kan även 
beskådas på Vingen (se figur 1.1c). 

Ytterligare ett belägg för att älg/båt hybriderna går från att vara 
skapade som sådana genom en ristningshandling under fas ett, till att 
bli något som uppstår genom en sammanlänkande ristningspraktik 
under de senare faserna utgörs av de många ”förarbeten” som kan 
ses på Nämforsen (se även Sognnes 2010 för resonemang kring Glö-
sa). Jag syftar på de exempel där man kan se hur båtar varit på väg att 
göras om till älgar genom att förses med ben. Några exempel är visa-
de i figur 5.6. 

 En intressant observation är också att man under senare tid tagit 
över båtfigurer från fas ett och försett dem med underrede, tillfört 
antropomorfa figurer eller uppdaterat bilden på annat sätt. Detta 
syns tydligt i den berömda skeppsavbilden som kan beses i figur 5.7. 
Älghuvudet i stävet är otvivelaktigt från fas ett, och med tanke på att 
de sena människofigurerna av så kallad atlet-typ är begränsade till 
skeppets högra sida, så tycks det mig som om man förlängt båten 
från fas ett och därefter, vid ett eller flera tillfällen, gjort skeppet kon-
turhugget och fyllt det med älgfigurer. En trolig form för skeppet 
under fas ett är ifyllt med rött. 
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Figur 5.5a.Exempel på hur älg- och 

båtmotivet sammanfogats under fas 
ett.- Notera att de kombinerats i 

enighet med ett ikonografiskt program.  
Dokumentationen är utförd av 
Hallström, och exemplen är hämtade 

från komposition D5 Notön, G1 Laxön, 
samt B1 Brådön.  

 

Figur 5.5b. Exempel på hur älgar och 

båtar sammanfogats under fas två, tre 
och fyra. Lägg märke till att den ikonogra-
fiska praxisen förefaller ha fått stå tillbaka 

för en mer laborativ motivanvändning.  
Även här är dokumentationen utförd av 
Hallström och exemplen härrör från kom-

position A2 Notön, P1 Brådön, B3 Laxön 
samt, S5 Brådön. 

 



 186 

Figur 5.6. Exempel på ”förarbeten”, det vill säga båtar som varit på väg att transformeras 

till älgar genom att förses med ben och mule.  De röda strecken är fiktiva, och tillförda av 

mig. Syftet är att illustrera att båtarna kan bli till älgar med mycket enkla medel och även 

tydliggöra att många av de figurer vi idag kategoriserar som älgar kan ha ristats som båtar 

i det initiala skedet.. Dokumentationen är Hallströms, och exemplen är hämtade från kom-

position Z2 på Laxön. 
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Att älgmotivet börjar fungera som nyckelsymbol under fas två kan 
alltså styrkas genom följande iakttagelser: 

 
 Från och med fas två försvinner den narrativa kompositions-

praktiken. Panelernas gestaltande intryck fördunklas i och 
med att älgarna placeras så att de överlappar varandra. 

 I samband med konturristningens introduktion upphör även 
de ovanliga och singulärt ristade älgtyperna. Motivhanter-
ingen blir således mer obunden och gestaltandet av älgens 
mytologiska betydelser blir friställd från en ikonografisk 
praxis.  

 Också de motivtransformativa ristningsakterna ökar markant 
från och med fas två. Båtar och älgar sammansmälts genom 
flera ristningshandlingar, snarare än att skapas som sådana 
hybrider i ”ett svep”. 

 
Sammantaget så måste dessa observationer betraktas som tillräckliga 
belägg för att älgmotivets laborativa funktion slår igenom först under 
fas två. Älgarna under fas ett var alltså behäftade med ett starkt kon-
ceptuellt innehåll, som yttrade sig genom en gestaltande och ikono-
grafisk motivanvändning med ett uttalat mytologisk referenssystem. 
Men, under fas två så får man ett behov av att bryta ut mobilitet och 
stationäritet. Man börjar laborera med det som älgen, som koncept 
betraktat, summerat. Jag tänker mig att hällbilderna fungerade mer 
som stödord än som manuskript då de användes i förmedling av my-
tologiska narrativ. 

Frågan är naturligtvis vad som föranledde denna förändring. Vad 
var det som gjorde det aktuellt att bruka älgen som nyckelsymbol just 
under fas två? Varför blir det angeläget att bryta ut begreppen mobi-
litet och stationäritet och därtill kontrastera dessa betydelser mot var-
andra genom interaktionspraktiken? Detta problem kräver först och 
främst att vi fastställer den ungefärliga tidpunkten för konturrist-
ningens introduktion, eftersom det då går att utröna huruvida denna 
tidpunkt sammanfaller med någon annan arkeologiskt belagd hän-
delse från mellersta Norrland. Kronologin jag använt för mina studier 
av Nämforsens älgmotiv är som bekant relativ till sin karaktär, vilket 
gör den till ett trubbigt redskap för absoluta tidsbestämningar. Det 
tidsspann som Forsberg fastslagit som startpunkt för fas två är mellan 
ca 3000-2500 f. Kr, och det går alltså inte att ge en mer exakt precise-
ring än att de böjda och raka benen börjar kontrasteras mot varandra 
under mellanneolitikum (Forsberg 1993: 229). Att tidsangivelsen för 
introduktionen av fas två innehåller en osäkerhetsmarginal är dock 
inget som behöver uppfattas som en brist. Tvärt om, så finns anled-
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ning att betona den för att på så sätt tydliggöra att älgmotivets stilis-
tiska förändringar och dess funktion som nyckelsymbol varit något 
som växt fram långsamt. Att vi inte vet exakt när den första kontur-
huggna älgen ristades på Nämforsen spelar ingen roll, eftersom en 
sådan information faktiskt inte skulle vara särskilt givande. Orsaken 
är förstås att fasskiftena inte är förändringar som sker från ett år till 
ett annat, utan etableringen av en ny stilistik bör förstås som en pro-
cess som löpt över åtskilliga decennier, kanske till och med århund-
raden. 

Utifrån Forsbergs kronologi kan vi dock konstatera att fas ett vara-
de länge, möjligen från 5000 f. Kr, och åtminstone från 4000 f. Kr, 
fram till 3000 f. Kr då fas två älgarna börjar etableras. Dessa kontur-
huggna figurer med både raka och böjda ben är helt infasade fem-
hundra år senare, det vill säga ca 2500 f. Kr (Forsberg 1993: 229, Lind-
qvist 1994: 213). Mot denna bakgrund träder en intressant bild fram i 
dager. De böjda och raka benens dialektiska spel på Nämforsens pa-
neler, utbrytandet av det mobila och stabila samt den laborativa och 
motivtransformerande ristningspraxisen skulle då inledas under en tid 
som präglas av stora förändringar i mellersta Norrlands materiella kultur. 

Den mest centrala av dessa omdaningar har att göra med skärv-
stensvallarna. Det finns nämligen många indicier som talar för att 
dessa lämningar får en förändrad funktion under mitten av tredje 
millenniet före vår tideräkning. Hällbilderna och skärvstensvallarna 
visar alltså tecken på att användas på nya sätt under samma tid.  

Skärvstensvallarnas förändrade funktion 

Skärvstensvallar är ett av de namn som givits åt den typ av hästsko-
formade, rektangulära eller cirkulära vallanläggningar som har sin 
största agglomeration i mellersta Norrlands skogsland. Lämningsty-
pen kännetecknas av att ha ett försänkt bottenplan omgivet av en 
mängder uppstaplad skörbränd sten. Vidare är vallarna också påfal-
lande rika på osteologiskt material från älg. Det är inte ovaligt att 
benmaterialet innehåller 90 % älg, vilket kan ställas mot de ”vanliga” 
uppehållsplatser vars benmaterial i regel består av omkring 40 % älg 
och 60 % bäver (Lundberg 1997: 114; Bolin 1999: 78). Det rika benma-
terialet, de många kokgroparna och inte minst den höga koncentra-
tionen skärvsten gör det tydligt att platserna varit associerad med 
tillagning och beredning av mat. Att det skulle röra sig om renodlade 
bostäder är dock långt ifrån självklart. Orsaken ligger dels i att få 
stolphål påträffats, dels i att kokgropar ofta upptar större delen av det 
man tolkat som anläggningarnas golvplan. Kokgropar finns även 
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ovanpå vallarna, vilket gör en takkonstruktion högst svår att rekon-
struera. 

Skärvstensvallarna utgör en gåtfull lämningstyp, och kanske bör 
detta ses som förklaringen till den stundtals hätska debatt som om-
gärdat dem. Polemiken rör huruvida anläggningarna varit bostäder 
och därtill komponenter i så kallade ”vinterbyar”, eller ifall de snara-
re bör ses som platser för rituellt färgade aktiviteter. Hypotesen om 
vinterbyarna presenterades av Åsa Lundberg i hennes avhandling 
från 1997. Detta arbete är i många avseenden beundransvärt, och det 
är viktigt att framhålla att det utgjort ett viktigt bidrag till grund-
forskningen om mellersta Norrlands förhistoria. Idén om att bebyg-
gelsen varit organiserad i byenheter och att vallarna är spåren efter 
hus är emellertid inte alltigenom hållfast. Förutom den nämnda av-
saknaden av stolphål så har det påträffats fler och fler skärvstensval-
lar mellan de 29 stycken ”byar” som Lundberg definierat. En annan 
invändning är att ”byarna” även kan bestå av anläggningar som är 
belägna kilometervis ifrån varandra, exempelvis anser Lundberg att 
skärvstensvallarna vid Långön, Bellsås och Lesjön utgör en och sam-
ma enhet, trots att dessa ligger utspridda inom en mils radie (Lund-
berg 1997, 1985 se även Sjölander 2011 för aktuellt forskningsläge 
angående nya fynd av skärvstensvallar). Sist men inte minst så vitt-
nar flera osteologiska fynd om att vallarna använts också under 
sommartid. Man har exempelvis påträffat ben av sångsvan och svart-
huvad lom i skärvstenvallen vid Lesjön belägen i Bodums socken i 
Ångermanland. Som Jan Ekman och Elisabeth Iregren påpekar så är 
lomen en stark indikation för att man vistats vid vallen under som-
marhalvåret, alternativt, haft förbindelser med bosättningar vid den 
norska kusten där denna fågel ibland häckar under vintern (Ekman & 
Iregren 1984: 73). 

Hans Bolin är en av dem som tidigt reste invändningar mot Lund-
bergs modell. Detta genom att argumentera för att skärvstensvallarna 
kan tolkas som noder i ett nätverk där ritualer och olika typer av so-
ciala allianser kommit till stånd (Bolin 1999: 78f). Av Bolins kritik 
framgår också att diskussionen kring huruvida vallarna ingått i vin-
terbyar eller ej har rötter i komplexa frågor kopplade till bosätt-
ningsmönstret hos jakt- och samlarbefolkningen och – i förlängning-
en – till diskussionen om förekomsten av en kust- respektive inlands-
kultur under Norrlands stenålder. Då skärvstensvallarna tolkas som 
vinterbostäder kommer uttolkaren nämligen att hysa en implicit tan-
ke om att stenålderns människor rört på sig i ganska liten omfattning. 
Detta då bymodellen utesluter att människor jagat älg i inlandet un-
der sommaren för att sedan bedriva säljakt på isarna under vinter-
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halvåret. Detta synsätt finner jag själv högst rimligt, bland annat på 
grund av att man hittat sälben i flera vallar. Jag följer således Bolin i 
hans syn på skärvstensvallarna som speciella platser vid vilka man 
samlades under mer eller mindre ceremoniella former 

Även om jag som synes ställer mig högst tveksam till att se skärv-
stensvallarna som spår efter vinterbyar så tror jag likafullt att vi är fel 
ute om diskussionen kring dessa anläggningars roll framställs som ett 
val mellan två alternativ. Man gör det lätt för sig genom att anse att 
en tolkning som uppfattar platserna som arenor för sammankomster 
med ritualiserade moment automatiskt utesluter att de använts som 
skydd för väder och vind. Vallarnas starkt ackumulativa aspekt – det 
faktum att de avsatts genom en kontinuerlig tillförsel av skärvsten – 
tyder på att man regelbundet uppehållit sig vid dem och att det pro-
fana och sakrala gått om lott. Som jag ser det är det tänkbart att man 
bott i närheten eller till och med i vallarna, men att det bosättnings-
mönster som omgärdat vistet var av betydligt mer komplex art än 
vad som ryms inom teorin om vinterbyar. Framför allt, så tycks det 
som att platserna fyllt en tydligare boplatsfunktion under den äldre 
stenåldern, och att de rituella och med svårkategoriserade praktiker-
na i vallarna växt fram successivt under det tredje årtusendet före 
Kristus. 

Argumenten för att skärvstensvallarna får en förändrad funktion 
under mellanneolitikum hämtar stöd från Bolins kritik av Lundbergs 
dateringar. Lundberg menar att vallarna upphör omkring 2500 f. Kr, 
men som Bolin fäster uppmärksamhet vid så saknar detta ”slutda-
tum” stöd i dateringsunderlaget. Han påpekar att fem av de tio pro-
ver som Lundberg själv redovisar i samband med sin datering av 
skärvstensvallen vid Lesjön härrör från bronsålder och förromersk 
järnålder. Bolin fäster även uppmärksamhet vid att de forskare som 
diskuterat vallarna endast flyktigt berört de aktiviteter från senneoli-
tikum och bronsålder som kan konstateras utifrån fynd av asbestke-
ramik (Bolin 1999; för diskussion om asbestkeramik se Linder & Ris-
sén 1966). Bolins kritik av Lundbergs dateringar går alltså ut på att 
visa att den period av skärvstensvallarnas brukningstid som hon stu-
derat inte täcker hela det tidsspann under vilket dessa anläggningar 
kommit att nyttjas. Denna invändning är han inte heller ensam om. 
En rad andra forskare har visat att skärvstensvallarna har betydligt 
längre kontinuitet än mellan 5000-2500 f. Kr (Meshcke 1967; Larsson 
2010; se även Thedéens resonemang om rösen och skärvstenshögar i 
Södermanland 2004: 26).  

Ett annat indicium för att vallarna får en förändrad funktion utgörs 
av att de kokgropar som upptar golvplanet ofta har sena dateringar, 
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det vill säga från 2000 talet f. Kr. Likaså kan de avsatta artefakterna, 
såsom exempelvis djurhuvudformade skifferredskap, ofta ges en 
typologisk datering till yngre stenålder (Meschke 1967; Carpelan 
1977; Wennstedt-Edvinger 1993: 15). De aktiviteter som äger rum i 
vallarna från stenålderns mitt och framåt uppvisar därmed tecken på 
att vara av en helt annan karaktär än dem som kan utläsas från de 
tidiga dateringarna. Man tycks laga mer mat och avsätta fler artefak-
ter. Även om Lundberg har rätt i att anläggningarna nyttjats som nå-
gon form av boplats under den period som hon studerar, så tycks 
denna funktion alltså bli betydligt mer diffus från 2500. f. Kr. Man 
börjar alltså göra andra saker i vallarna under samma tid som kontur-
ristningen slår igenom på allvar vid Nämforsens ristningskomplex. 

Bastuloken – en industriell hantering av 
älgkroppar 

Det kanske starkaste stödet för att skärvstensvallarna ingalunda 
upphör 2500 f. Kr utan då omgärdas av en förändrad praktik, utgörs 
av resultaten från undersökningen vid Bastuloken. Denna lokal ligger 
i ”rödockrarummet”, det vill säga i Ramsele socken, Ångermanland. 
Bastuloken har både fångstgropar och hällmålningar i sitt direkta 
närområde, och består av tre skärvstensvallar, varav en ligger under 
vatten (Hellqvist 2007; Sjölander 2007; Viklund 2007). Vid utgräv-
ningen påträffades inget bifacialt stenmaterial, vilket tyder på att an-
läggningen brukats sporadiskt efter 1900 f. Kr. Dock återfanns älg-
kranier med fällda horn samt benfragment från sångsvan, vilket tyder 
på att platsen brukats året om. Detta talar naturligtvis mot vinterby-
hypotesen.  

Grävningarna vid Bastuloken är en del i det stora tvärvetenskap-
liga projektet ”älgen och människan i norr: en mångtusenårig rela-
tion” vars huvudsyfte är att studera huruvida dagens älgpopulation 
är genetiskt besläktad med det forntida artbeståndet. För detta syfte 
behövdes ett geografiskt väl sammanhållet benmaterial av älg som 
dessutom spände över lång tid. Skärvstensvallen motsvarade dessa 
kriterier och vid undersökningen kom därför ett mycket stort antal 
älgben, såväl brända som obrända, att dateras (Larsson 2010a: 3). 
Detta gav en tydlig bild av anläggningens uppkomst, tillväxt och 
övergivande. 

Resultaten som framkom av de daterade älgbenen, vilka togs från 
sex olika nivåer av vallen, är högintressanta. Det kanske mest spän-
nande är att Bastuloken intensifieras i mycket hög grad från just 2500 
f. Kr. Det rör sig om en kraftig tillväxt. Under perioden 2500–2300 f. 
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Kr ackumulerades nästan 80 % av vallens totala benmaterial, vilket i 
höjd motsvarar närmare 40 cm. Under dessa trehundra år var aktivi-
teten således intensiv på platsen. Då projektets arkeologiska företrä-
dare, Thomas B Larsson, presenterade undersökningen på stock-
holmsinstutitionens forskarseminarium talade han om en ”älgpro-
cessindustri”, för att beteckna den storskaliga hantering av älgkrop-
par som ägt rum vid Bastuloken. Associationerna till industrins eller 
fabrikens topos blir ännu starkare då man väger in den bryggliknan-
de konstruktion som påträffades ute i loken. Denna kan eventuellt ha 
använts i samband med garvning av stora mängder älghudar - kan-
ske framställda i syfte att tjäna som bytesvaror. Bolins tes från 1999, 
att vallarnas senare användning genomsyras av en starkt standardi-
serad och delvis också ritualiserad älgköttsnäring, har som synes 
starkt stöd i resultaten från Bastuloken. 

Älghanteringen på platsen varar mellan 2500 f. Kr till 2300 f. Kr 
vilket nästan precis motsvarar skedet för fas två och tre. Fas fyra är 
helt etablerad vid 2200 f. Kr, och inleds således hundra år efter att 
älgbenen blir mer sporadiskt avsatta. Som nämnts tidigare så är fas 
fyra älgarnas ålder möjlig att fastställa med relativt hög precision. 
Detta då det finns analogier med slutna fynd samt pålitliga strandlin-
jekurvor från ristningarna vid Norrfors (se kap 1). 

Om vi ställer upp älgmotivets och Bastulokens kronologiska se-
kvens i punktform, så får vi följande bild:  
 

Figur 5.8. Bastuloken. Pilen markerar var skärvstensvallarna är belägna. 

Foto: Thomas B Larsson. 
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 5000-3000 f. Kr. Älgarna från fas ett ristas på Nämforsen 

 3000-2500 f. Kr. Etablering av konturristningen, det vill säga fas två 

 2500-2200 f. Kr. De böjda och raka benen kontrasteras mot varandra 

i och med fas två och tre. Den laborativa och motivtransformeran-

de praktiken är i sitt esse och Bastuloken genomsyras av en stor-

skalig älghantering 

 2200 - 1900 f. Kr (och framåt). Älgarna från fas fyra ristas uteslutande 

med raka ben. Bastuloken används, men älgbenen ackumuleras 

inte med samma frekvens 

De paradoxala villkorens accentuering 

Vad jag här vill poängtera är att avsättningen av stora mängder älg-
ben vid Bastuloken korrelerar helt med de faser som både ristar rak- 
och böjdbenta älgar. Den ”fabriciella” aktiviteten inleds då de raka 
och böjda benen träder in, och avslutas då fas fyra etablerats. Denna 
synkrona förändring kan inte vara någon tillfällighet. Frågan är hur 
mönstret ska förstås. En möjlighet är att hänvisa till de samhällsför-
ändringar som tidigare forskare har visat ägde rum under den period 
som skärvstensvallarna intensifieras och älgmotivet börjar begagnas 
som nyckelsymbol. Jag syftar på sådant som kamkeramikens intro-
duktion i Finland (Norberg 2010) den tilltagande kontakten med helt 
eller delvis jordbrukande grupper (Bolin 1999; Hallgren 2008) eller 
den tillväxt av älgstammen som fastställts av etologer verksamma i 
Larsons projekt (Larsson et al in press). Dessa faktorer är alla välbe-
lagda, och måste definitivt hållas i minnet. Men innan denna typ av 
processer åberopas som förklaringsmodell måste vi försöka förstå 
skärvstensvallarnas och hällbildernas omformulering som sådan. 
Kort sagt, skärskåda vilket typ av tillstånd som inträder i och med att 

vallarna och älgmotivet börjar begagnas på detta nya och annorlunda 
vis. 

För att börja med att utforska detta tillstånd med utgångspunkt 
från hällbilderna, så kan det konstateras att den laborativa ristnings-
praktikens inträde leder till en spektakulär förändring av bildrum-
met. I och med att man väljer att fortsätta rista på samma plats som 
under fas ett – trots att man radikalt förändrat älgmotivets funktion, 
stilistik och kompositionella mönster – så kommer man nämligen att 
materialisera ristningsplatsernas dubbeltydiga nödvändighetsvillkor. Då 
man fogar in sina egna figurer i äldre kompositioner kommer man, å 
ena sidan, att synliggöra Nämforsens stationära aspekt och, å den 
andra, förvandla platsen till ett konkret tecken på att samhället är 
högst föränderligt. Vad den första aspekten beträffar, gestaltandet av 
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permanens, så leder beslutet att inte byta ristningsplatsplats, trots att 
det mest centrala motivet behäftats med nya betydelser, till att man 
på sikt skapar ett synligt bevis för bundenheten till just dessa klippor. 
Man får en visuell och i allra högsta grad fysisk kvittens på att det är 
på Nämforsen, och ingen annanstans, som ristningarna ska placeras.  

Samtidigt som den laborativa ristningspraktiken kommer att bilda 
ett uttryck för ristningspraktikens konservativa drag, så kommer 
denna motivanvändnings inträde som sagt även att leda till att ett 
närmast motsatt förhållningssätt belyses. Då man lägger de kontur-
huggna älgarna i direkt anslutning till de ythuggna, så förevisas näm-
ligen de stilistiska diskrepanserna med sådan skärpa att det endast 
krävs en blick på panelerna för att det ska stå klart att saker och ting i 
samhället är stadda i ständig förändring. Det ristningsrum som man 
så enträget hållit fast vid kommer då att bära vittnesbörd om att ing-
enting, inte ens det man ristat i sten, är att förstå som stabilt och fixe-
rat.  

Det laborativa bruket av hällbilder innebar alltså att samhällets 
bundenhet till vissa platser kom att bli åskådliggjord, samtidigt som 
denna nya praktik förvandlade panelerna till obestridliga tecken på 
det egna samhällets fluiditet. I och med att konturristningen etable-
rades allt starkare kom det att bli allt mer påtagligt att hällbilderna 
dels förutsatte platskontinuitet, dels uppstått genom en mångskiftan-
de praktik. Mer än allt annat kom de dock att utgöra ett materiellt 
bevis på att man de facto gått dessa krav till mötes.  

Intressant är att också skärvstensvallarnas förändring kan betrak-
tas som en demonstration av denna dubbeltydighet. Vallarna – ska-
pade genom oerhörda tidsrymders påbyggnad, sprungna ur det mo-
bila bosättningsmönstret – kommer i och med intensifieringen att stå 
som monument över att man trots allt hållit sig till ett rätt så begrän-
sat landskapsrum. Då vallarna växer sig mångfaldigt kraftigare på 
kort tid så blir man varse att man varit rörlig och kontinuerlig, men 
att dessa fortlöpande handlingar alltid utförts på samma platser. Man 
ser att det nomadiska livet knutet till älgens vandringar, det som är 
navet i jakt- och samlarlivsstilen, trots allt kommit att leda till att man 
rotat sig. Då denna oavsiktliga konsekvens uppmärksammas så ser 
man vad de handlingsmönster som är knutna till älgens roll ”gjort 
med en”. Att döma av det vi kan utläsa från Bastuloken, så dras den-
na motsägelse till sin spets genom det nya sätt på vilket man brukar 
platsen från 2.500 f. Kr. Ackumulationen av vallmaterial går då så fort 
att anläggningen går från att vara tämligen oansenlig till att blir mo-
numental inom loppet av några hundra år. Värt att nämna är att det 
paradoxala draget är tydligt också i de aktiviteter som man väljer att 
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utföra på platsen. Jag syftar på att tillredningen av mat företogs med 
sådan intensitet att kokgroparna kom att ta upp hela golvplanet och 
omöjliggjorde en renodlad boplatsfunktion. Platsen blir så mycket 
”domus”  att man inte har utrymme för de andra aktiviteter som gör 
att en plats kan karaktäriseras som ett hem. 

Att få syn på vad koncept drar samman 

Skärvstensvallar och hällbilder har alltså förändrats på ett likartat 
sätt. Eller rättare sagt, det nya bruket av dem har frambringat samma 
accentuering av dessa lämningstypers paradoxala villkor. Den laborativa 
motivanvändningen och den ökade avsättningen av vallmaterial in-
nebar att det kom att stå klart vad älgens roll inneburit för människan 
och samhället. Den förändrade praktiken kom att skapa en fysisk 
manifestation av allt det som den tillblandade samvaron, den koncep-
tuella implikationen av skärvstensvallar, hällbilder och fångstgropar, 
dragit samman.  

Det kan här vara på sin plats att påminna om huvuddragen i det 
teoretiska resonemang som fördes i kapitel två. Argumentationen 
kretsade kring frågan om materiell agens, och jag framförde idén om 
att ting och platser påverkar oss då vi valt vilken av deras otaliga 
affordances – det vill säga erbjudanden, hot och möjligheter – som vi 
önskar bejaka. Vårt val av affordance leder dock till att materialiteten 
kräver saker av oss. Om vi till exempel annamat en möbels affordan-
ce som sitt-bar får den inte belamras med papper så att det inte åter-
står någon yta som man kan slå sig ned på. Händer det, så kommer 
erbjudandet att fördunklas. Om aktören vill att en fåtölj ska vara just 
en fåtölj får hon alltså lägga sina pappershögar någon annanstans. 
Det är i och med denna anpassning som människors handlingar till 
viss del dikteras av materialiteter. 

Viss materiell kultur avkräver sina brukare stora och kraftfulla an-
strängningar för att inte transformeras till någonting annat. Fångst-
gropar, och även skärvstensvallar och hällbilder, är att karaktärisera 
som sådana. Orsaken är att dessa lämningar fordrar att man åter-
kommer till samma platser, organiserar sig, är riskmedveten, plane-
rande och så vidare. Då en materialitet begär så många, och därtill så 
pass olika saker, kommer upplevelsen av den vara mångfacetterad. I 
upplevelsen av materialiteten ryms för det första, allt det människan 
vill att den ska vara, för det andra allt det den kräver, och för det 
tredje, alla de reaktioner och oavsiktliga konsekvenser som kommit 
då dessa villkor tillgodosetts. För att greppa allt detta i en samman-
hållen tankefigur tvingas människan operera genom en specifik typ 
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av meningsskapande. Hon måste konceptualisera, det vill säga dra 
samman alla aspekter av en materialitet i en hanterbar form. I dessa 
fall så har materialiteten genererat det jag omnämner som en koncep-
tuell implikation.  

En konceptuell implikation är en form för upplevelsen. Det är nå-
got som summerar allt det vi vill att en plats ska vara och också allt 
som fodras för att denna önskan ska realiseras. Ibland, för att inte 
säga ofta, så rymmer koncept därför djupt kontradiktoriska aspekter. 
Detta kan exemplifieras med ”staden” som koncept. För att en miljö 
ska vara urban så måste den innehålla forum för mänskliga möten. 
En stad har folkmyllret, trängseln och gemenskapen som nödvändig-
hetsvillkor. Stadsmiljöns affordance kräver mycket folk på liten yta. 
Men, staden kännetecknas också av alienation. Ett viktigt villkor för 
att en stad ska vara just en stad är att man kan vara privat och sköta 
sig själv. En gata flankerad av höga hus och många människor är ing-
en urban miljö ifall alla förbipasserande känner varandra till namnet. 
Det urbana rummet har således både kollektivism och anonymitet 
som nödvändighetsbetingelser. Som stadsbo kommer man stundom 
till insikt om detta Man finner sig vara ”ensam bland tusen”.  

Det jag menar hände i och med att älgmotivets ikonografiska prax-
is upphörde och skärvstensvallarna började intensifieras är att denna 
sortens konceptuella motsättning blev synlig. Precis som stadsbon 
ibland får upp ögonen för ensamheten i kollektivet kom stenålders-
människorna att få insyn i det koncept som hon använt sig av för att 
famna allt det som älgens roll inneburit. Genom det förändrade bru-
ket av materialiteterna kom det att bli tydligt att samhället hade en 
högst sedentär struktur trots att ekonomin var byggd på jakt och 
samlande. I och med att hällbildernas och skärvstensvallarnas para-
doxala villkor accentuerades kom det att stå klart att man var lika 
permanent som mobil. Liksom vi som bor i städer vill behålla vårt 
privatliv och samtidigt ta för oss av den gemenskap som det offentli-
ga rummet har att bjuda på, kom stenålderns människor att slå vakt 
om balansen mellan sitt samhälles mobila och stationära drag. Jag vill 
påstå att det var denna insikt som födde behovet av att använda äl-
gen som nyckelsymbol. Älgmotivet blev ett redskap med vilken man 
kunde gestalta det man fått syn på, det vill säga balansen mellan mo-
bilitet och stationäritet. Det att samhället både var platsbundet och 
byggde på rörlighet var något som kunde utryckas genom de böjda 
och raka benen.  

Synliggörandet av den tillblandade samvarons begreppsliga inne-
håll måste alltså betraktas som nära knutet till såväl behovet som va-
let av nyckelsymbol. Genom att börja tänka med älgmotivet fick man 
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ett verktyg för att visualisera att den egna kulturella gemenskapen 
var lika rörlig som permanent etablerad i landskapet. Älgens nya 
meningsfunktion gjorde det, kort sagt, möjligt att greppa att de mate-
rialiteter man omgett sig med kommit att medföra svårförenliga kon-
sekvenser.  

Neolitisering som produktionsform 

Att man i så hög grad laborerat med begreppen stationäritet och mo-
bilitet måste betraktas som ett starkt indicium för att denna motsätt-
ning uppfattats som svårhanterlig och i behov av bearbetning. Den 
frekvens med vilken älgmotivet användes för att åskådliggöra rörelse 
och permanens vittnar om att frågan om hur dessa begrepp skulle 
vägas mot varandra varit ”laddad”. Jag tolkar denna laddning som 
ett symptom. Närmare bestämt, som ett tecken på att man haft ett 
starkt behov av att synkronisera fakticitet med identitet. När man såg 
sådant som att man inte förmått byta hällbildsplats blev det tydligt 
att den jakt- och samlarekonomi man utmärkt sig genom vid kontak-
ter med andra grupper var långt ifrån renodlad. Man såg att det egna 
samhället var relativt sedentärt, och att de starka organisatoriska in-
slagen gjort det jämförbart med de sociala strukturer som omgärdade 
de kulturer som bedrev jordbruk. Det man fick syn på, det man bru-
kade nyckelsymbolen för att hantera, var alltså något som jag vill 
omnämna som de norrländska stenålderssamhällenas ”neolitiska 
drag”.  

Det jag hänvisar till genom termen ”neolitiskt drag” ansluter sig 
till det ena av de två mest utbredda sätt på vilket neolitiseringsbe-
greppet kommit att begagnas inom arkeologin. Jag syftar på den de-
finition vars kriterier är ickevisuella i sig, men möjliga att skönja ut-
ifrån en studie av förhistoriska samhällens praktiker. Det handlar om 
att fästa avseende vid de neolitiska ekonomiernas produktionsformer 
snarare än utkomstens eller produktivkrafternas faktiska art (Shalins 
1976; Bender 1978 se även Fornander 2011: 65f). Utifrån denna defini-
tion är neolitisering alltså inte att likställa med introduktionen av 
vissa givna produkter, såsom säd, tamboskap, keramik eller megalit-
gravar. Termen refererar istället till en kognitiv struktur där företeel-
ser som organisatoriska moment, kollektiva produktionskrafter, inve-
stering i platsbundna strukturer, reglering av landskapet, och pro-
duktion med försenad avkastning utgör viktiga hörnstenar. Utifrån 
detta perspektiv framstår jordbruk endast som en av många möjliga 
uttryck för neolitisering. Det ”neolitiska” med agrara ekonomier är 
sådant som åkerns behov av kollektiva insatser, såddens försenade 
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utkomst, investering i permanent materiell kultur eller en överskotts-
produktion som möjliggör byteshandel.  

Då neolitiseringsbegreppet refererar till en viss produktionsform, 
en viss social ordning så finns inga formella hinder för att tillämpa 
termen på samhällen som försörjer sig genom att bedriva jakt, fiska 
och samla vilda växter. Dessa kan vara neolitiska i kraft av att uppfö-
ra stationära anordningar för fångst, organisera kollektiva jaktexpedi-
tioner eller idka systematiskt fiske med fasta redskap (se Nilsson 
2003, 2011). Mot denna bakgrund framstår stenåldersamhället i mel-
lersta Norrland som ett gott exempel på en jakt- och samlarekonomi 
med starka neolitiska drag. Detta illustreras inte minst av de nöd-
vändighetsbetingelser och reaktioner som fångstgroparna gett upp-
hov till. Fångstgroparna, och även hällbilderna och skärvstensvallar-
na, är utryck för flera av de faktorer som av många forskare ansetts 
utmärka de neolitiska produktionsformerna (Boserup 1965; Bender 
1978; Zvelebi 1986). Jag syftar på: 

 
 Kollektivt bruk 

 Organisatoriska moment 

 Reglering av landskapet 

 Investering i platsbunden materiell kultur 

 Produktion byggd på försenad avkastning 
 

För att börja med den första punkten, det kollektiva momentet, så 
råder ingen tvekan om att detta omgärdat såväl uppförandet som 
bruket av fångstgropar, skärvstensvallar och hällbilder. Dessa läm-
ningar är frukten av en stark samordning, vilket kanske tydligast 
kommer till utryck genom fångstgroparna. Arbetet med att nyetable-
ra ett fångstgropsystem är omfattande. Den organisation, tid och 
möda som krävs kan säkerligen jämföras med vad som fodras vid 
uppförandet av en dös eller gånggrift. Megaliter är ofta omnämnda 
som monument över samhällets kollektiva och organisatoriska aspek-
ter, och fångstgroparna bör enligt min mening också associeras med 
ett sådant konnotativt innehåll (se t.ex. Shanks & Tilley 1983; Tilley 
1996). Den gemensamma arbetsinsatsen är också en förutsättning för 
drevjakt, och för denna aktivitet behövdes antagligen någon form av 
arbetsfördelning. Kanske fanns även samma typ av specialistkompe-
tens hos dem som styckande och fördelande bytet som vi kan se ut-
ifrån samtida etnologiska observationer (Ekman 1983: 93). 

Eftersom gillrade gropar leder till att landskapet blir reglerat kan 
också den passiva jakten sägas uppfylla kriterium för det neolitiska 
tänkandet. Den som ska ta sig över en moränrygg med fångstgropar 
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måste vakta noga på sina steg. Allra helst bör hon ta en annan väg. 
Fångstgroparna medför en rad spatiala distinktioner vilka inte är helt 
olika dem som Ian Hodder omnämner som Agrios och Domus; det 
vilda och det hemmavidvarande (Hodder 1990). Skärvstensvallarna, 
hällbilderna och fångstgroparna ger platserna en karaktär av att vara 
bebodda och intagna, och det övriga landskapet får en kontrasteran-
de karaktär då de bryts mot dessa lämningars närvaro.  

En annan företeelse som vi kunde skönja från den passiva gropjak-
ten är att den med största sannolikhet omgärdats av någon form av 
regelverk. Vi såg även att dessa föreskrifter kretsat kring rutiner för 
kommunikation och syftat till att säkerställa ett tillkännagivande av 
groparnas lokalisering. Det faktum att medeltidens bönder krävt att 
bli informerade om groparnas lägen måste också betraktas som en 
nog så god indikation för att groparna utgör en risk- även för männi-
skor med stor vana att vistas i markerna. Ifall man medger att gillra-
de gropar uppfattats som riskfyllda och därmed erkänner att förhi-
storiens människor, precis som de under historisk tid, satt värde på 
att upplysa andra om var någonstans man grävt, så är detta mycket 
intressant. I sådant fall så antyds att stenålderns människor levde i 
mer regelbundna mönster än vad man spontant associerar till då man 
hör termen ”jägare och samlare”. För att kunna kommunicera måste 
förflyttningarna kunna predestineras i någon mån och gropar för 
passiv jakt tyder alltså på att förflyttningarna varit präglat av plane-
ring. Att samhällsstrukturen haft vissa sedentära drag visas också av 
det enkla faktum att man investerat tid och arbete i permanent mate-
riell kultur. Att man lagt energi på att gräva fångstgropar, uppföra 
skärvstensvallar och återkomma till samma hällbildsplatser är ett 
tydligt tecken på att man rört sig i ett relativt begränsat landskaps-
rum.  

Det tyngsta argumentet för att stenåldersamhällena i mellersta 
Norrland bör associeras med ett neolitiskt tänkande är emellertid att 
materialiteterna kopplade till älgen utgör en produktivkraft med för-
senad avkastning. Att fångstgropar är en produktivkraft med så kal-
lad ”delayed return” är lätt att inse. I en mening kan dock samtliga de 
lämningstyper som är associerade med älgens roll sägas vara behäf-
tade med ett ”försenat” moment. Vare sig hällbilder eller skärv-
stensvallar har ansetts färdiga, utan dessa anläggningar har genom-
syrats av en ständigt fortlöpande byggnationsprocess. Ansträngning-
arnas ”slutprodukt” har i denna bemärkelse varit något som legat 
långt fram i tiden, och utkomsten av arbetet med att ackumulera 
skärvsten eller rista på hällarna har på så sätt varit fördröjd.  
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Uppkomst och genomslag 

De materiella manifestationerna av älgens roll har som synes krävt ett 
förhållningssätt som gett det norrländska stenålderssamhällena neoli-
tiska drag. Denna slutsats leder oss dock mot den kanske mest debat-
terade frågan inom arkeologin; den om hur, var och framför allt var-
för den neolitiska metamorfosen initierades. Det enorma forsknings-
område som hanterat detta spörsmål är brett och mångfacetterat och 
har dessutom utgjort en primär arena för ämnets teoretiska samman-
drabbningar. Det är ingen överdrift att påstå att det är inom denna 
forskningsgren som meningsskiljaktigheterna inom arkeologin varit 
som mest hårdragna Som Elisabeth Rudebeck övertygande visat kan 
neolitiseringsforkningen förstås som en metadiskussion kring vad 
som egentligen driver människan till att förändra sitt sätt att leva 
(Rudebeck 2000). Det är en diskurs som syende och sist kretsar kring 
huruvida det är natur eller kultur som utgör tungan på vågen då 
samhällen träder in i omdanande och storskaliga processer.  

De olika förklaringsmodeller som framlagts som svar på frågan om 
neolitiseringens uppkomst är så fundamentalt olika att de tjänat som 
skolexempel då arkeologins paradigskiften ska illustreras (se Olsen 
2003, Se även Plog 1974; Godelier 1977; Gero 1991; Pollard 2000 eller 
Cobb 2005 för tydliga teoretiska perspektiv). Många av de tyngre 
arbetena utgår dock från den definition av neolitisering som jag vän-
der mig mot, det vill säga, man har i regel reserverat termen för just 
agrarkultur. Genom detta närmast axiomatiska första steg får frågan 
om neolitiseringens introduktion får en specifik orientering. Ty om 
neolitisering och jordbruk anses vara samma sak, så måste frågan om 
neolitiseringens uppkomst besvaras genom ett fastställande av vad 
som gjorde att man behövde säd och tamboskap. Frågan om orsaken 
till den agrara försörjningens uppkomst blir därmed lätt riktad mot 
att fastställa av vad samlarbefolkningen hade att ”vinna” på att börja 
odla. Detta gör att neolitiseringsprocessen beskriv som ett medvetet 
och taktiskt drag, vilket är svårt att förena med den process som före-
gått i mellersta Norrland. 

Om vad som varit ”vinsten” med jordbrukets introduktion råder 
naturligtvis starkt delade meningar. Vissa forskare framhärdar att 
man övergick till odling för att möta förändringar i nederbörd eller 
medeltemperatur och att denna försörjning helt enkelt varit ett nöd-
vändig steg i kampen för överlevnad (se t.ex. Flannery 1969; Bar-
Yosef & Medow 1995). En liknande idé har framförts av dem som tar 
fasta på förändringar i de förhistoriska samhällenas populationsstor-
lek. Här pekar man ofta på att jakt och samlande egentligen är en 
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tryggare försörjningsform, men att jordbruket blev ofrånkomligt då 
befolkningen växte så att fler var tvungna att samsas på en begränsad 
yta (Burham 1973; Faris 1975; Cohen 1977; Lee 1978; Minnis 1985: 
20f). De postprocessuella tolkningarna kännetecknas, grovt sett, av att 
se jordbrukets introduktion som tillfredställandet av ett begär snarare 
än ett behov. Många har hävdat att odling och tamdjurshållning kan 
ha etablerats under lång tid på mängder av platser, men att dessa 
produkters genomslag och snabba spridning berodde på att säd blev 
en prestigeladdad produkt. Detta gjorde att närliggande samhällen 
tog till sig tekniken för att därigenom kunna delta i ett komplicerat 
gåvoutbyte (Thomson 1949; Bender 1975; Jennbert 1984). Kristina 
Jennberts arbete visar exempelvis att Erteböllekulturen kände till 
jordbruk under långa tider, men att de stora förändringar i försörj-
ningsstrukturen som ledde till trattbägarkulturen delvis berodde på 
att säden blev en produktiv gåva, det vill säga att denna materialitet 
togs upp och laddades med social signifikans. 

Eftersom de större förklaringsmodellerna reserverat neolitise-
ringsbegreppet för just jordbruk är de svåra att tillämpa på mellersta 
Norrland. Teorier som betonar gåvoekonomiernas betydelse har dock 
vissa beröringspunkter med mitt arbete. Anledningen är att dessa 
modeller till viss del betraktar jordbrukets genombrott och expansion 
som sprungna ur ett tillstånd av synlighet. Att se hur bofast och or-
ganiserad man de facto redan är gör att steget till en ekonomisk för-
ändring blir lättare. I detta sammanhang är Anders Carlssons iaktta-
gelser kring erteböllekulturens kökkenmöddingar högst intressanta. I 
sin lärobok kring skandinavisk stenålder beskriver Carlsson hur 
möddingarna kom att synliggöra de begrepp som boplatsen ”dragit 
samman” då de, efter långa tidsåldrars avsättning av ostronskal, kom 
att bli monumentala. Då dessa egenskaper hos möddingarna blev 
medvetandegjorda kom de att stå som tydliga tecken för att samhäl-
let, trots sin jakt-, fiske- och samlaridentitet, var starkt permanent 
etablerad i rummet. Carlsson menar att denna insikt varit en viktig 
faktor i beslutet att ta steget till att introducera jordbruk: 

”Erteböllekulturen kan innebära att mycket håller på att ändras. Kökkenmöd-
dingarna är förmodligen ett av många tecken på detta. Skalhögen kan utrycka 
värden som stabilitet, överflöd, äganderätt, centralitet, mm. Egenskaper av 
betydelse kan vara följande: Möddingen är monumental, ibland flera meter 
hög och med stor utsträckning. Den lyser vit i det flacka landskapet. Ostronen 
kanske har hämtats ur havet med viss möda, ur havet som möjligen dessutom 
var rituellt laddat. Skalen har deponerats där under mycket lång tid, kanske 
flera hundra år. Ingen vet när den uppkom – kanske är den ”evig”. Skalen är 
också eviga, beständiga på samma sätt som vit kvarts och vit, bränd flinta. 
”Begravningar” av människor i skalhögen och härdar spelar också en roll, här 
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har ritualer utförts. Boplatsen som begrepp kanske ritualiseras och synlig-
görs. Även begreppet tid görs synligt genom kökkenmöddingen, där jägar-
grupperna annars mest upplevde rummet.” 

(Carlsson 1998: 24).  

 

Att se det egna samhällets neolitiska drag är alltså att förstå som en 
viktig faktor för den typ av ekonomiska omstruktureringar som 
ibland kan yttra sig genom introduktion av jordbruk. Något som 
dock är mycket viktigt att hålla i minnet är att de neolitiska produk-
tionsformernas synlighet inte är att förväxla med en tillblivelse av de-
samma. Med andra ord; att de neolitiska dragen i Norrlands stenål-
dersamhällen eller Sydskandinaviens erteböllekultur blir möjliga att 
artikulera i och med att vissa lämningar står som monument över den 
egna permanensen betyder inte att denna platsbundenhet uppstått 
vid samma tid. Detta är särskilt viktigt att tänka på då mellersta 
Norrland diskuteras. 

De neolitiska dragen – såsom platsbundenhet, försenad avkastning 
eller kollektivt arbete – är en effekt av fångstgroparnas, skärv-
stensvallarnas och hällbildernas nödvändighetsbetingelser. Dessa 
produktionsformer är således av samma ålder som de materialiteter 
som frambringat dem. Likaså har dessa företeelser - som försenad 
avkastning och organisatoriska moment – etablerats lika långsamt 
som fångstgropssystemen, hällbilderna och skärvstensvallarna kom-
mit att växa fram. Orsaken är att den organisatoriska praktiken blivit 
mer och mer nödvändig i takt med att gropsystemen ökade i omfatt-
ning och förekomst. Vi talar alltså om en process som löpt från den 
tid fångstgropar introducerades för att bli synlig först 2500 f. Kr. In-
sikten om att de neolitiska dragen är bundna till ett bruk av materiali-
teter gör att frågorna om när och varför denna produktionsform upp-
kom blir ytterligt komplex. Att fråga när de neolitiska dragen intro-
ducerades är detsamma som att fråga efter tidpunkten för den första 
gropjakten, det första återvändandet till en tidigare ristad älgfigur 
eller det första beslutet att avsätta skärvsten på en plats där det redan 
ligger andra stenar. 

En viktig aspekt av de neolitiska dragens långsamma och oavsikt-
liga framväxt i mellersta Norrland är att de systemteoretiska förklar-
ingsmodeller som hänvisar till olika former av stressfaktorer kan ute-
slutas i diskussionen. Med detta inte sagt att klimatet och populatio-
nen varit konstant. Tvärt om har medeltemperaturen, och antagligen 
också befolkningens storlek, förändrats på många olika sätt under 
den långa tidsrymd som skärvstensvallar, fångstgropar och hällbilder 
samexisterade (se Larsson et al in press för genomgång av klimatda-
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ta). Vad som gör stresshypotesen tvivelaktig beror snarare på att de 
neolitiska dragen etablerats så långsamt att de omöjligen kan ha upp-
stått som någon medveten strategi som snabbt initierats för att möta 
förändrade förhållanden. Eftersom vare sig skärvstensvallar, hällbil-
der, och eller ens fångstgropssystem är något man ”bygger” med 
avsikt att färdigställa, så kan de praktiker som kommer ur dessa ma-
terialiteter med säkerhet sägas ha blivit långsamt etablerade. Den 
försenade avkastningen eller permanenta etableringen i landskapet 
kan alltså inte ha införts som en reaktion mot stress. Uppförandet av 
skärvstensvallar, hällbilder eller fångstgropar kan heller inte likställas 
med ett vinstoptimerande och taktiskt drag då det exempelvis är 
högst osäkert ifall fångstgropsjakt kan anses ge mer kalorier per inve-
sterad arbetstimme än vad man kan få ut av jakt med mobila red-
skap. I detta sammanhang är det värt att erinra sig Barbara Benders 
distinktion mellan domesticering och intensifiering. Fångstgropar är 
ett exempel på den sistnämnda företeelsen i det att de utgör en tekno-
logi för att öka utkomsten av ett givet jaktområde. Som Bender påpe-
kar har man dock ofta tänkt sig att en intensifiering av ett begränsat 
landområde innebär en ökad produktion totalt sett, en uppfattning 
som hon visar vara förenklad. (Bender 1978: 205). Att låsa jakten till 
särskilda områden lönar sig endast undantagsvis eftersom den inves-
terig av arbete som krävs gör att man måste prioritera bort andra, 
mer lättinsamlande näringskällor (Sahlins 1976: 86). Fördelen med 
fångstgropar ligger inte i att man genom samma arbetsinsats kan för-
sörja en större befolkning, utan att jakten blir begränsad i tid och rum 
och därmed möjlig att planera.  

Mot bakgrund av att skärvstensvallar, hällbilder och skärv-
stensvallar etablerats successivt menar jag att de neolitiska dragen i 
mellersta Norrlands stenåldersamhällen medvetandegörs först då 
dessa lämningar brukats under lång tid. Det är i och med denna prak-
tik som de neolitiska dragen blir synliga och därtill förstärkta. På frå-
gan om vad som leder fram till denna synlighet kan man som sagt 
hänvisa till faktorer såsom älgstammens tillväxt eller ökade kontakter 
med jordbrukande grupper. Dessa omständigheter måste tas med i 
beräkningen då företeelser som skärvstensvallarnas intensifiering 
skulle haft svårt att komma till stånd om älgstammen inte vore vid 
god vigör under tiden omkring 2500 f. Kr. Likaså bör man inte under-
skatta inflytandet av kontakter med sydskandinaviska grupper. Den 
”pråm” som påträffats vid Bastuloken är en möjlig indikation på att 
man garvade stora mängder älghudar som kanske ingick i ett nätverk 
av byteshandel. En tät kontakt med människor som anammat en se-
dentär livsstil var antagligen något som bidrog till att aktualisera den 
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synlighet som jag beskrivit (se resonemang om mötesplatser i Norr-
land i Cassel 2008: 84f). Orsakerna till själva de neolitiska dragens 
uppkomst är dock att förstå som en oavsiktlig konsekvens, sprungen 
ur en långsam och outsägligt komplex bundenhet till älgen.  

Stanna eller gå? Förändringarna i Norrland runt 
2000 f. Kr  

De neolitiska dragen är alltså att förstå som en följd av den materiella 
manifestationen av älgens roll. Att rekonstruera den kausala kedja 
som frammanade sådant som ackumulationen av enskilda fångstgro-
par till långa system är en mycket svår uppgift som lätt mynnar ut i 
rena spekulationer. Intressantare är då att fråga vad som händer efter 

att de neolitiska dragen blivit synliga. Vad mynnar laborationen med 
dessa begrepp ut i för handlingar och strukturer? Hur tacklar man 
medvetenheten om sina materialiteters paradoxala konstitution? 

Innan dessa frågor behandlas måste en viktig aspekt redas ut. Det 
handlar om termerna ”mobilitet” och ”stationäritet” vilka florerat 
länge i texten utan att egentligen bli preciserade. Denna valhänthet är 
avsiktlig, och detta av en enkel anledning: Att säga vad som utmärker 
ett mobilt respektive stationärt samhälle skulle nämligen vara det-
samma som att påskina att sådana är möjliga. Det skulle vara som att 
antyda att rörelse och permanens är egenskaper som kan renodlas i 
mänskliga bosättningsmönster. Att det – i dag eller i det förflutna – 
funnits grupper som alltid eller aldrig flyttat på sig. Att hävda något 
sådant vore rent ut sagt befängt. Begreppen mobilitet och stationäri-
tet refererar till fiktiva poläriteter, till extremer som är chimärer i sin 
rena form men som de allra flesta samhällen på ett eller annat sätt 
balanserar mellan. I dagens västvärld är vi exempelvis ytterst mobila, 
vi kan byta kontinent för ett temporärt jobb. Vår materiella kultur är 
däremot konstant och vi är snudd på besatta av att resa monument 
och landmärken. Samma dubbelhet möter oss i samhällen som ge-
nomsyras av en nomadisk identitet. Många människor har bostäder 
som kan packas ihop med några timmars varsel. Trots detta lever de 
sina liv i starkt begränsade landskapsrum i vilka förflyttningarna sker 
mellan ett fåtal på förhand bestämda platser. Enligt uppgift levde 
min anfader efter devisen att aldrig äga mer än han kunde ta med sig 
upp i en björk. Efter vad som berättas vandrade han dock samma 
sträcka mellan skog och förfjäll varje år och reste sällan eller aldrig 
utanför länsgränsen.  

Det finns inga samhällen som är helt stationära, liksom det inte 
finns några som helt undviker att investera tid eller affekt i sin när-
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miljö. Gråskalan mellan rörliga och sedentära kulturer är så finskaligt 
graderad att det alltid går att ringa in nya nyanser. Många forskare 
har lagt ner möda organisera dessa olika livsstilar taxonomiskt (se 
t.ex. Birdsell 1953; Service 1966; Rowley Conwey 1983). Man har skiljt 
mellan sådant som protonomadiska kulturer, bandsamhällen, kom-
plexa jaktekonomier och så vidare. Att försöka fastställa vilken av 
dessa kategorier som svarar bäst mot Norrlands stenålderssamhälle 
är dock något som skulle gå stick i stäv med det jag önskar föra fram; 
nämligen att man ständigt balanserat mellan samhällets stationära och 

mobila tendenser och att positionen inte varit fixerad utan ständigt 
vibrerade. För att förstå vad synligheten av den kulturella gemenska-
pens neolitiska drag medfört, för att undersöka hur denna insikt han-
terats, kan samhällsordningen således inte etiketteras med en term. 
Vi måste nöja oss med att konstatera att man utfört en balansakt, och 
att denna kom att bli föremål för ökad uppmärksamhet runt 2500 f. 
Kr  

I ungefär 300 år är människorna runt Nämforsen ivrigt sysselsatta 
med att gestalta begreppsparet mobilitet och stationäritet genom 
älgmotivets stilistiska variationer. Under fas två, den första perioden 
av synlighet, relaterar man sig till de äldre rakbenta älgarna och 
kompletterar således panelerna med böjdbenta figurer. Under fas tre 
drar man kontrasteringen till sin spets. Man placerar sina figurer i 
avskiljda kompositioner, och gör både rak och böjdbenta älgar som 
man ställer mot varandra. Men, omkring 2200 f. Kr så händer något. 
Man gör då inte längre både rak och böjdbenta djur, utan endast rak-
benta. Under fas fyra försvinner de böjda benen helt, människofigu-
rerna återvänder liksom de ovanliga älgtyperna. Älgmotivet får en 
lika standardiserad som arkaisk utformning eftersom dess stilistik är 
radikalt nyskapande samtidigt som den anknyter till såväl älgarna 
under fas ett som de mesolitiska ristningarna av Nord Tøndelagstyp. 
Man sprider också ut sina ristningar mer än någonsin förr och relate-
rar sig påfallande ofta till de kompositioner som gjorts under fas ett. 
Detta förändrade bruk av älgmotivet måste förstås som en effekt av 
de neolitiska dragens framträdelse. Insikten om vad älgen dragit 
samman har gjort att nyckelsymbolen laddats ytterligare. Någonting 
har börjat hända, men vad? 

Tidpunkten för den förändring som inträder i och med fas fyra kan 
ge viktiga ledtrådar. Det förhåller sig nämligen så att denna älgtyp 
lanseras i en högst omvälvande period av mellersta Norrlands förhi-
storia. Fas fyra introduceras i stort sätt samtidigt som älgprocessin-
dustrin vid Bastuloken klingat ut. Under tiden som fas fyra varar får 
vallarna en ännu mer gåtfull funktion vilket exempelvis visas av an-
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läggningarna Tjiträsk och Gäddede där man runt denna tid börjar 
avsätta mindre älgben och mer artefakter (Bolin 1999). Thomas B 
Larssons data över älgar och klimat visar också på en stor och viktig 
omdaning. Det tycks som om älgstammen minskar drastiskt runt 
2100 f. Kr till följd av en kallare och våtare väderlek (Larsson et al in 
press). Även om man inte kan förklara alla omstruktureringar genom 
att hänvisa till att älgen blev en mer ovanligt syn i landskapet, så bör 
denna parameter på intet sätt förringas.  

Den kanske största förändringen som inleds under den tid som äl-
garna på nytt ristas med enkom raka ben är kopplad till bosättnings-
mönstret. Under slutet av tredje årtusendet före Kristus ökar nämli-
gen antalet boplatser med spår efter odling (Selinge 1977; Forsberg 
1985; 1988, 1993; Spång 1997). Dessa boplatser finns dels längs kusten, 
såsom lokalerna Norrböle och Bjurselet, och dels längre inåt landet, 
såsom Bjästamon och Kornsjövägen (Baudou 1977; Forsberg 1993: 
239; Nyqvist 2007: 27). Det handlar inte om någon storskalig agrar-
kultur, men väl om en deltidsodling och en tydlig förstärkning av de 
neolitiska drag som funnits sedan lång tid tillbaka. Vad som gör det 
hela än mer spännande är att det också finns indikationer på att den 
motsatta aspekten betonats. Enligt Forsberg kan man nämligen se 
spår efter ökade interregionala rörelsemönster i boplatsmaterialet. 
(Forsberg 1988: 95, 1993: 238). De människor som avsatte dessa bo-
platslämningar har jagat vildren snarare än älg, vilket innebär att de 
måste ha rört sig över större ytor och företagit längre vandringar. 

Forsberg skisserar en bild av uppbrott. Vissa människor rotar sig 
och stärker sin platspermanens bland annat genom att idka agrikul-
turella näringar (se även Baudou 1968). Andra går åt motsatt håll, 
byter älgjakt med fasta redskap mot en livsstil som kretsar kring vild-
renens rörelser längs med älvarna. Det är lätt att tolka dessa fakta 
som uttryck för en kulturdualism, men att projicera detta komplexa 
begrepp på det skeende vi kan urskilja utifrån det arkeologiska mate-
rialet vore enligt min mening att övertolka fakta (se dock Forsberg 
1993). Det är dock tydligt att samhället börjar ”dra” åt olika riktning-
ar under den tid som älgarna från fas fyra ristas. Frågan om huruvida 
man ska slå sig på jordbruk, eller följa vildrenen måste ha legat i luf-
ten. ”Ska vi investera i samma typ av stationära produktivkrafter som 
fångstgroparna, eller bryta upp för att bedriva jakt, som vi ju alltid 
levt av”, tycks man ha frågat sig. Vi kan endast spekulera kring  vil-
ken grad av medvetenhet som detta tankearbete genomsyrades av. 
Huruvida det var något man diskuterade inom den lilla gruppen, 
eller ifall beslutet låg på en diskursiv och socialt transcendent nivå är 
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svårt att säga. En rimlig tanke är att den lilla och stora nivån, de 
medvetna och outtalade strukturerna, ”läcker” mellan varandra.  

En fråga som kräver ett tydligare ställningstagande är hur älgmo-
tivets utformning under fas fyra relaterar till den heterogenitet i rö-
relsemönstren som annan forskning belagt. De älgar som görs under 
den sista ristningsperioden har så extremt raka ben att stilen tycks 
hänsyfta på stationäritet. Ska vi tolka detta som ett tecken på att 
nyckelsymbolens fluktuerande betydelse stagnerat, att de människor 
som valt att bli säljägare och deltidsbönder gjort älgmotivet till sitt? 
En sådan slutsats ger en prydlig bild, och kan måhända förefalla 
lockande. Likafullt skulle en sådan tolkning utelämna den kanske 
mest intressanta aspekten av fas fyras stilistik. Jag syftar naturligtvis 
på de arkaiserande dragen. De sista älgarna som görs inom ramarna för 
den norrländska hällbildstraditionen är utformade som standardise-
rade versioner av figurerna från fas ett. Också det faktum att man går 
tillbaka till platser som Landverk för att rista en egen älg jämte den 
mesolitiska figuren gör att älgmotivets funktion under denna tid 
måste anses betydligt mer komplicerad än att endast stå som logotyp 
för den sedentära livsstilen. Allt talar i stället för att älgmotivet både 
utformats för att leda tankarna till det statiska, permanenta, och för att 
summera värden kopplade till den jakt och samlartillvaro som man 
syftat på genom att referera bakåt i tid. Älgen tycks alltså få en starkt 
summerande funktion under fas fyra. Motivet kommer återigen att 
”dra samman”, dess utformning gör att det bildar bro mellan de två 
vägar, de två begreppsliga fokus, som varit så laddade. Jag tolkar fas 
fyra älgarnas synteserande utformning som ett tecken på att de raka 
och böjda benen spelat ut sin roll. Att man inte behöver laborera med 
mobilitet och stationäritet på detta direkta sätt, utan att älgmotivet nu 
kan summera bägge företeelser. Man behöver inte längre gestalta just 
dessa begrepp, de kan härbärgeras och artikuleras. Älgen, nyckel-
symbolen, börjar istället användas för att gestalta andra ting. Man 
börjar exempelvis begagna motivet som redskap för tankar om tid, 
och laborerar med traditionens långa kontinuitet genom att ställa de 
egna ristningarna mot de allra äldsta.  

Hur länge fas fyra varar är mycket svårt att säga. Norrfors tycks 
avslutad vid 1800 f. Kr, men på Nämforsen kan ristningspraktiken ha 
fortskridit genom att man adderat de typiskt sydskandinaviska 
bronsåldersfigurerna. Senare under bronsåldern återvänder man 
dock till många hällmålningsplatser, gärna dem som hyser älgar från 
fas fyra. Man skjuter kvartsitpilar mot de då sekelgamla figurerna, en 
handling som inte kan beläggas från stenåldern (Hansson 2006; La-
helma 2008). Det faktum att man kommit tillbaka och omtolkat älgar-
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na som jaktmagiska ikoner leder förstås till otaliga frågor, men dessa 
kan bara besvaras genom att bevittna en ny akt i mellersta Norrlands 
förflutna. Då ridån går upp efter paus tycks det dock som om älgen 
gjort sorti. Eller, åtminstone, lämnat åt något annat fenomen att spela 
huvudrollen.  
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The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of 

northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point 

of departure is a simple but crucial observation: this animal is the 

common denominator between the three stationary types of remains 

known in this region from the period 4000-1800 BC. Here, I refer to 

the pit falls, the rock art sites, and the mounds of burnt stone. Pit falls 

have been used for trapping elks, and can be found on the migration 

trails that have been used by these animals for thousands of years. On 

the rock art sites, the elk constitutes the most frequently depicted mo-

tif, and the mounds of burnt stones contain extremely large quantities 

of elk bones.  

If the elk had not held a central position in the life world of prehis-

toric people in the northern Swedish region of Norrland, the archaeo-

logical material from this region would certainly have had a different 

appearance. Pit falls would not be concentrated along the trails where 

elks have wandered for thousands of years. Nor would we find the elk 

to hold such a prominent position on the rock art sites, or see such a 

great quantity of elk bones in the mounds of burnt stone. I claim that it 

is the significance of this animal that has led to, and shaped, the emer-

gence of the stationary material culture in northern Sweden. Another 

way of putting it is to state that the pit falls, the rock art sites and the 

mounds of burnt stone can be understood as material manifestations of 

the elk’s significance.  

By studying the overall importance of the elk, I hoped to broaden 

the understanding of central Norrland. The common theme for the 

investigations carried out in this thesis was therefore to map and ex-

plore the role of the elk. The main question concerned the implications 

and effects of the elk’s material manifestations. 

In the first chapter, the chronological and spatial relations between 

pit falls, rock art and mounds of burnt stone were explored. In the in-

troductory section I carried out a brief survey of the distribution and 

dating of rock art sites and mounds of burnt stone. With the support of 

the history of research concerning these two categories of remains, I 
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was able to state that both rock art with elk motifs and mounds of 

burnt stone are to be found in the middle parts of Norrland. In former 

research, there is also a consensus that these types of remains date 

back to the period between 4000–1800 BC. That pit falls were in use 

during the same period in time was, however, a statement that re-

quired more detailed argumentation. Although the majority of radio-

carbon dates on samples from these features falls within the Iron Age, 

there are nevertheless many examples of pit falls that have been dated 

to the Stone Age. By surveying the available radiocarbon dates, I 

found an empirical base that was sufficient to put forward the state-

ment that pit falls must be seen as a hunting technique that was in use 

already during the Stone Age. 
 

 

Implications of the material manifestations of the elk 

After establishing that the three material remains connected to the elk 

were in use in Norrland during the same period in time, I moved on to 

the next problem. This concerned how the presence of pit falls, rock 

art, and mounds of burnt stone affected the life world of Stone Age 

societies in Norrland. Which requirements had to be met for the peo-

ple of Norrland to be able to surround themselves with the materiali-

ties of pit falls, rock art and mounds of burnt stone? 

By outlining these problems my study came to be strongly con-

nected to the widespread discussion about object relations and materi-

ality. After a brief overview of the main themes uniting this field of 

research, I moved on to a more thorough presentation of the theorist 

that I had found most useful. The thinker in question was James J. 

Gibson, or, to be more precise, his theory of “affordance”. I was in-

trigued by the line of reasoning that Gibson put forward in order to 

outline a theory of material agency that did not reduce objects or 

places to fixed and stable categories. I here refer to Gibson’s idea of 

perception, which, in simplified terms, claims that we do not perceive 

fixed objects, but rather possibilities, threats and opportunities. To be 

more concrete, Gibson would say that when seeing an apple, we actu-

ally see a possibility to take a bite. We perceive the apple as some-

thing “eatable”. 

The most fundamental aspect of Gibson’s theory is that materiali-

ties are to be understood as fluid, without any stable essence. From 

this statement, however, a new and challenging question arises. If, and 

how, does one select between the uncountable number of affordances 

that lie latent in things and places? Why are we seeing chairs as possi-
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bilities to sit down rather than something to chop up and use for light-

ing a fire? Is it because the chair’s affordance as something “comfort-

able” is more essential, or is it because we choose to see it in this par-

ticular way? To this question, Gibson’s theory provides no definitive 

answer.  

However, I strongly advocate that man “chooses” between the nu-

merous affordances of objects. The main argument for this perspective 

is that it would be impossible to explain human creativity if materiali-

ties are perceived as infused with one essential affordance only. It 

must been considered an indisputable fact that we are able to see a 

much greater array of potential usages in things and places than what 

is conventionally implied. In our everyday lives we constantly come 

across examples of this. We use an apple as a juggling ball, turn drink-

ing glasses in to flower vases, use stones and fallen trees as chairs, and 

so on. This important fact constitutes a very strong indication that we 

are choosing between the numerous affordances of materialities. 

To use the word “choose” may seem contradictory in an argumenta-

tion about material agency. I do not, however, mean to suggest that 

each subject creates his or her own world, nor do I claim that things 

are passive props. In fact, the idea that we choose our perception of 

things leads to a directly opposite conclusion. Because as soon as we 

decide to favour a particular affordance, we become restricted in un-

countable ways. If we, for example, choose to accept the affordance of 

an apple as something “eatable”, we can no longer put it on shelves or 

desks that are not clean. Moreover, we cannot cut it with dirty tools 

and must keep it in a relatively cool and dry place in order to maintain 

its freshness and taste. 

As soon as we have chosen between the numerous affordances in-

herent in the objects of our material world, a number of terms and 

conditions arise. If we fail to live up to these demands, the materiality 

in question will assume another affordance than the one of our choice. 

If we don’t respond to the storing conditions required by the apple, it 

will change from something eatable into something discardable. If we 

constantly put papers and coffee cups onto the visitor’s chair in the 

office, it will end up as a kind of table. Our world of things is like an 

English rose garden, if we do not constantly maintain what we have 

created, our creation will transform itself.  

Sometimes, the terms and conditions of materiality are easy to see. 

But more often, things and places demand more than any agent is able 

to overlook or comprehend. In these cases, the object “shapes” our 

experience. With this expression, I refer to the fact that we capture all 

that a materiality demands, and all the ways in which these demands 
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affect us, by a conceptualising act. When we refer to a location by the 

word “home”, we are not only referring to a particular place, but to 

everything that makes up what that place is. It takes a lot to make a 

home out of a room, and all those conditions are what we try to en-

compass. I argue that the material manifestations of the elk have 

caused such a vast amount of terms that the Stone Age people could 

not grasp them all. I also claim that the materiality of the elk created a 

form for how people experienced the landscape, and that this form 

was mediated through a conceptual act.  

In order to be able to see what has been conceptualised, I studied 

the practices that surrounded the three types of remains that have con-

nections to the elk. The actor’s choice of affordance is namely re-

flected in her way of treating the materiality. If a person keeps her 

apples refrigerated, we have good reasons to believe that she has cho-

sen to perceive the fruit as something eatable. In the same way, we 

can see that prehistoric man placed pit falls by the elks’ trails, and this 

indicates that the affordance of the pits as a means of hunting was 

primary. 

But which conditions arise from this choice of affordance? In order 

to investigate this, I used the pit falls as the point of departure. The 

reason for this was that pit falls require one main condition to be ful-

filled in order not to transform into something else. I refer to the de-

mand for emptiness. A pit fall that is filled with secondary filling does 

not constitute a pit fall, and in order to maintain this choice of affor-

dance one needs to be constantly attentive. One must restore the pit 

regularly, and this continuity has a very interesting implication of the 

affordance of the pit falls. This work of Sisyphus makes the pit fall a 

stationary remain, and it bounds man to a special point in the land-

scape. 

In order not to make this summary too detailed, the conclusion 

reached in chapter two was that pit falls implied continuous labour 

and became a crucial part of the organisation of the society. At the 

same time, however, man came to be surrounded by permanently set-

tled materialities and thus bound to certain locations within the land-

scape. This main implication of the pit falls materiality, their demand 

for continuity and permanence, is mirrored by the two other remains 

with connections to the elk. The mounds of burnt stone stand out as 

permanently settled monuments within the landscape. The monumen-

tal appearance of these constructions is, however, a result of a con-

tinuous practice. Burnt stone has been accumulated on the mounds 

since the Mesolithic. Also, rock art sites, especially Nämforsen, lo-

cated in Ådals-Liden parish, in the province of Ångermanland, de-
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mand continuity, which creates a permanently located material mani-

festation.  

 

Permanence and change on Nämforsen 

In my application, the term "tempered togetherness" refers to the con-

cept that tied together what the pit falls, rock art sites and mounds of 

burnt stone implied for the people of the prehistoric society of 

Norrland. One problem with this line of reasoning is, however, that it 

implies that the life world in Stone Age Norrland was static during the 

period of 2000 years that the materialities connected to the elk were in 

use. My main ambition in the next chapter of the dissertation, chapter 

number three, was therefore to find a way to modify and deepen my 

understanding of prehistoric society. I wanted to broaden my under-

standing by investigating if, and how, the prehistoric society had 

achieved a balance between the permanence and continuity implied by 

these three materialities. Was it possible that different aspects of the 

“tempered togetherness” had been accentuated during different peri-

ods of time?  

In order to answer this question, I took advantage of a seldom ex-

plored possibility that the materiality of rock art offers. I refer to the 

accumulative aspect of these remains. Since the figures that constitute 

the rock art site at Nämforsen have been added one or a few at the 

time, the site it self contains a number of context layers, not unlike 

those of a dwelling site. This is an insight with great potential, but it is 

important to keep in mind that it forces us to reconsider our instinctive 

way of perceiving rock art. Since the features of a rock art site was 

added over long periods of time, the beautiful and thought-provoking 

rock art compositions that we are seeing did not exist until the last 

figure was added to the picture. The rock art site, consequently, did 

not acquire the form we encounter today until the very last figure was 

carved into the panel. This moment was more or less synchronic with 

the end of the carving practice, and in this respect the rock carving 

panels visible today are not showing us what was worshipped so much 

as what was once abandoned. 

Even if the accumulative aspect of rock art sites complicates the 

possibility to use the compositions as a source material to achieve di-

rect information about activities performed in prehistoric society, 

knowledge of this fact is crucial. Otherwise, we might easily jump to 

conclusions. For example, a composition interpreted as a shaman in 

connection with a totem animal may have been produced over a pe-

riod of a thousand years, and centuries might separate the anthropo-
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morphic and the elk figures. But even though knowledge about the 

accumulative aspect of rock art complicates interpretations of the sites 

as reflections of activities performed in the past, this insight could also 

be of great archaeological use. Since the majority of the carvers had to 

place his or her figure in an already existent picture, a study of how 

figures deriving from a special period became related to the older ones 

can uncover information about how these prehistoric people handled 

the historicity of their rock art site.  

The accumulative aspect of Nämforsen made it an excellent mate-

rial in order to analyse if, and how, the Stone Age society emphasised 

the continuity and permanence during different periods of time. I car-

ried out a sequence analysis, which is visually exemplified in figure 

3.1a-d. As seen in the figure, I studied if and how compositions had 

changed during the time Nämforsen had been in use. I also investi-

gated which of the four phases (outlined by Lars Forsberg) tend to 

interact with each other. 

The results from the study of interaction between different phases at 

Nämforsen can be summarized as follows: Elks from phase two are 

highly related to those from phase one. In phase two, the carvers also 

had a special relationship with these earlier engravings. Compositions 

with a high number of images from phase two most often contains few 

figures from phase one. This suggests that the continuity aspect was 

very complex during this time. Elks from phase three were mostly 

placed in separate compositions. During this period the carvers par-

ticularly distinguish their own elks from those from phase two. In 

phase four, however, the carvers show the almost opposite tendency 

for interaction. The continuity of Nämforsen is certainly emphasised. 

The figures from this phase strongly interact with all the other phases, 

especially the first one. 

That the figures from the last phase Nämforsen is so closely related 

to those from the first is interesting indeed. The reason is that the elks 

of phase four have a design that make them look like stylistic and ar-

chaic versions of the elks from phase one. As seen in figure 3.13, the 

image of the elk from phase four shares the similar curve of the neck, 

the little beard and the straight legs as those of the earliest design. By 

also looking at figure 3.14, one can note that the elks from phase four 

also appear to be standardised versions of the animal figures depicted 

in Nord Trøndelag style. During phase four, carvers have also placed 

figures alongside Nord Trondelag elks on Mesolithic rock art sites. 

The archaic aspect of the elks in phase four gives an interesting in-

dication. If elks in the fourth phase were referring to the very tradition 

of carving this animal in stone, rather than to the animal itself, we are 
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led to the conclusion that these elk figures may have been produced to 

express messages that reached further than the icon itself. By the ar-

chaic design the carvers might have expressed messages that revolved 

around the long time continuity of the elk motif. 

The most crucial point in this interpretation is that an image, as an 

elk carved in stone, might mean something else than what it depicts. 

In chapter four, this theoretical reflection on symbols came to consti-

tute the main subject for my analysis. I wanted to see the elk motif’s 

role in the society of Norrland. How was the elk figures related to the 

“tempered togetherness”, the conceptual implication that followed 

from the elk’s materialities? 

 

The elk as a key symbol 

My question was raised as a result of a conclusion drawn from the 

interaction study in chapter three, namely that all four phases at Näm-

forsen had a specific approach to the time depth of this locality. This 

fact is actually very thought provoking. The reason for this becomes 

clear if we note that the phases at Nämforsen are actually datable 

variations of the elk motif . 

Pointing out the unique way in which the phases related to each 

other constituted the first step in an important argument. I claimed 

that… 

 

1. since every stylistic change within the elk motif is a part of a 

unique interaction practice, 

2. and every such interaction practice has its own inherent 

meaning,  

3. we must admit that the four phases ( i.e. the different designs 

of the elk motif) are to be attributed to different meanings. 

  

The consequences of this syllogism on symbol theory are very in-

teresting indeed. If elks from different phases are embodied with dif-

ferent significances, the meaning of an image cannot be said to depend 

on the motif depicted. In other words; two images, both picturing elks, 

should not necessarily be hold to refer to the same content, e.g. the 

elks in the landscape. My ambition with the studies in chapter four 

was to map and understand the elk motifs’ various meanings in both 

an empirical and theoretical sense. I decided to analyse one of the 

main discrepancies within the elk motif, namely the elks’ leg posi-

tions. There are many indications to suggest that the leg position sym-

bolises various degrees of movement. The most intuitive is that the 
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elks that have straight legs appear to stand still, while those with bent 

legs seem to run. The best way to illustrate this is to compare the two 

most famous panels of Nämforsen (Brådöhällan and the Notö panel) 

to each other. At Brådöhällan (fig 4.12) almost every elk is carved in 

contour with the legs at a clear angle. This panel contains just two 

human figures, and they are both located in a peripheral position. Mo-

tion appears to be the dominant theme of the composition. The elks 

are overlapping each other, as well as figures from other motif catego-

ries. Footprints, wheel cross symbols and boats are so entangled with 

the elk herd that it is sometimes hard to distinguish between motifs. 

When looking at the Notö panel (fig 4.13), the impression is almost 

the complete opposite. On this rock, every elk is surface carved with 

legs in vertical lines. Few, if any, animals are overlapping. The elks 

look obedient, almost tame.  

I decided to examine whether there was any pattern discernible in 

the variations of the elk’s legs. By studying the distribution of elks 

with straight versus bended legs within each of the four phases, I 

found that almost all elks from phase one have straight legs. During 

phase two, elks were carved with both straight and curved legs. In 

phase three, the elks were mostly depicted with bended legs, and dur-

ing phase four, the elks were again made with straight legs. 

What was particularly exciting was that the bended legs were intro-

duced during phase two, when the carvers displayed a highly specific 

way of relating their images to the figures already present on the rock 

surfaces (e.g. from phase one). During phase two, the carver tended to 

either add a few figures to large compositions from phase one, or, vice 

versa, to take over small compositions by adding several figures to 

them. With this strange pattern in mind, I performed a qualitative 

study of the compositions that contained elks from phase one and two. 

I discovered that the pattern just mentioned was to understand as an 

effect of the elks’ various leg positions. The carvers of phase two had, 

almost without exception, interacted with phase one by placing their 

own figures with bended legs so that they contrasted against those 

with straight legs from phase one. One of the leg variations was also 

dominant in numbers. Consequently, it was because elks with differ-

ent leg positions were mostly placed in this dichotomised manner that 

the interaction pattern between phase one and two looked like it did. I 

also found that elks with angled and bended legs were placed to form 

an opposition during the following two phases at Nämforsen (see fig 

4.8). 

From this result it became vital to explore the meaning of the elks’ 

leg positions. This investigation had to be carried out within a theo-
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retical framework that admitted that two figures, both depicturing 

elks, could express different meanings through their different designs. 

This led me to the epistemological issues surrounding the concept of 

“meaning”. The discussion contains so many steps that I leave it out 

of this summary. In short, I pointed out that the rock carving research 

generally regarded meaning as a reflection of a picture’s motif. I 

called this perspective “mimetic” meaning that the image is consid-

ered as a reflection of reality. 

In my opinion, the problem with the mimetic perspective is that the 

meaning of a phenomenon is believed to be synonymous with its “true 

nature”. This is, I argue, a mistake. The meaning of a phenomenon 

relies not on its essence, but on the manner in which it is being used in 

a symbolic practice. This has been convincingly demonstrated by the 

American philosopher Susanne K. Langer. Meaning, Langer con-

cludes, is no quality, but a function.  

Langer's definition provided a crucial tool for my analysis. From 

her work, I re-phrased my question. I no longer asked for the meaning 

of the elk motif. Instead, I wanted to investigate which function the 

variations of the elk motif might have had.  

Almost immediately I found myself noticing how many images we, 

in our times, vary in order to denote different meanings. Smileys (the 

stereotyped images of human faces rotated to express moods and emo-

tions) constitute a good example. The smiley is something that the 

anthropologist Sherry Ortner would classify as a “key symbol”. A key 

symbol is a collectively used tool for thought. It is an instrument used 

to portray a number of non-conceivable aspects of life world through 

varying a well known motif so that it can signify a number of different 

things. Ortner uses an example from the anthropological research 

about the Dinka society in Sudan. When the anthropologist Geoffrey 

Lienhardt first came to observe the lifestyles of Dinka society, he soon 

came to notice that the villagers referred to cows in all kinds of differ-

ent contexts. The first, simple explanation was that Dinkas constantly 

had cattle in mind. But after a long stay, Lienhardt came to understand 

that just because the villagers talked about cows, it did not mean that 

they referred to the actual animal. Instead, the cattle constituted a 

symbolic tool for grasping the abstract. For example, Dinkas used 

cattle as a way to concretise the concept of time. Time was measured 

by the phenomena of oestrus, calving or the shedding of horn. Cattle 

were also used as a measure to discuss the value of other things. 

Dinkas further made analogies between their society and a bull, where 

the various social units were described in terms of horns, hooves, and 
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so on. These observations imply, according to Ortner, that cattle con-

stituted a key symbol in Dinka society. 

 This example illustrates the most prominent communicative gain 

of using key symbols, namely that the same phenomenon can be used 

in order to describe or specify a number of different things. The key 

symbol is something like the Swiss knife of semantics, with the capac-

ity of being adjusted to handle a range of different concepts.  

Ortner’s main criteria for recognising key symbols are that the mo-

tif in question appears in many different contexts, and that it is sur-

rounded by great elaboration. The elk motif meets both these require-

ments, and I therefore suggest that the elk did function as a key sym-

bol in the Stone Age societies of Norrland.  

But, I asked myself, even if it can be concluded that the elk consti-

tuted a key symbol, is it possible to be more precise concerning which 

function this key symbol had filled? I again returned to Ortner, and 

saw that she indeed approached these very issues, by looking at the 

different ways in which a key symbol may be used.  

In Ortner’s theoretical framework, the dividing line between the 

"summative" and "elaborating" functions of the key symbol is the 

most important concern. When a key symbol is used in a summary 

function, it “ties meanings together”. The image refers to a concept. 

For example, a flag signifies everything, good or bad, that is associ-

ated with a nation, The very same flag can, however, be used for 

elaborating this concept. For example, one can place the Swedish flag 

on the soles of a pair of shoes in order to express a non-racist ap-

proach. 

Based on Ortner´s theory, I was able to formulate an idea of what 

function the variations of the elk motifs’ legs may have filled. I inter-

pret these variations as a way to distinguish between all the meanings 

that the elk motif contained. I understand the leg variations as a tool 

for thought, used by the Stone Age society in order to deal with the 

different implications of the material manifestations of the elk. By 

contrasting elks with straight and curved legs on the panels, one could 

comprehend how Nämforsen, as well as the pit falls and mounds of 

burnt stone, was simultaneously in constant movement, but stable and 

permanent at the same time.  
 

 

A Neolithic way of thinking 

One interesting fact mentioned above is that the curved legs appear 

when phase two is being introduced at Nämforsen. This means that the 
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practice of contrasting elks with straight and curved legs started to 

take place at Nämforsen around 2500 BC. In the final chapter of the 

dissertation, I used this fact as a point of departure. My aim was to try 

to understand the processes surrounding the panels of Nämforsen 

when the prehistoric carvers started to engrave elks with a totally in-

verted stylistic design. 

 One of the observations that indicate that the elk starts to acquire 

an elaborative function during phase two concerns the practice of 

composition. The images of elks from phase one appear to have been 

created with more narrative intentions than those added later on (fig). 

The narrative aspect of the rock art panels disappears, or becomes less 

visible, when the elks with curved legs start to appear at the site. An-

other indication of the elaborative functions emerging during phase 

two, concerns the fact that the elk/boat motif evolves from following 

an iconographic praxis to being expressed in a more unrestricted man-

ner.  

In this section, I also turned the focus to the many "preparatory 

works", or "drafts", which can be found at Nämforsen. I here refer to 

those carvings that bear witness to a process in which the boats where 

transformed into elks. An example can be seen in figure 5.6 

Supported by these, and other, observations, I suggested that the elk 

figures were infused with a strongly conceptual content during phase 

two, and that this was expressed by a narrative and concrete composi-

tional practice. During phase two, the curved legs become introduced 

in order to elaborate the content inherent in this concept. The society 

around 2500 BC needed to elaborate on movement and permanence - 

the two most important aspects ”brought together” by the concept ex-

pressed by the elk.  

 But what was the reason for this need to elaborate on movement 

and permanence? Why did this need emerge during this particular 

period? To approach this question, I searched for any specific events 

taking place at this period in time brought up by other archaeological 

researchers. I did, indeed, find that the period around 2500 BC consti-

tuted a period where a lot was happening in the middle of northern 

Sweden. 

The most central and crucial change that occurred during this time 

is connected to the mounds of burnt stone. There is evidence that the 

function of these materialities changed radically around 2500 BC. The 

elk motif and the mounds of burnt stones were thus, more or less si-

multaneously, beginning to be used in new ways. The results from the 

study of the site Bastuloken in Ramsele County, Ångermanland, con-

stitute the strongest evidence of this changed function. Between 2500-
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2300 BC the activities carried out at this site (cooking and preparing 

of elk meat) became strongly intensified. It is not an overstatement to 

refer to the handling of elk meat at Bastuloken as “industrial” – it is a 

large scale and highly organised production that we see traces of on 

the site. 

The intensified use of the mounds at Bastuloken and the emergence 

of the interplay between straight and curved legs at Nämforsen were 

evidently almost exactly synchronous. This pattern was, of course, 

something that required further investigation. However, I did not 

search for explanation in large scale events connected to climatologic 

changes or demographic competition. Instead, I wanted to dive deeper 

into this particular pattern and to discern the condition that came to 

being as the mounds and the elk motif started to acquire a new and 

different function  

I began the exploration of this condition by returning to the rock art 

sites. I soon found that the elaborative way of using the elk motif that 

was introduced in phase two must have led to a kind of ”visibility”. In 

the continued usage of the same rock art site, although the main motif 

was radically changed in both stylistic and semantic respects, the am-

biguous terms of the materiality of the rock art must have become 

visible. When placing one’s own figures in older compositions with a 

completely different design and style, one will, on the one hand, create 

a visible proof of the permanence of the rock art sites, and, on the 

other hand, transform the site into a concrete testimony of the fluid 

and changeable constitution of society. The curved legs at Nämforsen 

become a manifestation of the fact that the locality is being main-

tained, even though styles come and go, but at the same time, these 

depictions of elks make it clear that a rock art site is constantly in 

change. 

Another interesting fact is that the mounds of burnt stone can also 

be perceived as a demonstration of this ambiguity. The mounds were 

created by small, but constantly repeated, efforts, which were carried 

out during vast periods of time. Every time a hunter-gatherer group 

came to a mound, they put some more burnt stone on it. As the 

mounds grew bigger, they must have become monuments over the 

long continuity of the mobile lifestyle. But at the same time, they 

acted as irrefutable evidence of that one had, after all, strong ties to 

those particular points in the landscape. Through the mounds, it be-

came clear that society had been mobile and had carried out continu-

ous practices, but also that mobility revolved around some particular 

materialities, and that the long term labour was always carried out in 

the same places.  
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 The intensified use of the mounds of burnt stone and the elaborated 

application of the elk motif have thus produced the same accentuation 

of the ambiguous terms of these materialities. The changed practices 

surrounding the mounds and on the rock art site created a physical 

manifestation of everything that the elk’s significance came to imply. 

It became clear that society was just as mobile as it was permanently 

settled, that the social structure was balancing between a sedentary 

lifestyle and an economy based on hunting and gathering. It was this 

insight that created the need for using the elk motif as a key symbol. 

By contrasting running elks against those standing still, society could 

perceive that it was both stationary and mobile at the same time.  

Since the practice of contrasting elks with straight and bended legs 

was carried out extensively, the issue of balancing between mobility 

and stability must have been considered crucial. This indicates that the 

Stone Age society struggled with this balance. I interpret this as a sig-

nifying that these hunter-gatherers became aware of the “Neolithic 

aspects” of their own social structure. One came to realize that the 

own society had sedentary aspects, and that its organisation was com-

parable to the framing groups that could be found to the south.  

The term “Neolithic trait” is linked to one of the two most widely 

used definitions of the concept of neolithisation within archaeology. 

This definition focuses on the forms of production of the Neolithic 

economies rather than the actual outcome or forces of production. 

From this perspective, agriculture comes across as only one of many 

possible expressions of neolithisation. The “Neolithic” traits of agrar-

ian economies are aspects like the field’s need for collective efforts, 

the delayed outcome of crops, the investment in a permanent material 

culture, or a surplus production that enables trade. The pit falls, 

mounds of burnt stone and rock art sites signal the presence of similar 

characteristics. For example, pit fall hunting is a form of production 

with a strongly delayed return. 

 The Neolithic traits can thus be understood as a consequence of the 

material manifestation of the elk. It is not reasonably possible to refer 

to stress factors in this case. Since the pit falls and the mounds of 

burnt stone has been accumulated so incredibly slowly, they cannot 

have formed a tactical response to new conditions. It is thus difficult 

to refer to one explanation when attempting to understand why the 

society gained these Neolithic structures. However, one can find out 

what happened after these traits had become visible, which is what I 

wished to do. I therefore asked myself what types of actions and struc-

tures the elaboration on mobility and permanence resulted in. 
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Having clarified that the terms ”mobility” and ”stationariness” are 

analytically constructed terms, and that all societies exist in the space 

between them, I tried to explore what had happened once these terms 

had ceased to be contrasted to each other through the positioning of 

the elks’ legs in rock art. At the end of the 300 years that form phase 

two and three (and marks the intense use of elks in Bastuloken), elks 

are no longer depicted with straight or bended legs, but consistently 

with straight legs. During this period, which is period four, the elk 

motif assumes a design that is as standardized as it is nostalgic. It is 

stylised in a radically innovative way, but simultaneously refers to the 

phase one elks as well as the Mesolithic carvings of northern Sweden. 

This change in the elk motif takes place in a period of great transfor-

mation in prehistoric middle Norrland. Research into the prehistoric 

elk population shows a drastic decrease in the number of animals, 

which can be linked to a cooler and wetter climate. Perhaps the most 

important shift is, however, linked to the settlement pattern, which 

undergoes significant changes. The number of settlements bearing 

traces of growing crops increase along the shoreline, but also further 

inland. Even if it is not a question of a large scale agrarian culture, we 

detect a reinforcement of the Neolithic traits. There are also indica-

tions of a more mobile society inland. The interregional patterns of 

movement expand, and people hunt wild reindeer rather than elk, 

meaning that they move across larger areas and undergo longer treks. 

It appears that societies start to develop in different direction from 

phase four onwards. It is not a question of a cultural dualism, but ra-

ther an increased diversity in the settlement patterns. The elk is used 

to summarise this complexity. The motif, with its nostalgic features 

and extremely straight legs, once again ties together and merges the 

two conceptual foci which have been so charged. The archaic nature 

of the motif signals the mobile hunter-gatherer identity’s deep roots as 

strongly as the standardised stylistic testifies to renewal and change. 

The straight and bended legs, however, has no longer a role to play. 

There is no more need for depicting mobility and stationariness, but 

there is an acceptance of the fact that these two concepts must always 

be balanced against each other. The elk, the key symbol, is instead 

used to experiment with other complex phenomena. For example, the 

motif is used as a tool to express thoughts about time, and the long 

continuity of the tradition is explored by contrasting one’s own carv-

ings with the very oldest.  

It is difficult to say how long phase four lasts. It might end around 

1800 BC, as in Norrfors, or it might stretch into the Bronze Age and 

exist parallel to the carving of the southern Scandinavian boat types at 
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Nämforsen. The elk, however, no longer appears to play the main role 

in the life world of middle Norrland. From the Bronze Age and on-

wards, other phenomena tie together the various aspects of life. 
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