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Abstract.  The relation between the cave and the circumpolar l ight conditions has long been a 
part of the interpretation of the meaning of the Norwegian cave art. This paper explores the 
relationship by trading the concept of a sensory dichotomy between light and darkness for that of 
a perceptual relationship between the paintings, the environment and the l ight. 
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Inledning & syfte 

Röda antropomorfer 
återfanns i Solsemshula år 
1912 och blev därmed 
Nordens första kända 
grottmålningar. De 
dokumenterades av Theodor 
Petersen (1914) och är 
numera en del av ett 
omfattande och varierat 
bildlandskap med 
hällristningar, målningar och 
slipningar. De nu 12 kända 
grottorna med målningar 
ligger längst med en 50 mil 
lång kuststräcka i Nord-
Trøndelag och Nordland som 
är rik på bränningsgrottor och 

genomskärs av polcirkeln (Sognnes 2009:85). Detta gör det yttre ljusförhållandet kring 
grottorna unikt. Ljuset har varit en del av diskussionen kring grottmålningarnas betydelse 
främst i fråga om grottans inre mörker och dess roll i de aktiviteter som kopplats till 
grottorna. Hein B. Bjerck och Kalle Sognnes står för två intressanta men skilda tolkningar av 
relationen till ljuset. Sognnes betonar att målningarna återfinns i ett avgränsat område och 
han håller inledningsvis ett mer regionalt perspektiv med fokus på polcirkeln och de 
säsongsmässiga variationernas inflytande på grottornas mörker. Det leder till anmärkningen 
att de norra grottorna kan ha varit mer betydelsefulla under vintertid då de ligger i konstant 
mörker, vilket de sydliga grottorna aldrig gör (a.a). När det gäller förståelsen för mörkrets 
relation till målningarna förespråkar han då en mer lokal förståelse, där de nordliga och 
sydliga grottorna inte nödvändigtvis har samma relation till det yttre ljuset. Dagsljuset är 
givetvis av mindre vikt för målningarna om deras betydelse är större under mörkertiden. 

Bjerck sätter de regionala skillnaderna i ljus åt sidan för en förståelse av varje enskild lokals 
målningar.  Det ger yttre ljuset en större betydelse i tolkningen, då han framhåller 
målningarnas placering i ett övergångsläge mellan dagsljus och grottans permanenta mörker 
(Bjerck 2012). Han besvarar på Sognnes kommentar om de norra grottornas tidvisa 
mörkläggning: "The position of a cave's twilight zone may vary with the position of the sun, 
but this does not mean that the light-dark dichotomy or other sensory impressions are 
irrelevant." (Bjerck 2012:57). Grottans inre ljusförhållande framhävs på bekostnad av den 
rörlighet som ljuset i regionen erbjuder. Vinsten blir en intressant inblick i målningarnas 
relation till övergången mellan ljus och mörker, som har regional giltighet och en lokal 
grund; det ger en gemensam tolkning för alla bilderna, samtidigt som det är observerbart i 
varje enskild grottorna. Grottornas annorlundahet och de begränsningar i solljus som djupa 
grottor ger framhävs dessutom ofta som en anledning att grottor ofta valdes som lokaler för 
mindre profana aktiviteter (eg. Sieveking 1997, Mlekuž 2011:201).	   

 

Figur 1 Antropomorf i Solsemshula (figur 13). Foto: Arve Kjersheim. 
Norsted 2011:49. 
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Anmärkningen om de norra grottornas position ovan polcirkeln är dock en invändning mot 
möjligheten att tolka alla grottor lika och bör tas på allvar. Även Bjerck noterar skillnader 
mellan nord och syd, då de sydliga grottorna 
oftare har figurer längst in i mörkret (Bjerck 
2012:52). Vidare påpekar Sognnes (2009:92) att 
även om en konsensus kring den typ av aktivitet 
som målningarna representerar är uppnådd så 
förklarar inte aktiviteten i sig varför målningarna 
utfördes i ett begränsat område. Det har också 
noterats att det är bara två grottor som egentligen 
kan sägas innehålla målningar som tydligt ligger i 
övergången mellan ljus och mörker (målningarna 
i Fingalshula och Sandenhola, då dessa ligger vid 
plötsliga avsmalningar). Detta ledde till ett förslag 
av två dikotomier: ett motsatsförhållande mellan 
ljus/mörker och ett mellan inne/ute (Norsted 
2006:19). Egenheterna i målningarnas förhållande 
till ljuset, både inuti grottan och i landskapet 
väcker frågor kring hur ljus och mörker relaterar 
till grottmålningarna och även hur en upplevd 
dikotomi mellan mörker och ljus kan användas i 
utformandet av en möjlig betydelse. Den här 
uppsatsen syftar till att fördjupa förståelsen för 
upplevelsen av målningarna i relation till både 
regionen och grottans ljusförhållande.  

Frågeställningar 

• Är det möjligt att knyta målningarna till regionens ljusförhållande utan att grottans 
inre ljus och mörker blir irrelevant i förhållande till målningarna? 

• Är det möjligt att relatera grottans inre form till det yttre ljusförhållandet? 

Upptäckt & Tolkning 

Petersen genomförde en utgrävning av Solsemshula och klarlade ett kulturlager i grottans 
yttre rum samt noterade härdar under målningarna och stora mängder ben. Ett fåtal artefakter 
återfanns i grottans inre rum och dessa tolkades som möjliga offergåvor ((Petersen 1914 
genom Norsted 2011:14). Efter upptäckten av de första målningarna tog det ett halvt sekel 
innan nästa fynd gjordes. Den närliggande Fingalshula dokumenterades 1965 av Sverre 
Marstrander (Norsted 2008:7ff). Marstranders undersökning av Fingalshulas inre rum visade 
en avsaknad av kulturlager. Efter det upptäcktes Skåren-Monsenhula 1977, Kollhellaren år 
1987 och Troillhåle året efter. På 90-talet följde Helvete, och Sandenhola och Brusteinhula 
(Bjerck 2012:54). Bukkhammarhula och Bølehula blev kända under 2000-talet (Norsted 
2006:12). Ingen av de senare upptäckta grottorna har blivit utgrävd, men ett omfattande 
rapport- och tolkningsarbete har genomförts av Terje Norsted under Riksantikvarens 
Bergkunstprosjekt mellan åren 1996-2005 (Norsted 2006). Målningar har även hittats utanför 

 

Figur 2. Solsemshula och övergången mellan 
ljus och mörker inuti grottan. Foto: A. 
Kjersheim. (Norsted 2011:12). 
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grottor, som Simon Kranehula och Nordvika på Hjertøya (Bjerck 2012:54). De räknas inte 
som grottmålningarna utan som hällmålningar (Mandt & Lødøen 2005:21ff). Det som gör att 
de kategoriseras som hällmålningar snarare än grottor är att de är saknar en mörk inre del. 
Grottan på Hjertøya är i själva verket 30 meter djup.  

Bevaringsförhållandena är alltför dåliga för att målningarna skulle kunna återfinnas i någon 
större utsträckning utanför den relativt skyddade grottmiljön. Fukten och kylan gör att inte 
heller målningarna inuti grottorna är välbevarade. Figurerna är ofta fragmentariska och 
svåridentifierade. Detta gör utpekandet av djurfigurer eller individuella drag i 
människofigurerna problematisk och gör stilistiska studier svårare. Färgen är känslig och 
lossnar vid beröring och konserveringen av målningarna är ett stort problem. (Norsted 
2006:25). Sognnes menar att de möjliga, bortslitna hällmålningarna ute i landskapet påverkar 
resultatet på samma vis som uteslutandet av Hjertøya. Även om det är definitionsmässigt 
riktigt att kategorisera målningarna i ljuset som hällmålningar är det tolkningsmässigt oriktigt 
då det kan ge en ofullständig bild av traditionen och framförallt i dess relation till mörker 
(Sognnes 2009:85). Även om försvunna hällmålningar kan vara en svår invändning att bygga 
på, är uteslutandet av ljusa grottor och frånvaron av förklaring till dessa är en otydlighet i den 
relation som målningarna antas ha till mörkret.  

Gjessing var den första som föreslog att grottmålningarna var samtida med den 
sydskandinaviska bronsåldern (Gjessing 1936:180). Föremål från Solsemshulas kulturlager 

har sedan bitvis bekräftat dessa med kol-14 
dateringar till perioden mellan 3665 +- 125 
och 2120 +- 50 BP. Även om ett direkt 
sammanband mellan kulturlagret och 
målningarna inte kan påvisas visar 
dateringarna att Solsemshula besöktes 
under en period på 1500 år vid den tid 
målningarna antas vara utförda (Sognnes 
2009:88). Begränsningarna i motiv och 
observerade lokala skillnader i dessa har 
också tolkats som att målningarna är 
lämningar från en mer kortvarig tradition 
än vad dateringarna ger sken av (Gjessing 
1936:180, Bjerck 2012:52). Det uppstod 
tidigt konsensus mellan Gjessing och 
Petersen om att Solsemshula antagligen 
inte användes som boplats: "På et sted, 
hvor det er så mange huler med langt 
lettere adgang som her, er det heller ikke 
naturlig at folk som drev en så spesialisert 
sjøfangst, valgte Solsemhulen som 
fangsstasjon." (Gjessing 1936:14). 
Tyngdpunkten i tolkningarna flyttades till 
grottans roll som rituell arena och 
undersökningarna fokuserade på en 
kontextuell förståelse av lokalen. Det har 
betonats att grottor utgör en del av ett 
rituellt landskap, som ett viktigt 

 

Figur 3. Bukkhammarhola. 2 figurer är synliga på väggen 
till höger och även det avsmalnande slutet som är vanligt 
i förkastningsgrottor. Foto: Terje Norsted (2006:36). 
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gränsområde mellan vår värld och underjorden (Norsted 2006:14). Shamanism har också 
kopplats till grottorna, då det har en lång historia i området (a.a). Grottans inre del har 
framförallt satts i samband med shamanistisk verksamhet och Petersens (1914) teckning av 
Solsemshula visar en tydlig avgränsning med stenrader och tre separata rum, varav det inre 
innehåller stora fält med målningar. Stenradernas ursprung och tydlighet har ifrågasatts 
(Norsted 2011:13: den yttersta raden anses någorlunda tydlig, se figur 2), men det inre 
rummet som en sakral plats har samtidigt förstärkts (Norsted 2006:15f, Sognnes 2009:91 
Bjerck 2012:60). Eftersom grottorna är bränningsgrottor som formats i bergets förkastningar 
sluter sig sprickan i det inre rummet och gör det omöjligt för den mänskliga kroppen att 
fortsätta längre in. Det inre rummet är så nära den otillgängliga underjorden en människa kan 
nå och därför en signifikant gräns mellan olika världar (Bjerck 2012). Upplevelsen av 
dikotomin mellan ljus och mörker, grottans stillhet och kyla mot den levande yttervärlden 
stärker denna upplevelse och den rädsla detta framkallar hos grottans besökare skapar 
ytterligare mottaglighet för viktiga sensoriska intryck hos besökaren under ritualen (a.a).  

Fynden och de fragmentariska målningarna själva ger inte mycket material till en precisering 
av de aktiviteter som pågick vid denna övergångszon. Bildernas dåliga skick och svårtolkade 
enkelhet bidrar förmodligen till att de ses som ikoniska representationer av deltagare och 
ledare (Norsted 2006:21, Bjerck 2012:60). Om målningarnas relation till ljuset är som 
markörer för övergången mellan ljus och skugga stärker det också grottans lämplighet som 
utrymme för övergångsritualer (Bjerck 2012). Det har också framlagts att vissa av de 
rymligare grottorna kan ha varit utrymme för större grupper och ritualer. Alla tolkningarna 
baseras på och får stöd från relevanta antropologiska studier av grottors inflytelserika roll i 
många världsbilder (eg. Norsted 2006:19, Bjerck 2012:59ff). 

Allmänmänsklighet 

Sognnes invändning mot det inre ljusförhållandet är någorlunda tydlig, men Bjercks 
ståndpunkt kan kräva en viss förklaring. Bjerck, som har besökt alla grottlokaliteterna, härrör 
sin teori om ljusets betydelse ur sina egna upplevelser av platserna med en uttalad 
fenomenologisk utgångspunkt (Bjerck 2012). Han har med denna utgångspunkt kunnat stärka 
flera av de tolkningar som tidigare enbart haft rötter i antropologin och därmed fört in en 
större del av de nordnorska grottorna i diskussionen kring målningarnas betydelse.  

I sina upplevelser poängterar Bjerck att mörker, tystnad och kyla möter den som kliver in i en 
djup grotta. Upplevelsen är intensiv och ögonblicklig och rädslan är förslagsvis 
allmänmänsklig. Detta utgör en nyckel till hur vi kan relatera till den forntida upplevelsen av 
platsen. Rädslan för mörkret verkar vara nedärvd från en förfader som i eldens sken 
förvandlas till "a highlighted eye-catcher for nameless things you are not able to see" (Bjerck 
2012:39). Detta gör individen sårbar och mottaglig för de intryck som presenteras eller 
förväntas och grottmiljön är 'per definition skrämmande' (a.a:62) och som ren, sensorisk 
upplevelse inte kulturellt bunden. En allmänmänsklig reaktion på grottans mörker skulle dock 
inte förklara de många användningsområden som grottor har haft genom tiderna (eg. Bonsall 
& Tolan-Smith 1997) och oavsett hur det förhåller sig med mörkerrädslan i forntiden är 
mörker i otaliga vardagssituationer, som när vi släcker lampan i sovrummet, inte 
skrämmande utan lugnande. Känslan av trygghet kan vara lika ögonblicklig som känslan av 
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otrygghet och att det existerar en mänsklig baslinje, en impulsiv reaktion på sensoriska 
intryck, kan inledningsvis ifrågasättas.  

Antagandet att vårt rationella jag har en okontrollerbar, djurisk motpart är gammal och 
uppfattningen grundar sig i en uppdelning mellan det kulturella jaget och den naturliga 
människan. Vi antas ha direkta, naturliga impulser och indirekta kulturellt betingade 
reaktioner. Skillnaden mellan dessa är densamma som att skutta bakåt när vi ser en orm mot 
att säga 'Damerna först!' när vi öppnar en dörr. Även om 'Damerna först' tolkas som en mer 
kulturellt betingad händelse tar den inte en omväg ut ur den naturliga världen till ett icke-
materiellt plan. Båda händelserna är en del av det beteende som uppstår i människans 
pågående relation till omvärlden (Ingold 2000). Det finns ingen rak mur mellan kulturellt och 
naturligt beteende. Kroppen och upplevelsen är därmed inte två element i ett likformigt 
verktyg för att förstå en förhistorisk upplevelse. Till och med ormskräcken kan försvinna då 
det gäller den egna sällskapsormen: vi relaterar till omvärlden som anpassningsbara experter 
och uppdelningen mellan natur och kultur underlättar inte förståelsen av denna 
levnadsexpertis. Den sentida uppdelningen möter inom arkeologin och antropologin uttalat 
motstånd (Hamilakis 2002:99, Ingold 2000).  

Personliga minnen och kulturella referenser behandlas som ett flyktigt filter för att göra 
sensoriken meningsfull och detta är sedan människan gått ur tiden för alltid förlorat. Detta är 
möjligen en av anledningarna till att målningarna är frånvarande i Bjercks beskrivning av sin 
upplevelse och det utgör i så fall en av de största förlusterna med uppdelningen. 

Utgångspunkten gör därför, trots ansträngningarna, sensoriken meningslös. Om vi reducerar 
mörkret i grottan till enbart en källa till otrygghet förloras ett värdefullt perceptuellt spektrum 
i forntiden. Att använda kroppen och den fysiska världen som "konstanter" (Bjerck 2012:62) 
skapar en viss ofrivillig subjektiv stelhet, speciellt när den balanseras mot den immateriella 
kulturella upplevelsen av aktiviteterna i grottan. Förlusten av rörlighet är ett resultat av den 
genomgående uppdelningen mellan natur och kultur, en sensorisk verklighet synad genom ett 
nu förlorat kulturellt filter. Är grottans betydelse dessutom beroende av ett sensoriskt mörker 
gör det alla grottorna ytterst känsliga för de säsongsmässiga skiftningarna i ljus och därmed 
sårbara för Sognnes invändning. Ett klargörande av vad en dikotomi mellan ljus och mörker 
som sensoriskt intryck innebär är nödvändigt för att kunna väga Bjercks tolkning mot 
Sognnes invändningar. 

Perception 

Även om rädslan är närvarande, är målningarna uteslutna ur Bjercks beskrivning av 
upplevelsen av grottan. Den enda anledningen att utesluta målningarna i beskrivningen av 
platserna är förmodligen att dessa, till skillnad från grottan anses vara ett kulturellt uttryck 
och därför inte är ett sensoriskt intryck (och därför kan vi inte upplevelsemässig relatera till 
figurerna). Uppdelningen mellan sensoriska intryck och kulturell perception kan inom den 
traditionella psykologin återkopplas till slutet av 1800-talet: sensoriken var då intryck av 
lukter, smaker och ljud direkt från världen. Perceptionen återfinns i hur våra kulturella 
värderingar påverkar dessa intryck som applikationen av skönhetsideal på ett ansikte: det 
"kulturella filter" som gör världen meningsfull. Behovet av att förklara perception med hjälp 
av ett kulturellt filter var inom perceptionspsykologin framträdande när världen blev 
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atomiserad av vetenskapen: människan blir bombaderad med fotoner och partiklar i den 
grundligt fragmenterade världsbilden och fragmenteringen sträcker sig numera ännu längre. 
Sensorik utgörs av de elektriska signaler som färdas längst med neuroner i det periferala 
nervsystemet och är inte tillgängliga för oss att uppleva trots att det sker inuti vår egen kropp. 
Hjärnan utgör ibland den sista utposten, där kaoset systematiseras och görs användbart. Men 
hjärnan består själv av oräknerliga neuroner med synapser mot ett stort antal andra neuroner. 
I de signaler som skickas uppstår perception (Kolb & Whishaw 2011:281ff), men som 
förklaring kan det kännas snopet och arkeologiskt obrukbart. Det första steget till att kunna 
använda sensoriken arkeologiskt är förståelsen för att perception är sammansatt och inte 
delbart: de sensoriska intrycken är inte de de minsta urskiljbara delarna av vår perception. 
På samma vis utgör inte fotoner de minsta observerbara delarna av omgivningen (Gibson 
1979:8). I början av nittonhundratalet, samtidigt som hjärnan delar började utforskas 
omdefinierade gestaltpsykologin perception:  

"... I would call the desk at which I am now writing a perception, likewise the 
flavor of the tobacco I am now inhaling from my pipe /.../ for it is my aim to 
propose a theory of these everyday perceptions." (Koffka 1922:532).  

Målet var inte att förstå perceptionen utifrån sina minsta beståndsdelar, eftersom helheten 
uppfattades vara större än delarna. Därför, resonerade gestaltpsykologerna, det är möjligt att 
byta ut en not i en melodi utan att perceptionen av melodin förändras (a.a:552). Inom 
psykologin blev gestaltteorin något åsidosatt till förmån för behaviorismen. Behaviorismen 
förnekade inte att perception fanns, men eftersom uppmärksamhet, associationer och 
erfarenhet inte var direkt observerbart ansågs det inte vara lämpligt för studier. Detta har 
senare fått den inte helt opartiska benämningen antimentalism. B. F. Skinners studier på 
duvors vidskeplighet kan nämnas som exempel. En duva i en låda utsätts för variationer i 
stimuli, mat vid oförutsägbara tillfällen istället för regelbundna, som orsakar upprepandet av 
beteendet som temporalt stod i relation till maten: snurra motsols och skrapa med fötterna 
(Kolb & Whishaw 2011:407f). Beteende växte därför fram under nittonhundratalet som ett 
alltmer onyanserat ord och människan som varelse fortsatte vara uppdelad i inkommande 
sensorik och utgående beteende. Den sammanhållna synen på perception som utvecklades 
inom gestaltpsykologin blev ett "ovetenskapligt sidospår" som på senare tid fått en viss 
upprättelse inom kognitionspsykologin (Ashcraft 2006:21), i den mån det inte inkräktar på 
neurologisk detaljkunskap, även om vissa gestaltbegrepp som "god form" och övertron på ett 
idealiskt vis för världen att bilda former på, samt åtskillnaden på ett "beteendeobjekt" och 
"geografiskt objekt" har fallit ur tiden (Gibson 1979:138ff).  

Kognitions- och neuropsykologin återvände långsamt till att människan inte kunde separeras 
från sin omgivning. Neurologiskt är det periferala nervsystemet (som känsel) en oskiljaktig 
del av det centrala (hjärnan) även om de har olika utsträckning i kroppen och olika 
funktioner. Studien The pathology of boredom (Heron 1957) visade att det inte finns någon 
rationalitet eller "högre kognitiv funktion" att tala om utan sensorik. Psykologistudenter som 
tänkte tjäna lätta pengar genom att ligga i en ljudisolerad låda, utan att kunna se eller känna i 
några dagar upptäckte efter ett par timmar att det var svårare än väntat. Deltagarna 
hallucinerade, uppförde sig som barn och resonerade osammanhängande. Som en reaktion på 
behaviorismen skapades teorier om hjärnan som en "informationsprocessor", vilket ofta leder 
till en syn på hjärnan som tänkande för sin egen skull.  Detta har visat sig vara effekter av en 
alltför begränsad testsituation och har sedan dess reviderats för att bättre motsvara den 
kontextualitet som är absolut nödvändig för en fungerande kognition (Ashcraft 2006:48ff), 
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som också Herons experiment visar. I den mån det ens går att dela upp vår perception i 
sensorik, kognition och omgivning visar det också att helheten är större än delarna. 
Kognitions- och neuropsykologin verkar till stor del bekräfta den syn på människan som 
tillhörande sin omgivning som lagts fram som grund för uppsatsen hittills. En sensorisk 
dikotomi borde därför även inom arkeologin ersättas av en perceptuell dikotomi för att återta 
en del av marken som förlorades till idén om ett kulturellt filter. 

En av de största invändningarna mot neuropsykologin är att aktivitet i hjärnan varken är 
beteende eller tankar, eller orsaken till dessa. Inte heller är signalerna från hudens 
känselreceptorer den egentliga känslan; och föremålet vi rör vid kan inte heller vara känslan 
(även om det verkar vara det minst abstrakta av de tre förslagen). Till förmån för uppsatsens 
längd är det tillräckligt att helheten verkar vara större än delarna och det finns en kontinuerlig 
perceptuell omgivning. 

Om råttorna 

Neuropsykologin har först på senare år börjat betona vikten av omgivningen och avlägsna sig 
från övertron på hjärnan som enväldeshärskare (som nu fått den inte helt opartiska 
benämningen mentalism). Neuropsykologin har sina rötter i det sena 1800-talet. Paul Broca 
korrelerade hjärnskador med oförmåga att tala år 1861 (Kolb & Whishaw 2009:11) och 
genom bortfallsstudier, olyckliga operationer, grymma experiment och märkliga olyckor 
växte förståelsen för hjärnan fram under det följande århundradet. Ett praktiskt problem inom 
neuropsykologin har varit teknikerna för hjärnavbildning, som först under de senaste 
årtiondena har utvecklas. Den första halvan av 1900-talet var studierna beroende av att ta bort 
och förstöra områden i hjärnan för att sedan tolka bortfallets betydelse (Kolb & Whishaw 
2009:14). Studierna på hjärnskadade hundar och döda patienter lämnade mycket att önska. 
1957 kunde Herons instrument konstatera att deltagarnas hjärnvågor var "abnormala" utan att 
skada dem fysiskt och tekniken för mer detaljerad hjärnavbildning har sedan dess ökat 
snabbt. I dagsläget är likväl neuropsykologin till stor del begränsad till laboratoriemiljö.  

Laboratoriecentrismen lägger sordin över det antropologiska intresset för kognitions- och 
neuropsykologi (Ingold 2000:220). Att mäta reaktionstiden på olika ord i en magnetscanner 
är utan tvekan ett nerbyte för en antropolog med någorlunda höga tankar om miljöns 
betydelse. Generaliserbarhet till verkliga situationer har fått en högre status inom 
kognitionspsykologin under senare år (men ambitionerna dras emellanåt ner på grund av 
testmetodikens begränsningar). Allt eftersom input/output modeller har visat sig otillräckliga 
har de mer djurbaserade studierna benämts "behavorial neuroscience", medan neuropsykologi 
primärt rör människor (Kolb & Whishaw 2011:172). De fungerar i samklang: en 
människohjärna är inte fundamentalt annorlunda än en råtthjärna (även om det finns 
signifikanta skillnader), men det är numera sällan en teori om mänsklig kognition baserar sig 
enbart på råttor på jakt efter ost i labyrinter. Spatial navigering är ett av de områden som 
kognitions- och neuropsykologin länge lämnade åt gnagarbaserade labyrintstudier (för kritik: 
Ingold 2000:220 och försvar: Kolb & Whishaw 2009:592), vilket dessvärre är en av de 
egenskaper som är nödvändiga i relation till perceptionen av grottan. Labyrintstudierna gav 
en otillräcklig, om inte orättvis, bild av både vår och råttans rumsliga förmåga och den 
kognitiva karta som skapades efter dessa studier har visat sig otillräcklig (Ingold 2000:222).  

 



	   8	  

Kritiken mot den kognitiva antropologins mål att upptäcka hur andra människor skapar 
ordning av det fullständiga kaos som möter oss (Ingold 2000:160) är berättigad, inte bara 
utifrån kritiken av den svårförsvarade separationen av natur och kultur utan också ifrån den 
samtida psykologins förståelse av sensorik och perception. Som det föreslås i The pathology 
of boredom (Heron 1957) föreslår är det inte ett kaos som möter oss, utan ett kaos som 
uppstår, om något, i omgivningens frånvaro (Kolb & Whishaw 2011:7f). Nervsystemet är en 
del av vår kropp i omgivningen: inte av tillfällighet utan av nödvändighet. Men trots hög 
medvetenhet om kritiken faller neuropsykologin ofta in i en dualistisk retorik i förhållande 
mellan kropp och medvetande: att "hjärnan behöver stimuli" (eg. a.a:398, i samband med The 
pathology of boredom) vilket föreslår att hjärnan existerar för sin egen skull, med kroppen 
och sensoriken som ett bihang. Den överdrivna bilden av hjärnan som en 
informationsprocesserande apparat med ett eget syfte kan ses som en effekt av 
avståndstagandet från behaviorismen. Givetvis kan termer som "periferalt" och "centralt" 
nervsystem tolkas i samma, mentalistiska anda och det är möjligt att kognitionspsykologin 
inte har ett alltför drivande intresse av att helt slutgiltigt göra sig av med "the Cartesian 
ontology that is basic to the entire project of cognitive science" (Ingold 2000:165). 

Arkeologi och neurologi 

Ett funktionalistiskt bagage är dock inte tillräckligt för att döma ut hela kognitions- och 
neuropsykologins nuvarande syn på perception. Inom arkeologin närmar man sig vanligen 
kognitionsvetenskapen ur ett gemensamt evolutionärt intresse och testbara, empiriska 
samband mellan "brain structure, cognitive function and archaeologically observable 
behaviours is /... / a central challenge in the development of a true neuroarchaeology." 
(Malafouris & Renfrew 2008:382). I den perceptionsorienterade arkeologin har neurologiska 
begrepp som proprioception, hapsis och nocioception gjort ett försiktigt intåg (Fahlander & 
Kjellström 2010:3). Dessa svarar mot grupper av känselreceptorer som skiljer på till exempel 
värme, tryck och smärta. Det är inte direkt möjligt att arbeta med enbart receptorer på en 
arkeologiskt meningsfull nivå och det är inte heller alltid nödvändigt (eller vanligt, för den 
delen). Perception används ofta nyanserat och mångfacetterat inom tolkningar av artefakter 
och tydligt mänskliga kontexter (eg. Hamilakis 2002, Fahlander & Kjellström 2010). Det är i 
samband med upplevelsen av ett landskap eller en miljö som perceptionen byts ut mot 
sensoriska intryck. Möjligen kan även detta spåras till uppdelningen mellan naturliga intryck 
och kulturellt uttryck, men det kan tyckas lite märkligt; särskilt då landskapet betonas som ett 
"rituellt landskap" (eg. Norsted 2006:14). 

Även om kognitiv psykologi söker strukturella samband som antas vara evolutionärt givna 
belyser den också hur dessa samband är genomgående. Minnet av färgen röd aktiverar 
samma hjärnområde som att se färgen (Kolb & Whishaw 2011:489). Detta gör ingen skillnad 
på "mänskliga" och "naturliga" kontexter och därför borde perception givetvis gälla alla 
arkeologiska kontexter, särskilt med de problem som rena sensoriska intryck möter. Därför 
borde perception ersätta sensorik inom arkeologin, givet att så som våra periferala 
nervsystem har likheter, har också det centrala nervsystemet gemensamma drag (Kolb & 
Whishaw 2011:7). Denna utgångspunkt kommer användas som en del av förståelsen för 
upplevelsen av grottorna och målningarna. Därmed är det givet att verktyget för att kunna 
använda upplevelser inom arkeologi är vår förmåga till perception, inte perceptionen i sig. 
Det är ett underförstått antagande om att det endast finns ett tidlöst, sensoriskt mörker att 
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förhålla sig till som skapar problem när de norra grottorna möter polarnatten. Den sensoriska 
avskärmningen gör en dikotomi mellan ljus och mörker möjlig men den gör också 
förhållandet ostabilt över tid, då receptorerna i ögonen reagerar likadant på all frånvaro av 
ljus. En sensorisk beskrivning har en alltför liten direkt resonans i människors perception av 
världen för att vara arkeologiskt meningsfull att bruka.  

Erfarenhet, minne och uppmärksamhet utgör essentiella men svårfångade 
komponenter av perceptionen av grottorna som uteslutits eftersom de anses kulturellt givna 
(även om de inte är mindre kulturellt givna än perceptionen av mörkret). Dessa aspekter av 
perception kommer därför vävas in i materialet, med utgångspunkt i kognitionsforskning, och 
kommer vara en del av förståelsen av målningarna och omgivningen.  

Överskuggandet av en världsbild 

Eftersom uppsatsen kommer dyka djupare in i uppfattningen av grottan utifrån de idéer om 
perception som presenterats, måste relationen mellan vår världsbild och den forntida 
klargöras. Jordaxelns lutning är ett sätt att beskriva de säsongsmässiga ljusskillnader vi 
upplever, precis som ljusreceptorernas habituering är ett sätt att beskriva hur vi upplever att 
vi vänjer oss vid mörkret och får tillbaka synen vi inledningsvis förlorat. Dessa förklaringar 
beskriver inte hur världen "egentligen" är. Förklaringen är mindre relevant än den livsvärld 
som den står i relation till (Ingold 2000:13ff); vår världsbild utgör inte ett sätt att se världen 
från en punkt utanför denna. Vi är oundvikligen involverade och oskiljaktiga från vår 
omgivning (Ingold 2000:153). Därför är alla de begrepp vi utvecklar invävda i samma 
livsvärld som den forntida världsbilden en gång var. Målet är inte att skapa en länk mellan 
vår världsbild och en forntida, abstrakt världsbild utan en relation först och främst till en 
livsvärld vars komponenter är igenkänningsbara för oss. 

Geologiska begrepp för att förklara landskapet används sedan länge inom arkeologin 
genomgående utan att ifrågasättas. De är en väl invävd del av den arkeologiska 
begreppsramen och har tyngden av en objektiv, underliggande sanning; grottorna är 
bränningsgrottor men de har använts som platser för övergångsriter. Denna benämning 
framhäver landskapet som passivt och gammalt i förhållande till aktiva och levande 
människor. Detta resulterar i en reducering av landskapets betydelse och håller den forntida 
världen på en armlängds avstånd (vilket gör att människor relativt sätt verkar större). Det är 
mer fördelaktigt att utforska hela vår livsvärld och den invävda världsbilden och inkorporera 
all tillgänglig kunskap i arkeologin, utan att placera den som en universell sanning framför 
forntidens missförstånd.  

Grottor som annorlunda platser 

Att platserna är perceptuellt annorlunda kommer att användas som utgångspunkt även 
om formen på denna annorlundahet kommer undersökas närmare. Grottorna kommer 
förstås som en betydelsefull del av en omgivning, då målningarna trots allt utfördes i 
grottorna. Mycket arkeologi faller om vi inte kan utgå ifrån att detta gör platserna 
meningsfulla. Grottorna kommer därför att hanteras som en betydelsefull del av en 
omgivning.  
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Ljus och mörker 

Polcirkeln markerar den yttersta gränsen för den regionen där jordaxelns lutning ger dagar av 
fullständigt mörker under vintertid. Växlingarna och kylan gör polarregionen sparsamt 
bebodd och det är bara i Norden och Ryssland vi gör oss besvär med att bo ovanför 
polcirkeln i någon större utsträckning: Murmansk, den största staden i polarregionen, har idag 
ungefär 320 000 invånare och Bodø har 46 500 (Murmansk & Bodø, nationalencyklopedien). 
Jämförelsevis är Barrow med 4000 invånare den största staden ovan polcirkeln i 
Nordamerika. 

Tabell 1. Soltimmar under midsommarsolståndet och midvintersolståndet i orterna på kartan (figur 4). Efter 
mörkertiden blir solen först synlig i sydöst: därifrån sträcker sedan banan ut sig mot en soluppgång i öst och en 
solnedgång i väst. Under sommaren rör sig solen ned mot horisonten och stiger sedan igen; midnattssolen blir synlig 
i nordväst. 

Atmosfärisk refraktion orsakar en gråzon kring polcirkeln som gräns: densiteten i 
atmosfären påverkar ljusbrytningen och lågt stående himlakroppar, som solen vid ned- och 
uppgång, verkar befinna sig högre upp på himlavalvet än var de i själva verket är 
(atmosfärisk refraktion, Nationalencyklopedin). Det orsakar en fördröjning av solnedgången 
och det fullständiga vintermörkret förläggs ungefär 90 kilometer norrut och midnattssolen 
kan ses 90 kilometer söder om cirkeln (märk med triangelformer på kartan, figur 3). Speciellt 
på högre breddgrader kan skillnader i tryck och temperatur påverka mängden refraktion och 
eftersom solens bana är låg kan små förändringar orsaka stora skillnader i solens skenbara 
upp- och nedgång (smhi.se). Solens låga bana gör också att tidpunkten då solen blir synlig 
efter mörkertiden kan variera från dal till dal, beroende på hur hög bergskammen i sydöst är. 
I de nordligare delarna av regionen, där bergstopparna kan sträcka sig över 1000 meter över 
havet, kan skillnaderna vara markanta. Detta påverkar främst Lofoten och det närliggande 
området och tiderna i tabell 1 kan därför vara missvisande för de breddgrader som Svolvær 
och Bodø representerar. Tiderna som anges för de sydligare orterna är mer pålitliga; 
vintertiden är inte lika mörk längre söderut och landskapet kring grottorna domineras oftare 
av planare öar och uddar än höga berg. 

Midsommarsolståndet har en mindre lokal prägel än polarnatten: det är synligt betydligt 
längre söderut och om temperaturen och lufttrycket är rätt kan midnattssolen sträcka sig 
ytterligare några kilometer ner i landet. Till skillnad från soluppgången som ofta är dold av 
bergen, sker solnedgången under våren över havet i väst och kusten är den bästa platsen att se 
midnattssolen. De dagar, veckor eller månader då den inte sjunker ner under horisonten är en 

Ort Antal ljusa timmar 20/6, 
2012 

Antal ljusa timmar 21/12, 
2012 

Svolvær/Bukkhammarhola 24 h. (23 maj-18 juli) 0 h. (6/12 - 6/1) 

Bodø 24 h. (30 maj - 11 juli) 00:53 h. 

Mo i Rana 24 h. (7 juni - 3 juli) 02:28 h. 

Mosjøen 24 h. (15 juni - 25 juni) 02:56 h. 

Brønnøysund 22:49 h. 03:15 h. 

Namsos/Bølehula 21:27h. 03:56 h. 



	   11	  

stor del av solens bana synlig från hela kusten. Den faktiska midnattssolen står i nordvästlig 
riktning. Ljuset i området är ett dominant inslag som påverkar människors livssituation under 
året men det är ändå lätt att manipulera. En förflyttning norrut eller söderut, upp på fjäll, ner i 
dalar eller in i grottor kan förändra ljuset avsevärt.  

Polcirkeln ger inte en klar uppdelning mellan de nordliga och de sydliga grottorna. De utgör 
inte två grupper med helt separata ljusförhållande. Många av de sydliga grottorna har 
midnattssol under sommaren och enbart vissa av de nordliga grottorna har polarnatt under 
vintern. Den nordliga och sydliga gruppen skiljs också åt av ett visst avstånd, men det är 
tydligt att regionens ljusförhållande är mer mångfacetterat än vad polcirkeln medger.  

Landskap och grottor 

Kusten är rik på bränningsgrottor som bildades under den senaste istiden (Møller 1985 
genom Sognnes 2009:83). Många av dessa ligger på ungefär 100 m. ö. h. och användes för 
målningarna. Vissa av grottorna är synliga som skuggor på bergsväggen, medan grottorna 
med målningarna ligger mer dolt. Fingalshulas ingång ligger bakom ett stort stenblock (se 
figur 6) och Solsemshula ligger invikt i en bergsvägg (Norsted 2011:9). De skuggor som 
bildas vid solsken gör det svårt att skilja djupa grottor från ytliga sprickor förutom i 
grottornas kontinuerliga mörker i alla typer av ljus. Grottorna är därtill svåra att nå, då de 
ligger på branta och steniga sluttningar vid fjällets fot. Flertalet av grottorna ligger på öar och 
är därför otillgängliga. Kollhellaren och Bukkhammarhola backas upp av branta fjäll och 
även om de är synligare från vattnet är landstigning beroende av stilla väder. Kollhellaren 
ligger med utsikt över Moskenesströmmen, en av världens starkaste strömmar (Norsted 
2006:28). Landskapet kännetecknas av en stor rörlighet: tidvattnet flyttar stenar och sand 
under dagens gång och snöfall, laviner och smältvatten följer med årstiderna lika självklart 
som solen.  

Avståndet mellan den sydligaste grottan i den nordliga gruppen (Brusteinhola) och den 
nordligaste grottan i den sydliga gruppen (Troillhåle) beskrivs nästan precis av de 180 
kilometrarna av atmosfärisk refraktion som omger polcirkeln och förvränger ljusförhållandet 
(se figur 4). Helvete och Brusteinhola ligger därför precis på gränsen till polarnattsområdet. 
Helvete lutar sig inte mot en östlig bergsvägg och borde på grund av sin öplacering ha 
tillgång till solen så fort den visar sig. Samma förhållande kan gälla för Sandenhola. 
Brusteinhola ligger med ryggen i ett berg, men det är svårt att säga hur mycket det påverkar 
dess ljustillgång i slutet av mörkertiden, men bergen bakom är överlag några av områdets 
högsta, med toppar på över 1000 meter över havet. Under midsommarsolståndet i 
Brønnøysund, där de sydliga grottorna tar vid, är solen under horisonten lite över en timme. 
Under vintersolståndet är dagen lite mer än 3 timmar lång. Vid den sydligaste grottan, 
Bølehula, är den kortaste dagen ungefär 4 timmar lång. Eftersom landskapet planar ut något 
söderut och solen generellt sett står högre på himlen påverkas vintertiden mindre av den 
lokala topografin och ligger mer i linje med de tider som anges i tabell 1. 
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Figur 4. Grottorna och den nordnorska kusten. Norr om polcirkeln ligger Bukkhammarhola, Kollhellaren, 
Sandenhola, Brusteinhola och Helvete. I söder ligger Troillhåle, Skåren-Monsen, Solsemshula, Fingalshula och 
Bølehula. Simon Kranehula ligger vid Svolvaer. 



	   13	  

Utsikt och riktning 	   

Solsemshula och Fingalshula har båda två 
öppningen åt sydväst och under hösten och 
våren lyser solen därför rakt in i de grottorna 
(Norsted 2011:7, Norsted 2008:18). Även 
Bukkhammarhola och Sandenhola är vända 
åt sydväst, medan Kollhellaren och Helvete 
är vända norrut, mot midnattssolen. Vid 
Bukkhammarhola ligger Otervikhula, vänd 
åt nord men ljus hela vägen in som 
genomsöktes utan att målningar hittades 
(Norsted 2006:37). Det är intressant att de 
nordliga grottorna Helvete och Kollhellaren 
är de enda som är vända norrut men det 
finns inget bindande mönster i grottornas 
riktningar: eftersom de är bränningsgrottor 
är de dessutom alla i mer eller mindre 
utsträckning riktade mot havet. Grottorna 
som ligger ute på Lofotens västkust har på 
grund av sitt läge också den mest påtagliga 
havsutsikten. Utsikt över enbart hav är 
betydligt vanligare bland de nordliga 
grottorna. Bland de sydliga grottorna är 
havsutsikten delad med öar och mindre 
landområden (Norsted 2008, 2011). De 
ligger också på högre höjd än de nordliga 
mätt från ingången.  mellan 80 och 150 

meter över havet. Ovan polcirkeln ligger alla grottorna under 50 m. ö. h, med undantag av 
Brusteinhola som ligger precis 100 m. ö. h.  

Öppningsstorlek, sluttande golv och rasvallar 

De sydliga grottorna har jämförelsevis mindre ingångar än de nordliga, med undantag för 
Skåren-Monsen som är nästan 25 meter hög (Mandt & Lødøen 2005:88). Solsemshulas 
öppning är 3 meter bred och Fingalshulas öppning är lika liten. Troillhåle beskrivs som 
såpass liten att man måste krypa in och det gäller även Bølehula (Sognnes 2009:91). Den 
största öppningen står Kollhellaren för, med en höjd på över 50 meter och med 12 meters 
bredd (Norsted 1998:2, se figur 5). Närliggande Bukkhammarhola är 21 meter bred (Norsted 
2006:37). Endast Sandenhola avviker från mängden i storlek på grund av en hög rasvall med 
en liten ingång och en brant nedstigning därefter (a.a:). Det är möjligt att många grottor på 
Lofoten överlag har lägre ingångar med större öppningar. Skillnaderna reflekterar då en 
övergripande skillnad i landskapet; grottor som Kollhellaren kanske inte finns längre söderut. 

Till skillnad från de nordliga grottorna sluttar också alla sydligare grottor nedåt efter 
öppningen. Att avgöra höjdskillnaden försvåras av rasvallarnas pågående tillväxt: stora 
stenblock som förändrar ljusinsläppet markant kan ha fallit senare än målningarna (Sognnes 
2009:85), så som antas vara fallet i Kollhellaren (Norsted 1998:2). Små och stora ras pågår 

Figur 5. Kollhellarens 50 m höga ingång är synlig från 
havet men svårtillgänglig. Foto: Terje Norsted (2006:29). 
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ständigt i och utanför grottorna och med extra intensitet under vårens frostsprängningar 
(Norsted 2011:24, 2008:12). Det kan vara ett problem vid avgörandet om figurerna ligger just 
i övergången mellan ljus och mörker. Föränderligheten kan dock ha varit en del av relationen 
till ljuset. Det är rättvist mot forntida människors kunskapsnivå att anta att de också kände till 
att stenar kan rasa och rasar, så väl som hur frekventa rasen är under våren jämfört med 
vintern. Om den exakta placeringen i ljuset var av vikt skulle det finnas spår av flyttade 
stenblock i rasvallarna. Det är svårt att spåra sådana ändringar i rasvallen men det finns spår 
av flyttade stenar inuti vissa av grottorna. Det kan finnas sådana spår i Brusteinhola (se figur 
9) och möjligen i Helvete, där en tredjedel av rummet har stenfritt golv (Norsted 2006:32). 
Även Petersens möjliga stenrader kan räknas till detta.	   

Att rummets egen rörlighet sällan framhävs kan bero på vår nuvarande syn på rum. 
Byggnader ses sällan som i ett tillstånd där de bygger om sig själva och vi föreställer oss att 
de är förhållandevis passiva. Grottor växer eller krymper mer framträdande: vatten läcker ut 
ur väggarna och avlagringar förändrar deras färg kontinuerligt. Geologin är framförallt 
levande och förändringarna kan inte enbart ses som ett problem vid konserveringen av 
målningarna. Det kan istället ha varit en del i valet av grottor som lokal. Rasen hjälper till att 
göra grottan svåråtkomlig och om det var en faktor vid valet av lokal skulle de pågående 
rasen inte behandlas som "störande av en ordning" på samma vis.	   

Utanför Solsemshula är stenblocken så 
pass stora att nedstigningen till grottans 
golv nu underlättas med en trappa. Den 
lilla ingången och den branta 
nedstigningen till grottans golv gör 
ljusinsläppet väldigt sparsamt och redan 
där rasmassorna slutar börjar mörkret ta 
över (Norsted 2011:11). Därför är grottan 
mörk trots att den bara är 40 meter djup 
(Norsted 1998:2). Troillhåle är den 
grundaste grottan med 30 meters djup; 
också den är mörk till följd av en liten 
ingång. Figurerna i Troillhåle ligger längst 
in, helt i mörker (Bjerck 2012:50). Även i 
Solsemshula är målningarna placerade 
allra längst in i mörkret, i två låga fält 
(Norsted 2011:50ff). Ljusinsläppet 
begränsas ytterligare av att gången svänger 
(se figur 2). Kollhellarens golv lutar svagt 
uppåt efter den inledande vallen av 
rasmassor från taket, vilket gör lokalen 
ännu ljusare. Samma förhållande råder i 
Brusteinhola (Bjerck 2012:53) och till viss 
del även i Bukkhammarhola (Norsted 
2006:34). Det gör att de nordliga grottorna 
som alla är över 100 meter djupa inte 
nödvändigtvis är mörkare än de sydliga 
grottorna, då flertalet av de djupa grottorna i 
norr släpper in stora mängder ljus.  Flera av 

Figur 6. Vägen upp till Fingalshula (bakom den ljusa 
stenen). Ras från det ovanliggande berget fyller vägen 
upp till många av grottorna med stenblock. Foto: Terje 
Norsted (2008:9). 
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de nordliga grottorna har förutom större ingångar också grottgolv som sluttar uppåt efter 
ingången och kompenserar på så vis för det ljus som vallen stänger ute. Kolhellaren, 
Brusteinhola och Bukkhammarhola har alla stigande golv, i Kollhellaren är stigningen 11 
meter. I Bukkhammarhola där stigningen börjar 78 meter in i grottan har ytterligare vikt lagts 
vid förändringen, då målningarna är placerade i samband med detta (Norsted 2006:37). Även 
om det stigande golvet bidrar till större ljusinsläpp är det osäkert om Bukkhammarholas 
målningar ligger i relation till övergången mellan ljus och mörker då de ligger så långt in.  

 
Figur 7. Brusteinhola. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren. 

Målningarna och bildlandskapet 

Upp emot 90 % av figurerna i grottorna är antropomorfa, streckgubbar mellan 12 och 95 
centimeter höga (Norsted 2006:20). Ett enkelt streck utgör kroppen är kopplat till ett runt 
huvud. Figurerna har ofta utsträckta armar och ben. Benen målas ofta korta i förhållande till 
kroppen och huvudet (Norsted 2006:20). De återfinns i mindre fält och är ofta någorlunda 
utspridda i olika riktningar. Det frekvent avbildade fält 1 i Solsemshula utgör ett av de mest 
samlade fälten. Detta beskrivs emellanåt som föreställande en shaman, en fackelbärare och 
ceremonideltagare ikoniskt avbildade i grottan (Norsted 2006:20), ibland på bekostnad av de 
synligen mindre organiserade grupperna (se figur 8). I Solsemshula, Helvete och Sandenhola 
finns endast människoformer dokumenterade (Norsted 2006). I Fingalshula och Brusteinhula 
finns både människolika figurer och zoomorfer noterade (Norsted 2006:46) och i 
Skårenmonsen är återfinns en identifierad zoomorf i sällskap av fyra odefinerade figurer 
(Bjerck 2012:51). Figurerna anses abstraherade och icke-föreställande: definitionerna 
sträcker sig sällan längre än "fyrfota" eller möjligen en björn i Fingalshula (Marstrander 1965 
genom Norsted 2008:58, Hesjedal 1994:13). Även ett fåtal geometriska figurer, som det 3.3 * 
2.6 meter stora korset i Solsemshula (a.a) har dokumenterats. Bjerck (2012:51) betonar också 
regionala likheter och lokala variationer i figurernas form mellan olika grottor och 
Marstrander (1965) anmärkte på en avsevärd storlekskillnad mellan figurerna i Solsemshula 
och de i Fingalshula.	   

Målningarna är utförda i rödockra, hematit, och som bindemedel har förmodligen det 
kalkrika vatten som läcker ut ur grottväggarna använts (Norsted 2008:23). Även hematit 
läcker ut ur berget, men i Kollhellaren där hematitutfällningar förekommer väldigt nära 
målningarna verkar inte den tillgängliga färgen använts utan pigment från en annan, än så 
länge okänd plats (Norsted 1998:3). I Fingalshula fotograferade Marstrander under sina 
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undersökningar "palettstenar" som under Norsteds dokumenterade av platsen inte gick att 
återfinna men kan ha använts för att mala färgen på plats (Norsted 2008:12, se figur 10). 
Utöver figurerna har flera formlösa färgfläckar påträffats, som kan antyda att många figurer 
brutits ner, eller att de "stammer fra en enkel berøring av bergflaten med maling på hånden" 
(Norsted 2011:21). Målade antropomorfer är ovanliga i Norden, men liknande figurer 
återfinns på ett fåtal platser, som Alta och Telemark (Mandt & Lødøen 2005:22f, 255). Dessa 
är målade ute på hällar och ligger på avsevärt avstånd från grottmålningarna. Grottorna ligger 
däremot mycket nära de slipade hällbilderna som anses vara betydligt äldre än de målade 
figurerna (kronologisk översikt i Hejsedal 1994) som också delar målningarnas regionala 
begränsning. Stora björnar, älgar och hjortar figurerar i flera hällar mycket nära grottorna. De 
välkända lokalerna Klubba och Fyrkantvatnet ligger mycket nära Brusteinhola (Mandt & 
Lødøen 2005:69) Det finns inga kända slipade bilder ute på Lofoten, förutom möjligen i 
Simon Kranehula, som då ligger i direkt anknytning till en målad figur (Norsted 2006:38). De 
slipade bilderna är till skillnad från grottmålningarna mycket naturalistiska. Motivvalet 
brukar sättas i relation till detta men tolkas som att det stammar ur att jordbruket avancerade 
upp för kusten och att detta fick jägar- och samlarkulturen att byta bildtradition från de 
öppna, naturalistiska djuren till de undangömda, abstraherade människofigurerna som är ett 
motiv ur bronsålderns bildtradition (Norsted 2011:14f) 

	  

Figur 8. Ett fält med figurer i Fingalshula med två möjliga djurfigurer (längst ner till vänster) Foto: A. 
Kjersheim. (Norsted 2008:56) 

Spatial navigering 

Målningarna återfinns i anslutning till ingången så väl som längst in i grottans mörkaste 
delar. Oavsett hur aktiviteten i grottan såg ut innebar den att besökarna rörde sig i en stor del 
av grottan. Rörelser i ett utrymme har emellanåt beskrivits som återhämtandet av en mental 
karta över platsen, men att hitta tillbaka eller minnas en väg rör sig inte om att återkalla en 
exakt allocentrisk karta utan om att minnas landmärken och rörelser mellan dessa (Ingold 
2000:220ff). Den kognitiva kartan har visat sig otillräcklig då den inte förklarar varför vi till 
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exempel inte minns vägen till en vän förrän vi ser bensinstationen där vi svängde förra 
gången. En karta förutsätter att alla punkter är tillgängliga oavsett vår position på kartan och 
kan inte förklara hur den förändras med våra rörelser. Hanteringen av omgivningen är om 
inte kartlik så väldigt platskänslig för att möjliggöra riktat beteende. Spatial navigering har 
sin grund i kroppen: dess position, rörelser och dess relation till perceptuella landmärken. 
Förmågan att kombinera våra rörelser med landmärken ("jag svängde höger 10 meter efter 
grinden") utvecklas inte förrän i sjuårsåldern samtidigt med förmågan att kunna rotera objekt 
mentalt (Kolb & Whishaw 2011:327f). Perception är en aktiv handling som innefattar mycket 
mer eller mindre medveten motorik och uppmärksamhet (Kolb & Whishaw 2009:380ff, 
Wang & Simons 1998:315). Utöver det involverar navigering en variation av 
problemlösning, beslutsfattande, explicita och implicita minnen. Spatial kognition värdesätts 
i nutida IQ-test men bör likväl inte ses som en garanti för att navigera bättre än ett bi: bara 
annorlunda, eftersom vi relaterar till vad vi anser viktigt (oftast inte bikupor och blommor).  

En av svårighterna med att befinna sig i ett mörker är att hitta, eftersom till och med de mest 
bekanta platser blir svårnavigerade i mörker. Trots att du har slagit på vardagsrumslampan ett 
otal gånger kan mörkret göra att man glömmer bort var ljusknappen är (på höger eller vänster 
sida om väggen?). Ljud, texturer, former och lukter är alla möjliga navigationshjälpmedel, 
men även om vi använder alla våra sinnen anses människor navigera primärt med hjälp av 
synen, jämfört med myror och laxar som följer doftspår (Kolb & Whishaw 2009:599). För att 
hitta ljusknappen är det till och med möjligt att du återkallar minnet av ett ljust rum. 
Avstånden visar sig visserligen vara något annorlunda än vad du minns och visuella strategier 
har en tendens att störa navigation i mörkret (Kupers et al 2010:12718). 

Relationen mellan kroppen och perceptuella landmärken blir därför annorlunda i mörkret. 
Avskurna från den visuella världen blir uppfattningen om kroppens rörelse, hastighet, färdat 
avstånd och passerad tid central för vår kunskap om var vi är. Taktilt gör varje sten och 
spricka i grottväggen vägen in längre då det skapar fler punkter att röra sig mellan. På vägen 
ut störs taktiliteten av ljusets återkomst. Medan ögat åter vänjer sig vid starkare ljus på bara 
några minuter kan det ta upp till 45 minuter att vänja sig vid svagare belysning (Kolb & 
Whishaw 2011:290) vilket skapar en riktning i upplevelsen som inte bara styrs av grottans 
form utan också av ljuset.  

Att röra sig i mörker är givetvis en egenskap man kan utveckla och bemästra, men grottan 
som obekant och annorlunda plats är trots allt den valda utgångspunkten och därför får vi 
lämna den vana navigatören därhän. 

Målningar som en taktil karta   

I den icke-visuella omgivningen kan grottväggarna erbjuda de tydligaste perceptuella 
landmärkena. Väggar, avsmalningar, avdelningar och utvidgningar är de perceptuella 
ledtrådar som finns i mörkret och målningarna verkar ha en mer eller mindre tydlig relation 
till dessa taktila förändringar. I Sandenhola och Fingalshula ligger som tidigare nämnts 
målningarna i samband med en avsmalning. Vägen in till det inre rummet med målningar i 
Fingalshula blockeras till hälften av ett stort stenblock (Norsted 2008:19). I Skåren-Monsen, 
Fingalshula och Solsemshula återfinns målningarna längst in, vilket är en av de lättare 
platserna att hitta till i en grotta även om det kan vara någorlunda tidskrävande. I Kollhellaren 
återfinns målningarna där gången delar sig i tre, vilket är mycket kännbart. Brusteinhola är 
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den enda grotta där taket går att nå och här 
återfinns också de enda hittills kända 
takmålningarna (Bjerck 2012:52). Brusteinhola 
har den kanske mest komplicerade inre 
strukturen i relationen mellan målningarna och 
rummet. 

Grottan har en större, ljus del som avslutas i ett 
mindre mörkt rum. Innanför takmålningarna står 
en rest och målad sten (se figur 9) med 
ytterligare en människofigur ovanför. Bjerck 
(2012:54) framhåller att målningarnas placering 
är förståelig utifrån rummets form och det finns 
ingen anledning att ifrågasätta: det är dock 
relevant att skilja på vilket vis målningarnas 
placering går att "förstå utifrån rummets form": 
visuellt eller taktilt.  

Minne och mörker  

Eftersom en upplevelse överlag är kort och 
snabbt bortglömd (Schacter 2001:41) utgör 
mörkret i minnet en viktig del av förståelsen 
av grottorna. Men minnet återger inte en exakt 
kopia av en händelse utan är i huvudsak 
konstruktivt, användbart och förutsägande 
(Ashcraft 2006:221, Schacter 2001:6, 138ff). I 
det förutsägande ligger den kontextuella aspekten av minnet: när vi möter ett mörker har vi 
minnen av mörker mer tillgängliga. Att minnet relaterar till den direkta omgivningen är 
anledningen till att man minns resten av vägen först när man ser bensinstationen man svänger 
av vid för att ta sig hem till en vän (Kolb & Whishaw 2011:487f). Det gör också att minnet av 
tidigare grottor förstås bäst i en grotta och att minnet blir något mindre tillgängligt tills nästa 
besök. Det ger en direkt samhörighet mellan de olika grottorna i minnet och en kontinuitet till 
platserna; både lokalt och regionalt. Det utgör också en skiljelinje i frågan kring hur grottans 
permanenta mörker kan sägas vara av vikt trots mörkertidens utslätande av dikotomin mellan 
den ljusa yttervärlden och den mörka grottan. Grottans mörker har en annorlunda perceptuell 
historia än det yttre mörkret för en människa som lever i området. Dessa mörker kan relatera 
till varandra, men de är inte samma.  

I en livsvärld finns det inte bara ett sensoriskt mörker utan flera perceptuella mörker som 
kontinuerligt åtskiljs. Ett landskapsminne är lika mycket en social och historisk konstruktion 
som en personlighet och lika permanent trots att det alltid är i förändring. Av största vikt för 
att förstå grottan som en mörk plats är hur den uppfattas från utsidan som en konstant mörk 
plats; denna kontinuitet är vad som separerar dess mörker även när det är absorberat av 
vintermörkret. Denna perceptuella historia är också värd att hålla i minnet när man talar om 
grottans inre ljusförhållande. 

Figur 9. Sektion och planritning över Brusteinhola, med 
det inre mörka rummet förstorat. Grottan har sluttande 
golv (överst). Stenblocken i det inre rummet (c. 20*20 
m) på ritningen är samlade i ena hörnet, vilket skapar en 
kännbar delning av rummet. Brusteinhola är den enda 
kända grottan med målningar i taket (Bjerck 2012:53).  
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Ljuskällor 

De artificiella ljuskällorna har utelämnats till förmån för det tillgängliga dagsljuset och de 
ovan nämnda formerna av mörker. Avsaknaden av ljus benämns som nödvändigt för 
upplevelsen av grottan som en annorlunda plats men människan beskrivs ändå alltid med 
facklan i hand (Bjerck 2012:56, Sognnes 2009:92). Till viss del är det berättigat. Ljus krävs 
för att mala färgen, måla figuren och se målningen. Men att tala om mörkret som permanent 
trots att en ljuskälla behövs och antas, förutsätter en odefinierad skillnad mellan det naturliga 
och det tillförda ljuset. Detta återkommer i definitionen av grottan som en "ontologisk 
bakgrund" (Bjerck 2012:59). Grottans mörker förefaller opåverkat bakom det mänskliga 
ljuset, eftersom dessa helt enkelt inte interagerar med varandra eftersom det ena utgör en 
bakgrund och det andra en levande aktivitet. Därför används grottan som en lokal där det är 
möjligt att kontrollera människans upplevelse (Norsted 2008:18). Även om det reflekterar hur 
grottan valdes i första hand utelämnar den helt mörkrets fortsatta närvaro. Grottan används 
men upplevs inte: besökaren får ingen omedelbar tillgång till grottans permanenta mörker 
utan håller sig i en väsensskild sfär. Som en människa som blir kontrollerad tenderar 
besökaren också att förhålla sig passivt till omgivningen: människan med facklan i hand är en 
betraktare som tar emot intryck. Det självklara införandet av en ljuskälla belyser snarast hur 
djup sprickan mellan den naturliga världen och det kulturella uttrycket är inom arkeologin. 

Det kanske mest inflytelserika oreflekterade antagandet ligger i målningens synlighet i alla 
steg. Det finns mycket som tyder på att målningarna utfördes i en viss mängd ljus, som att de 
är gjorda nära varandra utan att vara övermålade. Men de har också en tydlig relation till 
avsmalningar och förändringar i grottans form som går att uppleva utan ljus. Andra ljuskällor 
är definitivt en aspekt av grottbesöket, men det behöver inte förutsättas i alla led. Det som är 
av mest intresse är inte de passiva betraktarna, och genom ett tillfälligt lösgörande av det 
tillförda ljuset framhävs istället de utforskande och skapande aspekterna av grottmålningarna. 
Det är i denna utforskande mening som det permanenta mörkret är av störst vikt. 

Bekanthet 

Tolkningar med facklan i hand indikerar att ljuset tillför en önskad social dimension av 
målningarna, som kan vara svår att hantera i mörker. Grottmålningars förhållande till större 
och mindre grupper diskuteras emellanåt (Norsted 2008:17, 2006:18, Pastoors & Weniger 
2011). Det allmänna resonemanget är av typen om det får plats många människor så har det 
också varit många människor där. Även om det är lockande att räkna besökare verkar 
resonemanget enbart vara giltig i grottor. Mer rymliga platser som öknar och slätter faller 
aldrig offer för de logiska följderna av att vara ett större utrymme. Det är bara ett sätt att 
analysera ett utrymme, men det står på en märklig grund som gör resultatet antigen 
missvisande (stora platser innehåller alltid många människor) eller intetsägande (som en 
uppskattning av utrymmet är det inget bindande). I en vidare mening, sammanräknat med 
kulturlagret, kanske det kan vara möjligt att få en tydligare bild av hur omfattande den 
mänskliga aktiviteten har varit men i relation till de outgrävda norska grottorna är 
diskussionen än så länge mindre givande.  

Det finns andra sociala aspekter av målningarna då de utgör en form av bekanthet. De är på 
så vis en form av trygghet även om de inte nödvändigtvis framkallar en känsla av trygghet. 
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Människor är experter på att känna igen människofigurer, så som katter är experter på att 
känna igen katter (Kolb & Whishaw 2011:402). Att känna igen sin egen art är en 
grundläggande och absolut nödvändig förmåga för att kunna leva i världen då världen i stor 
utsträckning har en social form. Baksidan, att vi emellanåt ser en gubbe i månen, ett helgon i 
en skiva rostat bröd eller hör röster i vinden är ett litet pris att betala för att alltid känna igen 
den mänskliga formen.  

Därmed måste inte figurerna medvetet kännas igen som mänsklig påverkan. Ansiktet i det 
rostade brödet får definitivt sin kraft från våra föreställningar om dess ursprung (inte en 
nyckfull brödrost). Att det läcker röd färg ur bergsväggarna; i Kollhellaren väldigt nära 
grottan största fält med 13 målade människofigurer (Norsted 1998:3) gör figurerna 
hemmahörande i grottan på samma vis som gubben hör hemma i månen och vi kan inte anta 

att figurerna sågs som 
tillverkade av människor trots 
att de är skilda från 
utfällningarna. Särskilt rörande 
människoliknande figurer kan 
gränsen vara flytande då de är 
så igenkänningsbara. I sin 
magnetism markerar de sig 
själva snarare än övergången 
mellan ljus och mörker och 
detta förstärks av den obekanta 
och svårtillgängliga miljön. Att 
gå in i en grotta utan bilder är 
därför långt ifrån detsamma 
som en grotta med målningar. 

Målningarna ter sig givetvis 
annorlunda för dem som 
skapade målningarna. I 
litteraturen är det 
förvånandsvärt svårt att hitta 
direkta referenser till den 
målande människan, trots att 
denna person är den enda som 
egentligen har lämnat spår efter 

sig. I fråga om att hitta färgen, 
mala den och blanda den är 
målandet en av de få aktiviteter 

vi har kunskap om (Norsted 2008:23). Trots att det verkar otroligt att detta till skillnad från 
andra grottaktiviteter var en trivial syssla behandlas det ofta sekundärt, som en markering. 
Erfarenhet av att göra målningar är en viktig social egenskap som påverkar uppfattningen av 
målningarna och förändrar figurerna till en kommunikation mellan färdigheter. De som 
utförde målningarna har därför en annorlunda förståelse för dem och det är inte möjligt att 
likställa allas upplevelser av målningarna. 

Bekantheten innebär inte att alla målningarna måste uppfattas som likadana. Individuella 
drag återfinns både i målningarna och grottorna och framför allt i förhållandet däremellan: 

Figur 10. Fingalshulas inre rum, fotograferat av Sverre Marstrander 
1965 med de eventuella palettstenarna fortfarande kvar under 
målningarna (Norsted 2008:14). 
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grottorna har sina egenheter och dessa går igen i placeringen av målningarna. I Troillhåle 
används en sidogång och i Helvete växer figurerna till 90 centimeters höjd med spretande 
fingrar i naturlig storlek, så väl som en 20 meter lång linje (Bjerck 2012:51); det stora korset i 
Fingalshula och en långhornig djurfigur i Skåren-Monsen. Att de tillhör samma tradition gör 
inte skillnaderna oviktiga i förhållande till deras relativa homogenitet. Det är lämpligare att 
förstå bildtraditionen som återskapande, åtminstone ur en individsynpunkt. Om man vidare 
antar att alla människor inte besökte alla grottor har de individuella målningarna också en 
mer direkt kontakt med besökaren än en potentiell kulturell mall. En abstrakt mall får inte 
den fysiska tillhörighet som erfarenhet ger den faktiska målningen. Föremålet för 
uppmärksamheten får en fysisk känsla för den som vet hur det skapades; som en pianist som 
rör fingrarna i luften medan hon lyssnar på ett välkänt stycke. Denna innebörd är nu mer 
framträdande än vad målningen tidigare representerade.	   

Grottorna som mörka platser 

Oklarheterna som uppstår när grottornas inre ljus och mörker möter regionens skiftande 
ljusförhållande utgör ett tillfälle att använda perception för att betrakta grottan som både en 
del av en omgivning och en annorlunda plats. Regionens skiftande ljusförhållande gör inte 
grottans inre ljus och mörker irrelevant: att leva i landskapet gör att kontinuiteten i grottans 
mörker skiljer sig från det tillfälliga polarmörkret. Den tidsliga aspekten i perception skapar 
ett mer stabilt förhållande mellan ljus och mörker som inte i vanlig mening påverkas av de 
säsongsmässiga förändringarna. Den inre stillheten står i relation till landskapets rörlighet; 
dess variationer i ljus, temperatur, tidvatten och vindar. Mörkret är en väsentlig del i 
upplevelsen av grottan som en annorlunda del av landskapet, eftersom det enda av grottans 
perceptuella egenhet som är märkbar från utsidan är just dess mörker. Därför står regionens 
yttre ljusförhållande och grottans inre mörker i ett perceptuellt motsatsförhållande och i det 
skiftande landskapet blir grottans kontinuerliga mörker mer märkbart. Grottornas betydelse 
behöver då inte vara olika i nord och syd, men om grottan är ett perceptuellt kontinuerligt 
mörker kan målningarnas placering i ett övergångsläge inuti grottan ifrågasättas. Minnet, 
erfarenheten och kunskapen om grottan som en mörk plats i omgivningen gör att den 
perceptuella gränsdragningen sker där grottans annorlundahet som del av landskapet börjar: 
ingången. Målningarna bör relatera till grottan som en mörk plats och övergången mellan ljus 
och skugga inuti blir då mindre relevant. Perceptuellt sträcker sig grottan långt utanför 
öppningen, vilket gör att observationerna av relationen mellan ljus och mörker som inleds 
inuti grottan utesluter grottans egen historicitet (som en del av omgivningen). Terje Norsted 
följer samma spår när han anmärker att ingången till grottor observerats vara den viktigaste 
övergångszonen vid ritualer i Mellanamerika, även om han därefter öppnar upp för 
möjligheten till två motsatsförhållanden: ute/inne och ljus/mörker. Med grottan som 
perceptuellt mörker är det inte nödvändigt att utöka antalet dikotomier för att förklara 
målningarnas förhållande till ljuset och grottan. Inledningsvis ger det också en gemensamhet 
till alla lokalerna oavsett deras position ovanför eller under polcirkeln. 

Mörkrets kontinuitet gör det däremot inte möjligt att bortse helt ifrån betydelsen av de 
skillnader som finns mellan de sydliga och nordliga grottorna. Kollhellaren och 
Bukkhammarhola släpper in mer ljus än Solsemshula och Fingalshula. Det är en möjlighet att 
se dessa skillnader som en traditions invävande av landskapet i sitt varande efter hand som 
tiden går. I placeringen av målningarna omfamnar bildtraditionen grottornas inre egenheter 
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och det finns ingen anledning att anta att detta inte gäller den yttre formen också. Detta kan 
sträckas vidare till ett invävt yttre ljusförhållande. I denna mening är Sognnes förslag om 
användandet de nordliga grottornas under mörkertiden intressant. Om besöken i de nordliga 
grottorna genomfördes under den mörkare tiden möjliggörs även ett inkluderande av Hjertøya 
och Simon Kranehula som mörka platser, eftersom de båda är placerade ovanför polcirkeln. 
Detta följer också på att övergången mellan ljus och mörker inuti grottan blir mindre relevant. 
Detta är särskilt intressant om dessa halvljusa/ljusa grottor uppfattas som mörka från utsidan. 
En föränderlig tradition som involverar nya omgivningar då den växer är att föredra framför 
undergrupperingar eller delningar av en tradition som redan har en begränsad utsträckning. 
Återigen är det viktigt att förstå tradition inte som en reproducerande handling utan ett 
återskapande. Varje ny grotta med målningar förändrar därför traditionen även om den 
perceptuella kontinuiteten består. Återskapandet sker givetvis inte enbart i relation till det 
tidigare kulturella uttrycket utan till hela den perceptuella omgivningen. Om alla 
grottlokalerna skapades samtidigt och i samråd skulle detta innebära att den nordliga och 
sydliga gruppen har olika betydelser men det framstår som ett nästan surrealistiskt scenario. 
Även om det var en kortvarig tradition finns ett visst tidsligt utrymme som kan ge upphov till 
en inre dynamik inom traditionen.  

Om de nordliga grottorna besöktes under vintertiden kan det förstås som en tradition som 
växt ut över ett område och involverat nya omgivningar. Men det är möjligt att användandet 
under vintertiden gäller även de sydliga grottorna, även om det inte är synligt på samma vis 
som i de nordliga grottorna. Förändringarna under året påverkar alla grottornas annorlundahet 
i takt med ljuset: på vintern upplevs insidan som varm och på sommaren upplevs den som 
kall. På våren orsakar klimatskiftningarna frostsprängningar, som resulterar i fysiska 
förändringar i grottans inre i form. De växande rasvallarna, det växande rummet och golvet 
som fylls med stenar ger ett ökat mörker och en ökad otillgänglighet. Som en parallell är det 
intressant att se alla grottorna som använda under en tid då landskapet befinner sig i ett 
tillstånd av ökande mörker och otillgänglighet, alltså mot det mörkare halvåret. Under 
vintertiden fryser också vattnet som läcker ur väggarna, som under sommarhalvåret ger ett av 
de få framträdande ljuden i grottan (Norsted 2006:12). Vintern ökar den perceptuella 
stillheten i grottan och detta gäller också de sydliga grottorna. Vintertid ger då både ett 
förstärkt mörker och en förstärkt stillhet. Vintern kan även sägas förstärka den yttre världens 
stillhet, vilket gör att det inte är den tid då den perceptuella skillnaden mellan grottan och 
omvärlden är som störst. Det är då intressant att vintertidens yttre perceptuella stillhet skulle 
vara mindre framträdande i de norra grottorna, som ligger med större havsutsikt och närmare 
havet och i Kollhellaren och Bukkhammarholas fall nära den rörliga Moskenesströmmen. 
Deras lägre placering i landskapet möjliggör också havets rörlighet att upprätthålla den 
rörliga yttervärlden mot den stilla grottan även under vintern. Eftersom de sydliga grottorna 
ligger på högre höjd och oftare har utsikt över öar och mindre landområden är det möjligt att 
deras perceptuella annorlundahet är störst är i relation till ett ljust och växande landskap. Det 
skulle istället förstärka en säsongsmässig åtskillnad i grottornas användning. Det finns kanske 
inte tillräckligt stor grund för att peka på att så var fallet men det hade varit intressant i 
förhållande till Norsteds (2006:20) parallell till grottor som pilgrimsmål; det skulle skapa en 
tidslig rymd att besöka alla grottorna i. 

Oavsett formen på säsongsmässigheten för aktiviteten i grottorna, gör möjligheten att de inte 
besöktes året runt dem tidsligt svårtillgängliga. Grottorna ligger dessutom osynligt och 
otillgängligt i landskapet. Kontinuerligt mörker är trots allt en egenskap som delas av mer 
lättillgängliga grottor också och om grottorna var av betydelse då det permanenta mörkret 
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inuti stod i kontrast till det yttre ljusets rörlighet finns det i detta förhållande ingen anledning 
till att välja svårtillgängliga grottor. De målade grottorna har likväl ett genomgående 
undanskymt läge. Som en isolerad och gömd företeelse som endast användes under en viss 
tid av året väcks frågor kring hur utbrett användandet och kunskapen om grottorna med 
målningar var. Det finns ett utrymme för att undersöka huruvida grottor överlag ansågs 
tillgängliga eller otillgängliga. 

ljuset och den inre formen 

Det är likväl inte uteslutet att figurerna markerar övergången mellan ljus och mörker. 
Variationerna i målningarnas placeringar (de sydliga målningarnas placering längre in i 
mörkret) är ändå en relevant invändning mot att målningarna kan ha placerats enbart i 
relation till grottans mörker. Det finns möjligen ett avsägande av målningarna som relaterade 
i första hand grottans skymningszon och det yttre ljuset i en av de möjliga tolkningarna: "The 
paintings are located at different places within the cavescapes – in the twilight zones, by a 
marked narrowing in the passages, where passages divide, or in the inner chambers." (Bjerck 
2012:61). Skymningszonen är då endast en av många möjliga övergångar, vilket är ett sätt att 
möta att endast två av grottorna innehåller målningar som verkligen är i samband med 
övergången mellan ljus och skugga. Detta är i grunden en utveckling av samma problem som 
Norsted försöker lösa genom att skapa en inne/ute dikotomi. Målningarna som markeringar 
av övergångszonen mellan ljus och skugga håller kanske på att ersättas av en mer 
mångfacetterad tolkning. Att grottan består av olika zoner är en central aspekt av argumentet 
för grottan som en skådeplats för övergångsriter och en undersökning utifrån relationen 
mellan ljus och mörker ger möjligen inte avgränsningarna den komplexitet som krävs. 
Uppdelningen av grottlokaler kan spåras tillbaka ända till Petersens uppteckning av 
Solsemshula med tre, distinkta avdelningar. Dessa och nu även målningarnas placering i 
övergången mellan ljus och mörker har ifrågasatts, men grottan som utrymme för 
övergångsriter försvagas inte med upplösandet av den antagna inre formen. Grottan som en 
uppdelad lokal ännu inte blivit fullständigt argumenterad för och framförallt har 
målningarnas placering och motiv har inte satts i relation till detta. Det finns något 
motsägelsefullt i att alla avgränsningar "markeras" med en likformig figur. Tills vidare är 
inget rum är mer heligt och grottan utgör en mörk helhet. Det är givetvis möjligt att även 
övergångsritualernas utformning anpassades efter grottans yttre och inre form; men även 
detta skulle i så fall framförallt behöva sättas i relation till figurerna, då de utgör den mest 
slående gemensamma aspekten av grottorna.  

En icke-visuell bildtradition 

Om målningarna ligger i ett perceptuellt mörker är tillförandet av ljuskällor i form av härdar 
och facklor mindre problematiskt. Detsamma gäller inte för idén att facklorna användes aktivt 
för att kontrollera upplevelsen av grottan, eftersom ljus som en central del av upplevelsen går 
ifrån grottan som ett betydelsefullt perceptuellt mörker. Flackande fackelljus är 
återkommande i beskrivningen av upplevelsen av målningarna och hänvisningen till att 
mörker "tillåter manipulationen av sensoriska intryck" kan emellanåt förefalla vara ett tomt 
uttryck som faller tillbaka på att det kulturella filter som gav upplevelsen ett innehåll nu är 
förlorat. Trots detaljlösheten i hur ljuset förändrade upplevelsen gör tillförandet av ljuskällor 
en svårfångad social aspekt av grottan tillgänglig. Grottorna som en gruppaktivitet måste tas 
med i beräkningen vid generaliseringar från en nutida upplevelse till en forntida, särskilt ur 
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den infallsvinkel som Bjerck väljer eftersom en social kontext förändrar perceptionen 
fundamentalt. En social dimension saknas dock i beskrivningen av upplevelserna i grottan 
och återfinns endast i tolkningen, inte knuten till den tidigare beskrivningen. I ljus kan vi 
följa andra människors blick och avsikter och en sådan form av bekanthet, till ett levande 
sällskap, gör de mänskliga figurerna på väggarna överflödiga. Att alla grottor skulle kunna ha 
besökts, med eller utan målningar, kan vara en oavsiktlig eller avsiktlig följd av 
utgångspunkten, där all mänsklig närvaro beskrivs och tolkas separat och i tillfört ljus. 
Ljuskällor bör även i ett perceptuellt mörker tillföras med en viss försiktighet. Det finns ett 
givet element av synlighet i fråga om bildernas tillblivelse, men med det följer inte att alla 
som besökte grottan målade eller visuellt tillgodogjorde sig figurerna; eller att streckgubbens 
visuella detaljer var av stor vikt. Figurernas synlighet vid målningstillfället stärks av att 
figurerna sällan överlappar varandra, men upprätthållandet av grottan som en mörk plats kan 
innebära att de visuella aspekterna av målandet hölls marginellt och möjligen föregick 
besöken.  

Tillförandet av figurer behöver inte vara en del av alla besök och grottan som mörk plats kan 
istället ge ett tillfälle att överväga grottmålningarna som en icke-visuell bildtradition. Även 
om målandet utfördes i någon form av ljus har de ett tydligt förhållande till grottan som mörk 
plats genom sin taktila placering. Figurerna är frammanandet av ett mörkt grottlandskap och 
målningarna utgör då en väsentlig del av en taktilt meningsfull omgivning. Som en taktil 
lokal utgör heller inte avsaknaden av ett inre heligare rum en inskränkning i platsens 
betydelse, då det inre rummet är en del av en taktilt meningsfull miljö även om det inte finns 
en rumslig hierarki. Det är svårt att se ett möjligt tyngre arkeologisk bevis på att grottan 
utforskades som en mörk plats, utöver den antydan som Norsted gör gällande de formlösa 
färgfläckarna som påträffats på bergväggen: att de kanske "stammer fra en enkel berøring av 
bergflaten med maling på hånden" (Norsted 2011:21). Det är minst lika troligt (om inte 
troligare) att dessa utgör svårt skadade figurer som bleknat bort. Målningarnas nedbrutna 
tillstånd gör också att en stilistisk skillnad mellan de olika grottorna kan vara svårhanterlig 
och missvisande. De lokala avvikelserna i stil tyder möjligen på att målningarna skapades 
under en kort tidsperiod av ett fåtal människor. Att målningarna utfördes under en kortare 
tidsperiod behöver inte betyda att traditionen var lika kortvarig. Figurernas interna likhet kan 
indikera att målningarna utfördes separat, skilt från de följande aktiviteterna. 

Detta stärks av att figurernas form och igenkännbarhet förändrar perceptionen av grottan så 
fundamentalt och att målningarna förstärker den inre formen taktilt. Eftersom dateringarna 
från Solsemshulas kulturlager är ett av de få arkeologiska materialen som bjuds bör de inte 
avskrivas så fort till förmån för en stilistiskt baserad tidsberäkning. Både djupet på 
kulturlagret i Solsemshula och de möjliga stilistiska skillnaderna skulle kunna förklaras av att 
grottorna besöktes till stor del efter att målningarna kom till. En något längre tidsrymd skulle 
också tyda på att traditionen fanns tillräckligt länge för att växa och involvera nya 
omgivningar. Det följer också att målandet av en grotta är ett bra inledande vis att särskilja en 
grotta i den mer otillgängliga kategorin med målade grottor. Petersen tolkade de fynd som 
gjordes i det inre rummet som offergåvor och kan det vara mer naturligt att offra till en figur 
som redan finns där snarare än en målning som kommer till efteråt. Detta blir särskilt 
kraftfullt om de inte ses som utförda av människohand. Det är viktigt att notera att grottan i 
samband med målningarna genomgår en signifikant, perceptuell förändring. Figurerna skapar 
en stor perceptuell skillnad mellan målade grottor och omålade grottor. Det explicita minnet 
av figurernas tillkomst skulle på ett paradoxalt vis göra grottan världsligare och mindre 
annorlunda. Figurerna som redan närvarande, inneboende i grottan, bidrar trots sin bekanthet 
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i formen till grottans annorlundahet; både i förhållande till andra grottor och till yttervärlden. 
Denna "uppkomst" av små, stiliserade människofigurer är givetvis intressant i förhållande till 
de närliggande stora, naturalistiska, slipade bildernas uppkomst. Att leva i ett landskap där 
bilder av okänt ursprung är närvarande borde ge upphov till intressanta förhållningssätt.  

Bekanta figurer  

Målningarnas kulturella innebörd ligger utanför vår nuvarande kunskap och de anses i många  
tolkningar inte nödvändiga för den forntida upplevelsen av grottan, då mörkret och rädslan 
skapar en tillräcklig bakgrund för både shamanism och övergångsritualer. Om man överväger 
att figurerna tillkom innan dessa aktiviteter förändrar målningarna perceptionen av grottan på 
ett fundamentalt vis. Motivets bekanthet står i ett kontrastförhållande till mörkrets 
obekanthet. Kontrasten överbyggs på sätt och vis av färgen, hematit, som har en stark 
tillhörighet i grottan, så väl som kalkvattnet som troligen användes som bindemedel. I färgen 
ligger också en definitiv skillnad. Eftersom järnoxid i många lokaler läcker ut ur väggarna 
finns den röda färgen i flera former redan inuti grottorna. Men det som skiljer till exempel 
målningarna i Kollhellaren från den närliggande läckande färgen är det tillförda bindemedlet, 
färgens permanens och figurens tydlighet. Det markerar en skillnad från grottans läckande 
och sprickande väggar, vilket vidare befäster målningens bekanthet mot lokalens obekanthet. 
Tekniken för att blanda och påföra färgen knyter på sätt och vis figurens permanens till 
mörkrets permanens, istället för att anknyta till de rörliga aspekterna av grottans inre. Som 
ytterligare en parallell till stillhet och kontinuitet ger det en möjlig ledtråd till varför figurerna 
gjordes i grottorna och hur de perceptuellt inte bara inverkar på platsen utan också påverkas 
av den. Den enkla formen gör den på sätt och vis immun mot det som förändras inuti grottan, 
vilket framhäver bilden av grottan som en stilla plats och kopplar målningen till grottans 
konstans, snarare än dess inre föränderlighet. Återskapandet av den mänskliga formen gör 
också att behovet av att se målningarna minskar. De har en form som är lätt att minnas och 
detta gör dem till en så pass essentiell del av den målade grottan som landskapsminne att de 
visuellt tillför mindre.  

I sin bekanthet utgör också figurerna den yttersta formen av både annorlundahet och 
bekanthet som går att återfinna i grottan. Den särskiljer de målade grottorna till ett utvalt 
dussin grottor längst en kust där grottor återfinns i överflöd och det är därför troligare att de 
utgjorde en meningsfull del av själva besöket och inte tillfördes till följd av besökarnas 
aktiviteter. De målade figurerna relaterar till grottan som en perceptuellt mörk plats och 
målningarna hör på så vis hemma i det konstanta mörkret. De markerar i sin magnetiska 
människoform endast sig själva och deras mest dominanta perceptuella innebörd härrör ur 
den egna formen. 
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Figur 10. Solsemshula. Foto: Terje Norsted (2011:9) 

	  

Sammanfattning 

Längst med den nordnorska kusten återfinns 12 grottor med målningar. Som bildtradition är 
det en av de mest homogena traditionerna i Norden, då över 90 % av figurerna är enkla 
streckgubbar. Dessa är 12-95 cm stora och målade i rödockra på grottväggarna. De återfinns 
på en begränsad kuststräcka på 50 mil mellan Lofoten och Trondheim. Området är rikt på 
bränningsgrottor som bildades under den senaste istiden. Det omgivande forntida 
bildlandskapet i området domineras av stora, naturalistiska hällslipningar föreställande djur. 
Dessa antas vara mycket äldre än målningarna, som stilistiskt daterats till bronsåldern. 
Dateringen får stöd i C14-dateringar från den enda utgrävda grottan, Solsemshula. 
Nordnorges antropomorfer utgör den enda kända grottmålningstraditionen i Norden och 
grottans mörker framhävs ofta i relation till målningarna och de aktiviteter som pågick i 
samband med dem. H. Bjerck har undersökt grottorna ur en uttalat fenomenologisk synvinkel 
och konstaterat att flera av målningarna markerar övergången mellan ljus och mörker, vilket 
har lett till en tolkning av grottorna som skådeplatser för övergångsriter, där den rädsla som 
mörker framkallar gör ritualen mer intensiv. Betoningen av grottans inre ljus och mörker är 
intressant, då området genomkorsas av polcirkeln, som skapar ett skiftande yttre 
ljusförhållande. Vissa av grottorna ligger därför i fullständigt mörker under vintertiden.  

K. Sognnes anmärkte på att detta kunde häva den upplevda dikotomin mellan ljus och mörker 
och göra de norra grottorna mer betydelsefulla under vintern. För att förstå om det yttre 
ljusförhållandet påverkar grottans inre dikotomi krävs först och främst ett klargörande av vad 
ett sensoriskt intryck är, då Bjerck bygger sin tolkning på en sensorisk upplevelse av en 
dikotomi. Inom kognitions- och neuropsykologin används sensoriskt intryck enbart för att 
beskriva elektriska impulser i det perifera nervsystemet och i alla andra fall används 
perception. Motsatsförhållandet mellan ljus och mörker är alltså ett perceptuellt 
motsatsförhållande. Begreppet perception innebär att även minnen, erfarenheter och kunskap 
bör tas med i beräkningen. Detta är absolut nödvändigt eftersom det inte är möjligt att 
meningsfullt skilja perceptionens delar åt. Det är på grund av denna sammanflätning omöjligt 
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att utifrån en upplevelse knyta an till en allmänmänsklig reaktion på mörkret (Reaktionen 
rädsla på intrycket av mörker). Det är inte möjligt att göra en uppdelning mellan sensoriska 
erfarenheter och kulturella uttryck: perception är en odelbar helhet. 

Som perception börjar grottan långt innan ingången, som en inbäddad del i ett landskap. Det 
är i relation till detta som den upplevs som annorlunda. En av de viktigaste perceptuella 
egenskaperna hos grottan i landskapet är dess mörker, då detta är den egenskap som är 
framträdande även utanför grottan. I en livsvärld finns inte bara ett sensoriskt mörker utan 
flera perceptuella mörker. Inuti grottan är stillheten, tystnaden och kylan ständiga 
påminnelser om att man befinner sig på en annorlunda plats. Eftersom det kontinuerliga 
mörkret är en framträdande perceptuell egenskap är det troligt att det är detta som 
målningarna relaterar till. Grottans inre övergång mellan ljus och mörker kan därför ses som 
mindre relevant, då grottan är en perceptuellt mörk plats. Detta är gemensamt för alla de 
målade grottorna. 

Det kan likväl konstateras att de sydliga grottorna på många sätt skiljer sig från de nordliga, 
både i den inre formen och till det yttre. Den nordliga grottan Kollhellaren har en ingång som 
mäter över 50 meter i höjd och 12 meter i bredd. Den ligger enbart 28 m. ö. h. och är vänd åt 
norr, mot midnattssolen. Dess målningar ligger halvvägs in i mörkret. I söder återfinns 
Fingalshula, vars ingång är 2*5 meter. Dess målningar ligger både i skymningszonen och i 
grottans inre, mörka rum. Men skillnaderna är inte genomgående och polcirkeln utgör inte 
heller en alltigenom rak gränsdragning mellan grottorna. Det är troligt att skillnaderna är ett 
resultat av en (om än kortvarig) dynamiskt växande tradition som involverar nya 
omgivningar i sin kontinuerliga utveckling. Detta gör det troligt att de nordliga grottorna 
besöktes under det mörkare halvåret som Sognnes föreslår, men detta innebär inte 
nödvändigtvis att de har en annan betydelse än de sydliga grottorna. Grottorna är perceptuellt 
kontinuerliga mörker och det är som sådana målningarna relaterar till deras inre form. Det är 
möjligt att se deras placeringar som utforskandet av ett taktilt meningsfullt perceptuellt 
mörker. Figurerna är placerade vid kännbara avsmalningar i Fingalshula och Sandenhola, vid 
Kollhellarens tredelade gång och i Brusteinholas låga tak. Eftersom figurerna är så likformiga 
utgör de en sammankoppling mellan de målade grottorna.  

Om de relaterar till mörkret är det mindre troligt att facklor användes för att kontrollera 
besökarnas sinnesintryck, eftersom detta placerar ljuset snarare än mörkret centralt. Det mest 
inflytelserika oreflekterade antagandet ligger i målningens synlighet i alla steg. Även om det 
krävs en viss mängd ljus för att måla är det är möjligt att målningsaktiviteten hölls marginell 
för att upprätthålla det perceptuella mörket. Även om figurerna är stilmässigt enkla, innebär 
det inte att alla besökare deltog i skapandet av dem. Eftersom målningarna utgör en väsentlig 
del av perceptionen av platsen, som minne, som gemensam för alla de olikformade grottorna, 
är det troligt att de utfördes innan besöket och därför inte uppfattades som utförda av 
människohand. De knyts i sin form, placering och färg till grottans permanenta och konstanta 
drag. Människor är experter på att känna igen och minnas människofigurer och målningarnas 
närvaro gör att ett besök i en grotta med målningar är väsenskilt från besökandet av andra 
grottor. Målningarnas perceptuella inflytande gör att de inte i första hand bör ses som 
markeringar av grottans olika rum, eller övergången mellan ljus och mörker. Streckgubbarna 
i de norska grottorna relaterar till grottan som mörk plats och deras mest dominanta 
perceptuella betydelse härrör ur den egna formen. 
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