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AbstrAct

The thesis revolves around the central question of how pre-historic images were meaning-
ful. The focus is put on the material image, with the aim to discuss the meaning of south 
Scandinavian rock art as a relation between materiality, people and places. The empirical 
focus consists of the south Scandinavian rock art tradition, with a deepened analysis of 
the rock art area around the river Motala Ström, in south east Sweden. Initially, a connec-
tion between the practice of illustrating rock art and the interpretation of its meaning is 
presented as characteristic for previous research. The ambition to depict rock art as exactly 
as possible, has led to an archaeological focus on depiction as the primarily meaning of the 
images. An outlook, consisting of a historical and theoretical perspective on images, shows 
that the symbolic meaning of depiction cannot be presumed as most valid per se.  

The material qualities of rock are defined in relation to three levels of scale; the land-
scape, specific places and the rock panels. These levels constitute the materiality of rock art 
and cannot be separated from its meaning. A quantitate compilation of the documented 
samples of rock art in the study area, shows a structure according to a principle of variation 
and likeness in the landscape. The placing of rock art is studied further by a phenomeno-
logical method, which reveals the construction of visual nodes in the landscape. 

The end of the active production of rock art is defined as the most relevant for an ar-
chaeological study, due to the material setting of the contemporary landscape. The end of 
the rock art tradition is characterized by a relation between a materialized art history and 
an extensive practice of making images in different materials. The meaning of images is 
transformed, from being strictly iconographical to becoming an instrument for thought. 
Rock art played a major part in the development of a “pictoral turn”, which expresses 
social changes in the society of the late Bronze Age and Early Iron Age. 

Keywords: Rock art, materiality, South Scandinavian Bronze Age, phenomenology, art 
theory.
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Inledning

Ett avhandlingsarbete är toppen av ett isberg. Den lilla bit som för en stund 
sticker upp över ytan. Där under i djupet vilar ett berg av tidigare forsk-
ning. Nej förresten, ett avhandlingsarbete är nog mer som sista tuggan tår-
ta. Det är fortfarande gott, men smakar ändå precis likadant som de femton 
tidigare tuggorna. En mättnad riskerar att infinna sig.

Nu har jag det! Ett avhandlingsarbete är sista sträckan i en stafett. En 
skidstafett, skulle jag tro. Kanske är man som Torgny Mogren vid VM i 
Oberstdorf 1987. Nervös och erfaren ger man sig ut i spåret. Sträckorna 
innan har körts av eliten, av de stora kända namnen. Wassberg har gått som 
en furie i alpskogarna. En dunk i ryggen och så är jag i väg. Bakom mig 
finns ett stort, genomfört arbete. Framför mig, ett förtroende som ska axlas. 

Slutsträckan i en avhandlingsstafett är fyra år lång. I mitt fall tog den 
nästan fem år. Jag fortsatte där andra slutat och körde sen vidare så gott ork-
en räckte. Det var uppför och bakhalt ibland, andra gånger gled det lätt ut-
för. Och se, där dök en Gunde Svan-typ upp och vrålade ”kämpa Magnus, 
du få vila sen!”, och det är klart att man kämpar. Ensam i spåret kämpas 
det på. Men man är aldrig helt ensam. Precis som runt ett stafettlag finns 
mängder av människor som hjälper och stöttar. Kanske inte i första hand 
vallare, massörer och drickalangare, men absolut coacher och inspiratörer. 
Så här strax innan målgång är det är dags att tacka mitt serviceteam:

Det största tacket går till min huvudhandledare Mats Burstöm. Tack för 
handledning, goda råd, inspiration, uppmuntran, motstånd och inte minst 
alla anekdoter (vissa var bra, andra sämre…). Jag har alltid upplevt att våra 
möten om mina texter och mitt arbete fått saker och ting att klarna och 
kännas lättare, tack! Stort tack riktas även till min andre handledare Anders 

Förord

xi
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Andrén, som bidragit med stringent läsning och knivskarpa kommentarer 
under arbetets gång. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till Joakim Goldhahn, som fick mig 
att söka forskarutbildningen en gång till och som uppmuntrat, ifrågasatt 
och inspirerat ändå sedan tiden i Kalmar. Du är och förblir en arkeologins 
Liam Howlett! 

Längs vägen har många bidragit med assistans under arbetets gång och 
jag vill tacka Jonas ”Ritarn” Eklund för hjälp med 3D-foto och framställ-
ning av bilder och teknisk support. Våra dagar i fält var glimrande! Tack 
också till syster Jonna för hjälp med fotografering, och tack Trond Lødøen, 
Ulf Bertilsson och SHFA, samt Sven-Gunnar Broström för hjälp med 
bilder och fotografier.

Min käre vän Mattias Jönsson får ett dubbeltack, tack för sällskapet på 
resan till Perth! Det blev oförglömliga veckor, särskilt inblicken i polisarbet-
et i Förenade Arabemiraten… Tack också för textkorrektur på sluttampen!

Forskarmiljön på arkeologiinstitutionen har varit stimulerade, och sär-
skilt tack till Per Nilsson. Det har varit fantastiskt att ha en så rutinerad 
hällbildsräv som du att tillgå på institutionen. Tack för alla diskussioner 
och all feedback!

Jag vill också tacka min ständiga rumskompis Anna Röst. Tack för 
uppmuntran och allmänna trevligheter, och inte minst gott sammarbete i 
arb etet med bronsåldersnätverket. Och på tal om nätverket: tack alla som 
deltog och gav synpunkter, Anna Sörman, Karin Ojala, Joakim Wehlin, 
Andreas Nilsson, Anna Wessman, Susanne Thedéen, Kristina Jennbert och 
Deborah Olausson.   

Thanks to Jamie Hampson and Benjamin Smith, for inspiring discus-
sions during my brief visit to Perth.

Andra som gett värdefulla och insiktsfulla kommenterar under min 
stafettsträcka är Katherine Hauptman, Nanni Myrberg Burström, Chris 
Gosden, Anders Carlsson, Ylva Sjöstrand, Alison Klevnäs, Oliver Harris, 
Vesa Arponen, Frands Herschend och Torun Zachrisson. Alla avhandling-
ens kvarvarande brister är ni helt oskyldiga till!

Tack också till alla mina andra fina doktorandkollegor som förgyllt till-
varon på institutionen, Linn Eikje, Elin Engström, Ingrid Berg, Florent 
Audy (jag SKA slå dig i badminton), Linda Qviström, Elisabeth Niklasson, 
Marte Spangen, Rachel Howcroft, Christos Economou, Jenny Nyberg, 
Cec ilia Ljung och Anna Andréasson. Om jag glömt någon, tack och förlåt! 
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Och tack till Annika Mobacker Magnusson och Christina Larsson för hjälp 
med stort och smått under de här åren!

Det finns en värld utanför Tjockhult också: tack min familj, mina föräl-
drar, syskon och mormor Elsvig! Jag vet att mycket av det här ter sig obe-
gripligt, men ert stöd värmer och betyder mycket!

Så nu närmar jag mig målet. Speakern vrålar i högtalarna och det värker 
i ben och lungor. Men det känns bra! Det finns en känsla av djup tillfred-
ställelse i att jag klarade det och gjorde så gott jag kunde, oavsett om det 
räcker till medalj eller en elfte plats. Efter målgång kommer lättnaden. Den 
stannar ett tag, ända tills insikten slår ner om att varje stavtag kommer bli 
bedömt i jakt på fel och brister. Att allt kommer recenseras och nagelfaras. 
Men det får bli morgondagens bekymmer!

Slutligen, tack till dig min Mia. Utan dig, ditt stöd och din tro hade 
det aldrig gått. Då hade jag blivit kvar i vallaboden. Du är min pärla, baby!

Och till min lilla Linn säger jag väl som Tom Waits: Love’s the only 
thing I’ve ever known, one thing for sure pretty baby, I always take the long 
way home… 

    
    Gamlestan, Göteborg, en majkväll
    
    Magnus Ljunge
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Från parkeringsplatsen just bredvid Himmelstadlunds friluftsområde är 
utsikten öppen. En cykelväg leder upp mot krönet och där ligger en av 
Skand inaviens största hällbildskoncentrationer. Redan här på parkerings-
platsen är närheten till hällbilder påtaglig. Kommunen har gett pappers-
korgarna en hällbildsdesign och bakom mig i en gångtunnel under motor-
trafikleden har en graffitikonstnär tolkat hällbildernas på eget vis. Också 
där framträder fenomenets karaktäristiska stil, en välkänd estetik. Målning-
en visar naturalistiskt återgivna bronsåldersmän (i hornprydda hjälmar och 
med lurar) blandat med välbekanta framställningar av skeppsmotiv i röd 
färg (Fig. 1.1). En intressant möte mellan ett samtida kreativt uttryck och 
allmänna föreställningar om hällbilders utseende och betydelse. 

Jag promenerar upp på åsryggen där berghällarna går i dagen. Till väns-
ter flyter Motala Ström i rask takt och väl uppe på krönet så sluttar marken 
ner mot vattnet i sydväst. På den norra sidan av hällarna breder det stora 
gräsfältet med fotbollsplaner ut sig i en dalgång innan marken åter stiger 
i ännu en åsrygg. Där växer en tät liten skog och bland träd och snår och 
mot ionsspår så finns enligt Fornminnesregistret ett mindre antal registre-
rade skärvstenshögar. Jag har dock aldrig lyckats återfinna dem. 

När jag går över hällarna möts jag av en bekant bildvärld. Hällbilderna 
framträder i kluster, ofta tätt tillsammans i tematiska grupperingar. Ansam-
lingar av skepp här och där, djur på led i botten av djupa fåror och en hel 
yta med lurar eller kanske yxor. För några år sedan genomgick Himm-
elstadlund en tillgänglighetsanpassning. Gångbanor i trä leder numera 
besökare mellan hällarna. Vid större koncentrationer finns små altaner, 
samlingspunkter där de rött lysande hällbilderna kan betraktas. Ett forn-
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tidens galleri! Strålkastare flankerar berget och skapar ljus då mörkret faller. 
Jag uppmanas av skyltar att inte avvika utan att hålla mig på trädäcken för 
hällbildernas skull, eftersom de slits av för mycket trampande. Jag är olydig 
och ger mig upp bland bilder och berg. 

Även om platsen idag är strukturerad av imålningar och gångstråk så har 
jag alltid känt mig desorienterad bland hällbilderna på Himmelstadlund. 
Trots de många unika hällbilderna här och bergets speciella och karaktär-
istiska formationer så irrar jag runt, sökandes efter någon särskild hällbild 
vid fel del av klippan. Platsens rumslighet motverkar upplevelsen av Himm-
elstadlund som en plats, som en enhet. Istället rör jag mig genom många 
små rum, rum som är lika varandra men ändå inte. Det är inte förrän jag 
stannar upp och tänker till, engagerar mer logiska tankemönster, som jag 
hittar rätt. Trots att hällbilderna här är legio så upplevs de som undflyende. 

Och så själva hällbilderna. Varje gång jag återvänder hit så slår det mig 
hur olika de är. Stora skepp, små skepp, skepp med dekor och bemannings-
streck, helt uthuggna skepp, en- och tvålinjeskepp, enkla stilrena skepp, 
grisar på rad, runor(!), svärd i naturlig skala, krumelurer, fötter och tassar. 

Fig. 1.1. En samtida bearbetning av hällbildernas estetik, väggmålning i graffittistil 
i närheten av den stora hällbildskoncentrationen vid Motala Ström. Foto Magnus 
Ljunge.
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Och sen slår det mig hur lika de är! Hur jag ser samma val av motiv gång 
efter gång efter gång, hur liten repertoaren av möjliga hällbilder ter sig och 
hur det kan komma sig om människor återvände hit i flera hundra, ja kan-
ske uppemot tusen år. Hur kan något vara så likt och olikt på samma gång?

Jag tar med mig den känslan vidare ut i det landskap som omsluter 
Motala Ström. Det är ett varierat landskap, ett brokigt landskap där många 
tidsepoker satt spår och skapat den samtidighet som i grunden präglar alla 
platser som bebotts av människor under lång tid. Där ute möter jag mäng-
der med hällbildplatser, platser som påminner om Himmelstadlund och 
platser som ger ett helt annat intryck. Variationen tycks enorm. Små platser 
med en handfull, knappt förnimbara och ibland överväxta skeppsbilder lig-
ger mellan stora öppna hällar där ett myller av djupt huggna hällbilder åter-
finns. Samtidigt binds de större och mindre platserna samman av ett speci-
fikt materiellt uttryck, eller kanske rättare sagt upplevelsen av detta uttryck. 
Ett fåtal motiv repeteras överallt och de avvikande motiven, de ovanliga 
kompositionerna är så pass få att hällbildsfenomenetet ändå upp levs som 
enhetligt. Men de är ju ändå så olika? Ja, på samma gång som de är lika!

Jag har under en längre tid fascinerats av hällbildernas paradoxala 
upp enbarelse, vilken kontrasterar mot arkeologins beskrivning av fenom-
enet som en tydligt karaktäriserbar tradition. I dagens landskap represen-
terar hällbilderna en sedan länge upphörd praktik, samtidigt som de fysiska 
lämningarna är under ständig omformning. Både ideellt genom forskning-
ens olika perspektiv men också fysiskt genom tillgänglighetsanpassningar 
och kulturmiljövård. Forskningens strävan mot att nå en helhetsbild av 
hällbildstraditionens betydelse tycks stå i kontrast till min upplevelse av 
rumsliga variationer och den mix av tidsepoker som präglar hällarna i land-
skapet.  

Kanske är det alltså inte i första hand det arkeologiska studiet av häll-
bilder, så som det formerat sig över ett drygt sekel, som utgjort inspira-
tionen för min avhandling utan den starka upplevesen av hällbildernas 
und flyende natur. Att både tydligt se och känna bilder på hällarna tycks stå 
i motsättning till den eviga frågan om vad de betyder. Hällbildernas väsen 
är motsägelsefullt, i meningen att bildligheten kan upplevas som direkt till-
gänglig och fängslande samtidigt som bildernas betydelse är svårtydd och 
abstrakt. Det är av denna anledning jag sökt avhandlingens utgångspunkt 
bortom den kontextuella förståelsehorisont och teckentydning som känn-
etecknat hällbildsforskningen ända sedan 1800-talet.  
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Den konceptuella utgångspunkten

Forskningen om södra Skandinaviens hällbilder har ända sedan mitten 
av 1800-talet varit intimt kopplad till forskningen om bronsålderns liv, 
tro och samhälle (se senast Nilsson 2014 för sammanfattande diskussion). 
Möjligen är detta såväl förståeligt som motiverat eftersom det under de 
senaste hundra åren rått konsensus om att hällbilderna i den sydskandi-
naviska traditionen tillverkats under den kronologiskt avgränsade perioden 
bronsålder, det vill säga mellan åren 1700 och 500 före vår tideräknings 
början. 

Bronsåldern har präglats av hällbilderna eftersom dessa i stor utsträck-
ningen använts som källa för att nå delar av samhället som i andra, bild-
lösa tidsepoker är mer höjda i dunkel. Hällbilderna har betraktats som en 
vittnesbörd om annars svårgreppbara fenomen, såsom ritualer och religion. 
Genom åren har hällbilder setts som uttryck för bronsålderns traditioner, 
sociala strukturer och ideella föreställningar, fenomen som med tiden även 
kommit att studeras mer eller mindre oberoende av hällbilderna. Studiet av 
hällbilder har på så vis varit starkt bidragande till hur bronsåldersforskning-
ens tematik formats, vilket i sin tur speglar arkeologins inställning till 
hur bilder anses vara av betydelse. Men kanske är det lika viktigt och in-
tressant att belysa hur hällbildsfenomenet bryter mot arkeologins gene-
rella bild av bronsålderns samhälle och dess ideologiska och kosmologiska 
föreställ ningsvärld. Speciellt med anledning av hällbildernas geografiska 
utbred ning, som i och med det fåtaliga antalet större koncentrationer inte 
självklart kan anses motsvara en generell sydskandinavisk bronsålder.  

Jag vill med detta poängtera att denna avhandling inte tar den kon-
textuella startfållan som sin utgångspunkt, jag vill istället definiera ut-
gångspunkten som konceptuell. Med detta menar jag att de problemfor-
muleringar som presenteras nedan angrips genom att diskutera de koncept 
som hällbildsfenomenet på ett abstrakt plan kan sägas utgöras av. Dessa 
är främst begreppet bild, och eftersom det rör sig om fysiskt förnimbara 
bilder på hällar, även begreppet materialitet. En konceptuell utgångspunkt 
innebär en diskussion om vilka ideella strukturer som format uppfattning-
arna om koncepten bild och materialitet för att sedan leda vidare till hur 
dessa skall förstås i förhållande till ett specifikt källmaterial, vilket utgörs 
av hällbilderna kring Motala Ström. Den konceptuella utgångspunkten 
grundläggs alltså i den arkeologiska kategoriseringen hällbild, en material-
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itet som forskare och antikvarier observerat i landskapet i över hundra år. 
Detta innebär ett smalare fokus än en kontextuell utgångspunkt men ing-
alunda någon begränsning av det som studeras, om man med det avser att 
hällbilderna skulle isoleras från de sociala sammanhang som de på ett eller 
annat sätt varit relaterade till (jfr Conneller 2011:124). Kontext är och 
förblir viktigt i form av en relationell fond för det som studeras snarare än 
en holistisk entitet där helheten och delarna tenderar att bekräfta varandra. 
Det handlar snarare om att försöka förstå hur materialiserade bilder deltog 
i formandet av sociala processer och på så vis aktivt bidrog till sin betydelse 
och i förlängningen också betydelsen av hela hällbildslandskap. 

Begreppen bild och materialitet avgränsar initialt den empiriska 
utgångs punkten, men leder förhoppningsvis till ett perspektiv där rela-
tionen mell an hällbilder, sociala praktiker och andra materiella uttryck inte 
begränsas av rumsliga och kronologiska kontexter. Istället öppnas studiet 
av hällbilder upp i relation till både tid och rum och möjligheten ges att 
studera hällbilder inte bara bortom avbilden, utan även bortom den gene-
rella föreställningen om bronsåldern vilket ställer metodiska och teoretiska 
krav som delvis avviker från bronsåldersforskningens hällbildsstudier. Jag 
skulle därför vilja definiera mitt primära kronologiska fokus som aktiv 
hällbildstid, snarare än bronsålder. Aktiv hällbildstid är den period då nya 
hällbilder producerades i landskapet, vilket med tiden också skapade en re-
lation mellan befintliga hällbilder i landskapet och en nyproduktion. Den 
råder konsensus om att den aktiva hällbildstiden i stora drag sammanfaller 
kronologiskt med brons åldern. Däremot så har frågan om hur hällbildernas 
betydelse skall relateras till nämnda period varit föremål för en begynnande 
problematisering, som även denna avhandling ansluter sig till (Nilsson 
2012, 2014; Ljunge 2013). Att definiera den kronologiska avgränsningen 
som aktiv hällbildstid istället för bronsålder ger en tydligare koppling till 
den konceptuella utgångspunkten. En fördjupad kronologisk diskussion 
finns det anledning att återkomma till i kapitel 5 och 6.  

Men låt oss återvända till bilden och hur den skall definieras kon-
ceptuellt. Att definiera begreppet bild är en utmaning eftersom bilden 
genom sitt väsen och sin etymologi är gränsöverskridande. Bilden är både 
ting och tanke. Den kan på en och samma gång vara metafor, handling, 
yta, representation, objekt, aktör, föreställning, textur och symbol. Därför 
tycks också lexikala försök att definiera bilden få en slagsida mot antingen 
ideella eller materiella företeelser (metaforer, föreställningar, tecken, språk, 
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eller fysiska framställningar och formationer som bär likhet med föremål 
eller fenomen, statyer, kroppsliga gester och så vidare). Försöken att fånga 
bildens varande riskerar alltså att separera form och innehåll, där formen 
tenderar att relateras till estetiska dimensioner eller rent tingsliga aspekter, 
medan bildens innehåll likställs med ett abstrakt teckens representativa 
mening (Sandqvist 1992:14f ). Definitionen av vad en bild är och hur den 
är av betydelse är ett spörsmål av filosofisk karaktär som omöjligen kan ges 
full rättvisa i detta begränsade avsnitt. Ur ett arkeologiskt perspektiv skulle 
jag vilja definiera den materiella definitionen av bild som den primära 
utgångspunkten. Det är alltså av vikt att poängtera att den materialiserade 
bilden kan vara relaterad till ideella företeelser av olika slag och att det inte 
är fråga om en separation av bildens mening i symbolik och materialitet, 
men att denna studies fokus är materiellt snarare än ideellt. 

Filosofen Robert Sokolowski (1992:6) listar tre faktorer som är 
grundlägg ande då något tas för en bild: det måste finnas ett objekt som 
uppfattas bildligt, det föreligger en uppfattning om att bilden relaterar 
till någonting och det måste också finnas någon som uppfattar bilden. Ett 
objekt som refererar till någonting och uppfattas av någon som en bild. Jag vill i 
fortsättningen utgå från detta som en bred definition av bildens varande och 
diskutera det i relation till avbilden, till mimesis. Begreppet mimesis bottnar 
i grekiskans ord för att likna eller imitera och förknippas i bildteoretiska 
sammanhang närmast med Platon, vars filosofi fått konsekvensen att bilder 
betraktas som en förenklad återgivning av den mer komplexa och verkliga 
världen (Rosengren 2008, 2012). Mimesis är således en dubbel definition, 
dels av bildens form och förmåga att likna, dels av dess mening som anses 
bestå av en representation av föreställningar kopp lade till vad den liknar. 

Jag vill därför särskilja begreppet bild och avbild, då avbilden enligt min 
mening kan betraktas som synonym med uppfattningen om mimesis. Att 
karaktärisera något som en bild är däremot primärt en beskrivning av dess 
formmässiga likhet med något, inte per se en definition av dess mening. Ett 
förtydligande kan hämtas hos konsthistorikern Tom Sandqvist (1992:17) 
som menar att ”föreställningen och representationen blir […] bildens 
första instans, inte det den hänvisar till”. Med andra ord, bildens förmåga 
att i någon mån föreställa är initialt av grundläggande betydelse för att 
perceptuellt definiera dess existens, inte dess mening. Detta anknyter till 
sociologen Jean Baudrillard (2001:154ff) som på ett liknande sätt frigör 
bildens föreställande form från betydelsen av vad den hänvisar till. Bilden 
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inverterar den orsakskedja som kan sägas definiera tecken och symboler 
(till exempel att rök är ett tecken för eld) eftersom den förekommer sin 
refe rent. Ett tydligt exempel på detta är porträtt. Då jag ser ett fotografi av 
Olof Palme så uppfattar jag inte bilden som en representation av Palme. 
Jag ser inte bilden utan personen Olof Palme. Det är först då upplevelsen 
dekonstrueras som betydelsen av relationen mellan bilden och verkligheten 
kan undersökas och göras tydlig och intressant (jfr Sandqvist 1992:27). 

Den generella bilddefinition jag väljer att anknyta till kan alltså samm-
anfattas som följer: en bild utgörs av ett förnimbart objekt som upplevs 
föreställa någonting. För den sakens skull behöver inte bilden vara en avbild. 
En avbild definieras fortsättningsvis som en bild med en specifik typ av 
betydelse, nämligen en mimetisk betydelse som är beroende av relationen 
mellan bilden och det den refererar till. En bild av en båt har som avbild en 
betydelse som relaterar till objektet båt, medan den sedd som bild har en 
formmässig likhet med objektet båt men inte automatiskt kan ges betydel-
ser som har med båtar att göra. 

Hällbilder är ett fenomen som kan definieras som bilder, eftersom häll-
bilder är förnimbara och existerar i materialet sten och upplevs föreställa 
ting och varelser av olika slag. Att alla hällbilder inte upplevs som föreställ-
ande av arkeologer är inte liktydigt med att de inte är bilder. Icke-föreställ-
ande hällbilder kan under olika perioder mycket väl ha setts som bilder. 
Poängen är dock att de skandinaviska hällbilderna som helhet (enligt en 
nutida uppfattning) präglas av sin förmåga att föreställa. Hällbildernas for-
mat är alltså i generell mening inte abstrakt utan bildligt i enlighet med den 
definition som presenteras ovan. 

Begreppet materialitet är i detta sammanhang intimt sammankopplat 
med definitionen av bild. I det inledande referatet av Sokolowski så pre-
senterades en av bildens förutsättningar: det måste finnas ett objekt som 
kan uppfattas som en bild. Bilden definieras här som materiell eftersom de 
bilder som studeras i arkeologiska sammanhang upplevs vara en del av den 
fysiska världen. Det är primärt dessa bilder som är av intresse här, eftersom 
hällbilder finns materialiserade i landskapet som en fysisk realitet och inte 
primärt som immateriella bilder, mentala bilder eller föreställningar. Det är 
den materiella förutsättningen som gör det möjligt att uppleva hällbilder 
som bilder. 

Materialitetsbegreppet och dess tillämpningar har diskuterats livligt 
inom arkeologin under det senaste decenniet (se Tilley 2004; Meskell 
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2005; O’Connor et al 2009; Olsen 2010; Conneller 2011; González-
Ruibal 2013), vilket måhända kan ses i ljuset av en generell vändning mot 
materialitet inom humaniora i stort (se Brown 2004; Ingold 2007; Georg 
2012; Viney 2014). Jag skulle dock vilja anknyta till antropologen Daniel 
Millers (2005:4) resonemang genom att påstå att en generell definition av 
materialitet riskerar att bli alltför trubbig och abstrakt för att fånga de men-
ingsdimensioner som gäller för det aktuella studieobjektet. Jag vill istället 
återigen poängtera att begreppen bild och materialitet i detta sammanhang 
är omöjliga att separera, eftersom själva definitionen av de bilder som kom-
mer studeras utgår från att de existerar i sten. Utan identifikationen av 
bilden (oavsett om den är gjord av människohand eller ej) finns bara mate-
rialet sten och vice versa; det går inte att bortse från stenen i definitionen av 
hällbilden eftersom sten konstituerar fenomenet i landskapet. Materialitet 
skall i detta sammanhang förstås i relation till identifikationen av bilder 
och skapas i dialektiken mellan en upplevelse och hällbildernas materiella 
kvaliteter, vilket kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 4. 

Avhandlingen anknyter följdaktligen till en bildteoretisk diskurs, där 
diskussionen om vad som är en bild och hur den är av betydelse är cen-
tral även i relation till de faktiska bilder som undersöks och tolkas. I fallet 
hällbilder så kompliceras denna utgångspunkt av den kulturellt betingade 
distansen till fenomenet. Utgångspunkten är en nutida bildperception och 
identifikation av vad som föreställer något eller inte, vilket kan anknytas till 
resonemang förda av Jarl Nordbladh redan i slutet av 1970-talet:

”If one looks at the visual structures, supposing that they par-
ticipate in and depend on processes of social communication, 
different traditions of perception must, however, be taken into 
account when analyzing these images. The archaeologists of 
today are the only ones who see these images with the same 
eyes at one and the same time.” (Nordbladh 1978:67).

Detta får två konsekvenser; för det första att de hällbilder vi identifierar 
som bilder refererar till ting och fenomenen som vi kan relatera till i vår tid. 
För det andra, att vi måste hitta sätt att belägga att nutidens bilddefinition 
är relevant för hällbildens betydelse även under den aktiva hällbildstiden. 
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Bilden i relation till arkeologins teoretiska utveckling

Med utgångspunkt i den ovan presenterade bilddefinitionen så påstår jag 
att bilden som arkeologiskt källmaterial tarvar en mer empiriskt styrd teo-
retisk och metodisk diskussion. Eftersom bilder allmänt utgjort och utgör 
en betydande del av arkeologins källmaterial så kan det vara intressant att ge 
kort bakgrund till förhållandet mellan bilden och arkeologins metodolog-
iska utgångspunkter för bildtolkning, sett i ljuset av de teoretiska diskuss-
ioner som varit aktuella under arbetet med avhandlingen.

Forskarseminarierna på arkeologiinstitutionen i Stockholm har under 
min tid som doktorand ofta handlat om eller tangerat den materiella 
vändningen inom humaniora. Texter som publicerats i relation till denna 
teoretiska inriktning har tagit fasta på arkeologins potential att diskutera 
betydelsen av tingen som sådana (se Olsen 2012). För egen del har delar 
av detta ”nya” materiella fokus varit inspirerande och i allra högsta grad 
influerat mitt sätt att tänka kring den arkeologiska begreppsvärlden i 
förhållande till tid, materialitet och kategoriseringar av olika slag. Även om 
det i skrivande stund är svårt att förutse vilket genomslag nymaterialismen 
kommer få inom arkeologin i stort, så har den på ett teoretiskt plan varit 
både utmanande och utvecklande för en post-processuellt uppfostrad 
arkeolog som mig att ta del av och diskutera. Det som främst intresserat mig 
är diskussionen om vad som konstituerar tings mening (Olsen 2010, 2012; 
Burström 2012), hur vi skall definiera materialitet i förhållande till material 
(Ingold 2007, 2011; Conneller 2011), samt det arkeologiska källmaterialets 
inneboende förmåga att utmana våra moderna uppfattningar om linjär tid, 
kronologi och kategoriseringar (Olivier 2004, 2011; Lucas 2005). Läsaren 
kommer sannolikt märka att dessa idéer finns närvarande i avhandlingen, 
om inte annat genom de arbeten och de forskare som refereras.

Det som dock slagit mig är att den materiella bilden, bildens tinglighet, 
fram tills nyligen i stort sett lyst med sin frånvaro i arkeologiska texter som 
på ett eller annat sätt anknyter till den materiella vändningen. De få gånger 
den används som källmaterial så tycks inte definitioner av bildens menings-
dimensioner nämnvärt påverka den teoretiska utgångspunkten. Även om 
det på senare år presenterats fallstudier där hällbilder på olika sett tolkas ur 
neo-materialistiskt, icke-representativt och relationellt perspektiv så und-
ertrycks ofta det faktum att det handlar om bilder. Teoretiskt fokus riktas 
istället antingen mot praktikerna att göra eller se bilder, alternativt enbart 
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mot bildens materiella sammansättning (Jones 2009; Goldhahn 2010a; 
Fahlander 2013; Cochrane 2013). Ur mitt perspektiv så är förhistoriska 
bilder (såväl hällbilder som dekorationer och ornamentik) ett intressant 
källmaterial för den teoretiska arkeologi som önskar utmana de (post)mod-
erna epistemologier som upprätthåller hierarkiska strukturer mellan ting 
och subjekt och som passiviserar den materiella världen till representationer 
av ideella föreställningar. Detta eftersom bildens väsen består av en samm-
ansmältning av ting och tanke, den är per definition relationell. 

Faktum är att bilden haft ringa betydelse i den arkeologiska teoriut-
vecklingen i stort, detta trots att bilder utgör ett omfattande arkeologiskt 
studieobjekt. Bilder i alla dess former uppträder överallt i det arkeologiska 
källmaterialet, i ett globalt perspektiv kan bilden följas gott och väl 50 000 
år tillbaka i tiden. Icke desto mindre så är det talande att då arkeologin tog 
språnget för att överbrygga gapet mot det historiska studiet av medeltiden 
genom att kombinera ting och text så lämnades bilderna utanför (se Lubar 
& Kingery 1993; Andrén 1997). Intressant nog innebar inte heller post-
processualismens dammsugande av närliggande vetenskapers teoribildning 
något större generellt intresse för bildtolkning eller hur bilder skall förstås. 
Undantagen hittas i den processuella metodutvecklingen, där bilder och 
ornamentik gavs stort utrymme i utvecklandet av stilistiska, kronologiska 
och korologiska studier (Malmer 1963, 1981; Burenhult 1980). Även om 
nämnda studiers resultat knappast speglar det rådande forskningsläget så 
fanns där en tydlig relation mellan allmän metodutveckling och bilden som 
källmaterial, till exempel i fråga om kriterier för stilanalyser och vad dessa 
kunde tänkas leda till. 

Men det finns även andra undantag. Enskilda forskare har på olika sätt 
diskuterat hur bilder är av betydelse och hur sammanhanget för deras till-
blivelse skall relateras till detta. I ett nordiskt perspektiv så framträder Jarl 
Nordbladh som en av de första som på ett mer genomgående sätt diskuterat 
hur bilders betydelse skall förstås. Nordbladhs (1978) resonemang bottnar 
i en semantisk bildteori, där bilder anses kommunicera betydelse genom 
olika typer av relationella sammanhang. Att läsa hans arbeten idag är smått 
fascinerande, eftersom där finns mängder av formuleringar som tidigt 
tangerar diskussionen om bildens olika nivåer av mening och även rymmer 
problematiseringar av relationen mellan bildskapande, visuell upplevelse 
och den fysiska bilden. I kapitel 2 kommer Nordbladhs konstruktion av en 
semiologisk modell, där bildens betydelse relateras till kommunikations-
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processer relaterade till hällbilders rumsliga struktur, att diskuteras mer in-
gående. Nordbladh konstaterar att bildens betydelse inte är liktydlig med 
dess tillkomstsituation: ”Bildens mening hänger uppenbarligen samman 
med bildens skapande, men detta är bara en av bildens betydelser. Dessa 
växlar allt efter de situationer och de miljöer som bilden används i.” (Nord-
bladh 1973:79).

Med början i 1990-talet så har ett antal svenska forskare fortsatt att an-
knyta till bildens växlande meningsdimensioner. Jag gör inga anspråk på att 
här redogöra för alla studier på detta tema, utan vill snarare nämna några 
arbeten som haft inflytande på mitt eget tänkande och som avhandlingen 
tematiskt anknyter till. Katherine Hauptman [Wahlgren] (1994, 1995) 
diskuterar skillnaden mellan innebörd och betydelse i tolkningen av häll-
bilder, där den förstnämnda skall förstås som en direkt mening så som den 
skulle artikulerats av bronsåldersmänniskan medan betydelsen är av mer 
strukturell karaktär, ett utifrånperspektiv fokuserat på de sociala processer 
hällbilder ingick i. Patrik Nordström (1999, 2002) var en av de första att 
formulera tankar om hällbilders betydelser bortom dess eventuella symbol-
iska representation, till exempel i relation till ljudet som alstras vid hugg-
ning och till hällbildernas efterliv som ett slags materialiserade minnen i 
landskapet. 

Joakim Goldhahns forskargärning präglas också av reflektioner kring 
hällbildens meningsdimensioner, där allt ifrån flerstämmiga betydelser till 
materialitetsperspektiv utforskats i ett flertal arbeten (ex Goldhahn 2003, 
2004, 2010a). Jag vill även nämna Per Nilsson (vars avhandlingsprojekt 
löpt parallellt med mitt eget) som allt mer konsekvent behandlat hällbilders 
betydelse som skild från de intentioner som låg bakom huggningspraktiker, 
speciellt i relation till tiden efter den aktiva produktonen slut (2010, 2012). 
Arbetena ovan relaterar alla till bildens olika nivåer av betydelse, men är i 
relation till arkeologisk teoribildning i stort ovanligt explicita i sin orien-
tering mot bilden som källmaterial.  Även forskning om och kring norra 
Skandinaviens hällbilder har sedan några år tillbaka behandlat frågor om 
materialitet och bilders meningsinnehåll. Ylva Sjöstrand har utmanat mim-
esis-begreppet i flera arbeten där hon diskuterar relationen mellan bild, re-
presentation och betydelse (Sjöstrand 2011, 2012). Trond Lødøen studerar 
stenens materialitet i sitt pågående arbete med Vingens hällbilder och argu-
menterar för att föreställningar kopplade till stenen som kommunikativ yta 
var lika viktiga som de färdiga motiven (Lødøen 2010).   
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Sett mot arkeologins allmänna teoretiska utveckling så finns ett behov av en 
tydlig bildteoretisk diskussion i relation till bildens betydelser i ett forntida 
sammanhang. En vändning mot bilden innebär både en diskursanalys och 
en omfattande och utblickande definition av bildens betydelsefulla mater-
ialitet. Med detta sagt vill jag också poängtera att behovet av en bildteo-
retiskt präglad tolkningsmetodik är grundlagt i det syfte och de problem-
formuleringar som formuleras nedan, inte primärt i en allmän polemik 
mot hur hällbilders mening under forntiden tidigare tolkats och förståtts. 
Det ena utesluter inte det andra!

Syfte

Avhandlingens övergripande syfte är att genom ett bildfokuserat perspektiv 
diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan 
människor, hällbilder och platser var meningsfull i relation till ett speci-
fikt hällbildslandskap och till den sydskandinaviska bildtraditionen i stort. 
Stud ien är riktad mot betydelsen av den materiella bilden, en orientering 
som inte skall ses som ett hinder för att skapa metoder riktade mot såväl 
abstraherade delar av fenomenet som rent materiella kvaliteter. Genom att 
diskutera relationen mellan bildidentifikation och materialitet, så kan be-
tydelsen av hällbilder i den aktiva hällbildstiden sökas bortom avbilden.

Det övergripande syftet rymmer ambitionen att studera hällbilders be-
tydelser som aktiva, i den bemärkelsen att fenomenets bestående material-
itet kan ge effekter i sammanhang som inte är kopplade till produktionen. 
Med detta följer ansatsen att problematisera den kontextuella förståelse-
horisonten såsom den formulerats och tillämpats inom hällbildsforskning-
en, vilken generellt lett till att hällbilder primärt tolkats som symboler för 
förhistorisk kosmologi och/eller ideologi. Målet är en vändning mot be-
tydelsen av bilden som sådan, snarare än betydelsen av avbilden och hur 
denna kan tänkas representera en bronsålderskontext. 

Problemformuleringar

Den första fråga som ligger till grund för arbetet kan relateras till både den 
konceptuella utgångspunkten samt den ovan formulerade definitionen av 
begreppet bild, och kommer att undersökas inom ramen för de avgränsn-
ingar som presenteras nedan: (1) Hur är hällbilder av betydelse? Frågeställ-
ningen kan vid en första anblick te sig som öppen och abstrakt. Jag hävdar 
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dock att frågan om hur hällbilders betydelse skall förstås vanligen förbi-
setts. Hur-frågan är inte förutsättningslöst riktad mot hällbildsfenomenet 
som helhet, utan är ställd mot bakgrund av det som kort skisserades ovan 
och som kommer att utvecklas i kapitel 2 och 3; nämligen att hällbilder 
primärt förutsätts vara symboler som representerar ideella föreställningar 
under bronsåldern. Jag betvivlar inte att hällbilder haft sådana symboliska 
betydelser, frågan om hur hällbilder är betydelsefulla riktas mot andra men-
ingsdimensioner än de symboliskt representativa, och bottnar i utgångs-
punkten att bilder inte kan antas vara av en specifik typ av betydelse. 

Jag har också valt formuleringen ”är” istället för ”var” för att accentuera 
att hällbilders betydelse inte per se börjar eller slutar med bronsåldern, vilket 
inte skall misstas för ett ifrågasättande av hällbildsproduktionens datering 
(se Nilsson 2014). De stora övergripande ideella och sociala sammanhang 
som vanligen förknippas med bronsåldern som en arkeologiskt definierad 
samhällsstruktur kommer inte användas som en fond för att diskutera hur 
hällbilders betydelse formades. Även om den aktiva hällbildstiden är kron-
ologiskt koncentrerad till bronsåldern, så fortsätter andra former av häll-
bildsproduktion både i hällbildslandskapet och i andra materiella samm-
anhang. Exempel på detta är nutida konstyttringar (såsom inledningens 
graffitikonstnär), logotyper, souvenirer men framförallt kulturmiljövårdens 
omfattande arbete med att måla hällbilder med röd eller vit färg. Trots att 
avhandlingens huvudsakliga fokus är hällbilders betydelse under forntiden, 
så kan även andra reproduktioner av hällbilder vara av intresse för att förstå 
arkeologins tolkningshorisonter. Två följdfrågor läggs därför till den första 
problemformuleringen: (1a) vilka intentioner kan relateras till hällbilders 
betydelse då fenomenet studeras arkeologiskt? Och: (1b) hur förhåller sig 
upplevelsen av befintliga hällbilder i landskapet till skapandet av nya häll
bilder?  

Inledningens korta beskrivning av hällbildernas inneboende paradox, 
att de liknar varandra och samtidigt uppvisar en närmast ändlös variation, 
skapar ett behov av att utveckla mer specifika resonemang kring på vilka 
sätt hällbilder är av betydelse. Den andra frågeställningen bottnar i denna 
utgångspunkt, att variationen kan studeras sida vid sida med ett repetitivt 
bildskapande med relativt stor geografisk spridning, men med ett fåtal ty-
dliga koncentrationer: (2) Vilken betydelse har hällbilders upplevda var
iation i relation till fenomenets generella likformighet? Frågan innebär en 
undersökning av hällbildens variabler och betydelsen av sätten fenomenet 
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materialiserar sig i landskapet. Också den andra frågan utvecklas genom två 
följdfrågor, den första av dessa är av nödvändig deskriptiv karaktär: (2a) på 
vilka sätt svarar källmaterialet mot upplevelsen av variation och likform
ighet? Den andra följdfrågan utvecklar upplevelseperspektivet kopplat till 
källmaterialets variation: (2b) hur relevant är en nutida bildidentifikation 
för att förstå upplevelsen och betydelsen av hällbilder under den aktiva 
hällbildstiden?  

Den tredje frågeställningen kopplar samman den första, mer teoretisk 
präglade problemformuleringen med den andra empiriskt orienterade 
frågan genom en diskussion kring hällbildernas sociala sammanhang: (3) 
Vilken relation har hällbilders betydelse till bronsålderns samhälle? Iställ-
et för att förutsätta att hällbilder representerar sociala sammanhang eller 
ideella föreställningar under bronsåldern (definierad som en kronologisk 
helhet), så är det fråga om att undersöka vad som uttrycks av hällbilder och 
hur hällbilder ingick som en del i skapandet av nämnda tidsperiod. Rela-
tionen mellan samhälle och hällbilder kommer därför att diskuteras brett 
och inne fattar även hur bilder brukades i andra medier. 

Avhandlingens disposition

Avhandlingens upplägg karaktäriseras av den konceptuella utgångspunkt 
som inledningsvis beskrevs och jag skulle vilja beskriva framställningssättet 
som essäistiskt. Detta innebär att teoretiska och metodiska diskussioner 
förekommer i alla delar av avhandlingen, läsaren hittar sålunda inte ett ut-
talat metod- eller teorikapitel. Om denna disposition är något oortodox, så 
vägs det möjligen upp av avhandlingens mer traditionella top-down struk-
tur.

Kapitel 2 består av en forskningshistorisk analys i relation till frågan 
om hur hällbilder är av betydelse.  I avsnittet undersöks sambandet mellan 
tolkningen av hällbilders betydelse och sättet de dokumenterats på och 
framställts grafiskt i arkeologiska publikationer. Undersökningen utmynnar 
i en diskussion om hur hällbilder primärt ansetts vara betydelsefulla i tidigare 
arkeologisk forskning. Intresset riktas mot premisserna för den arkeologiska 
bildtolkningen, vilka har idéhistoriska rötter men även kan relateras till 
arkeologins materiella omformning av hällbilder genom den översättning 
från sten till papper som dokumentationsarbetet oftast resulterar i.  

I kapitel 3 utvecklas undersökningen om hur hällbilder är av betydelse, 
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vilken relateras till en diskussion om bildens meningsfulla materiella samm-
anhang på ett generellt plan. Ett antal historiska, samtida och forntida ex-
empel på hur bildens materialitet kan vara av betydelse motiverar frågan 
om hur relationen mellan intentioner och bildens betydelse är relevant för 
hällbilder. Förhållandet mellan upplevelse och materalitet är centralt då 
betydelsen av bilder söks bortom avbildens mimetiska innebörd. Att förstå 
hur materiella bilder generellt skapar en affekt, och inte per automatik 
definieras av bildskaparens ideella intentioner, är essentiellt för den bildens 
arkeologi som tillämpas i kommande kapitel. Avsnittet avslutas med en rad 
metodologiska utgångspunkter för de riktade studier som sedan följer. 

Resterande tre kapitel utgör en fördjupning av de generella betydelse-
dimensioner som diskuteras i avhandlingens första tre kapitel. Hällbilder-
na kring Motala Ström, utanför staden Norrköping i Östergötland, är i 
fokus för undersökningen. Kapitel 4 är knutet till avhandlingens andra 
huvudfråga och delfrågor. Hällbildernas inneboende paradox, att vara del 
av en likformad helhet och samtidigt uppvisa till synes ändlösa vartiatoner, 
studeras som en viktig del av fenomenets betydelsefulla materialitet. Arke-
ologens bildperception, vilken leder till kategoriseringar i motiv och i för-
längningen till tolkningar om fenomenets betydelse, diskuteras i relation 
till materiella och rumsliga hällbildsstrukturer i Motala Ström-området. 
Mönsterbildningar diskuteras som ett uttryck för meningsfulla platskon-
struktioner under den aktiva hällbildstiden. 

I kapitel 5 fördjupas studiet av de rumsliga strukturer, den varierade lik-
formighet, som undersöks i kapitel 4. Kapitlet baseras på närvarobaserade 
studier av tolv lokaler, med ett varierat antal hällbilder. Utgångspunkten 
är en återkoppling till avhandlingens första fråga, frågan om hur hällbilder 
är av betydelse, och Motala Ström-områdets hällbilder utgör studieobjekt. 
Undersökningen behandlar hur de tidigare observerade materiella struk-
turer kan anses spegla socialt och kulturellt formade processer i den ak-
tiva hällbildstiden. Två huvudsakliga hällbildspraktiker identifieras, vilka 
resulterat i olika typer av platskonstruktioner.  

Kapitel 6 avslutar fördjupningen genom ett vidgat perspektiv, där 
avhand lingens tredje fråga står i centrum. Relationen mellan hällbilders 
betydelse och ett vidare socialt sammanhang inleds med en kronologisk 
diskussion, där slutet av den aktiva hällbildstiden föreslås vara arkeologiskt 
intressant då den motsvarar landskapets materialitet. Hällbilders betydelse 
diskuteras som en del av ett allmänt bildbruk som spelade en aktiv roll i 
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förändringsprocesser i slutet av bronsåldern och början av järnåldern. En 
återkoppling görs till kapitel 3 genom begreppet ”pictoral turn”, som an-
vänds för att beskriva hällbildsbruket som ett uttryck för förändring och 
differentiering, snarare än en representation för en allmän ordning. 

Om metoder och avgränsningar

Ända sedan jag inledde mina studier av sydskandinaviska hällbilder för un-
gefär tio år sedan så har mitt arbete präglats av ett fenomenologiskt förhåll-
ningssätt. Ett fenomenologiskt förhållningssätt är ett livsvärldsperspektiv, 
där mening söks i relationen mellan upplevande individer och en fysisk 
miljö i ett specifikt socialt och historiskt sammanhang (J.Bengtsson 1998; 
Merleau-Ponty 2002). Detta stipulerar inte per automatik någon speciell 
metod, även om den föreställningen ibland tycks finnas inom arkeologin 
genom inflytandet från de brittiska arbeten som publicerades i mitten av 
1990-talet (se Tilley 1994; jfr Brück 2005). Arkeologisk fenomenologi ass-
ocieras med inkännande promenader i landskapet, en metod vars genom-
förande och teoretiska premisser diskuteras i kapitel 3, 4 och 5. Jag vill 
redan nu poängtera att fenomenologi som teoretiskt förhållningssätt, i mer 
eller mindre artikulerade former, anammats och tillämpats med framgång 
på flera andra sätt (ex Austin 1998; Fuglestvedt 2001, 2014; Gillings 2012).

De metoder som ett fenomenologiskt förhållningssätt omsätts till är ber-
oende av vilka delar av hällbilders materialitet som studeras. I denna studie 
är det initialt fråga om en diskursanalys (kapitel 2) där tidigare forsknings 
bildtolkning analyseras mot bakgrund av problemformuleringar och syfte. 
I den fortsatta undersökning som presenteras i kapitel 4 och 5 används 
två huvudsakliga metoder, en kvantitativ sammanställning av inventerade 
lokaler och hällbilder i Motala Ström-området, samt en närvarobaserad 
platsstudie där hällbilder besökts och där upplevelsen av platserna bear-
betats och dokumenterats. Dessa två metoder diskuteras och motiveras mer 
ingående i respektive kapitel. 

Rent empiriskt avgränsas avhandlingens fördjupning inledningsvis till 
hällbilderna kring Motala Ström och specifikt de båda socknarna Östra 
Eneby och Borg i Norrköpings kommun, vilka motsvarar hällbildskoncen-
trationen i området. Hypotetiskt sett skulle vilket väldokumenterat häll-
bildsområde som helst kunna studeras. Att valet fallit på Motala Ström-
områdets hällbilder beror på min egen kunskapsbakgrund, då jag arbetat i 
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området en tid och känner hällbildsförekomsterna väl vilket är fördelaktigt. 
Dessutom är områdets hällbilder relativt lättillgängliga rent fysiskt, vilket 
reducerar de praktiska problemen vid många återkommande besök under 
årets alla månader. I slutet av fördjupningen diskuteras ett urval av andra 
bildmedier, företrädesvis i brons och keramik. Urvalet är ett jämförelsema-
terial och undersökningen presenterar inte en allomfattande analys av den 
aktiva hällbildstidens alla bildframställningar. 

Östgötsk bronsålder och Motala Ströms hällbilder: 
en kortare forskningshistorik

Avhandlingens vetenskapliga sammanhang är att betrakta som brons-
åldersforskning i Östergötland, en forskning som präglats av landskapets 
hällbildsförekomster och främst de stora koncentrationerna kring Motala 
Ström. Vid 1800-talets slut spelade hällbilderna en framträdande roll i de 
kronologiska studier som sedermera resulterade i att södra Skandinaviens 
hällbilder allmänt dateras till bronsåldern (se Hildebrand 1869; Montelius 
1885). Det totala antalet akademiska undersökningar av bronsåldern i dag-
ens Östergötland domineras av studier med ett mer eller mindre uttalat 
fokus på hällbilder, ett förhållande som är fortsatt aktuellt även i våra dagar. 

Den förste att ta ett övergripande grepp på Östergötlands bronsålder var 
Arthur Nordén, som i sin avhandling diskuterade hällbilderna i relation till 
både lösa fynd och grav- och skärvstenskontexter. Nordén var den förste 
att vidga diskussionen av de östgötska hällbilderna till det vidare landskap-
et såväl som till andra aspekter av bronsålderssamhället, såsom religion, 
gravritualer och långväga kontakter. Även om det vid 1900-talets början 
saknades arkeologiska lämningar som gav en bild av hur hällbildshuggarnas 
boplatser såg ut eller var de var belägna, så argumenterar Nordén för att 
hällbilderna kan ses som ett slags markörer i landskapet i relation till den 
fruktsamma åkerjorden och boplatserna (Nordén 1925:147ff). 

Under 1900-talets första hälft kom studiet av den östgötska bronsåldern 
att differentieras. Det blev tydligt att periodens lämningar tycktes vara 
strukturerade på olika sätt i landskapet längs ett centralt stråk som motsvar-
ar det bördiga slättlandet och de sjö- och vattenvägar som sammanbinder 
Östersjön med Vättern. I väst fanns ett storhögsgravskick, som ansågs ut-
göra en kronologisk fortsättning på den megalitiska traditionen i samma 
område och en nordlig gräns för den äldre bronsålderns sydskandinaviska 
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högbyggande (Nerman 1936). 
Hällbilderna vid Motala Ström omnämns i antikvariska sammanhang så 

tidigt som under 1700-talets mitt, men den första större beskrivningen står 
den Norrköpingsbaserade boktryckaren Carl Fredric Broocman för 1760 i 
sitt kulturhistoriska verk om Östergötland, där hällbilderna vid Herrebro 
för första gången figurerar. Nordén påpekar ironin i att Broocman under 
större delen av sitt liv bodde på Himmelstadlunds gård utan att hitta några 
hällbilder där, vilket föranleder Nordén att hysa vissa tvivel kring skärpan i 
Broocmans antikvariska blick (Nordén 1925:10). 

Från mitten av 1800-talet intensifierades det arkeologiska och antik-
variska intresset för hällbilderna utanför Norrköping. Pionjärer såsom Lars 
Christan Wiede och Axel Emanuel Holmberg publicerade dokumentation-
er av såväl Himmelstadlund som Herrebro. Antalet kända lokaler och häll-
bilder var dock ännu blygsamt. Detta förhållande skulle förändras radikalt 
med början i Carl Fredrik Nordenskjölds mer systematiska arbete i slutet 
av 1800-talet, vilket sedermera följdes upp av Nordén som under flera 
decenn ier registrerade och dokumenterade en majoritet av de idag kända 
hällbilderna kring Motala Ström (Nordén 1917b, 1923, 1924, 1925). 

Under 1900-talets sista decennier genomgick den östgötska bronsålders-
forskningen en renässans, vilket kan sättas i samband med resultatet av 
de rikstäckande inventeringarna under 1960- och 70-talen. Den fornläm-
ningskategori som främst förändrade källmaterialets sammansättning var 
skärvstenshögarna som återfanns i stora numerärer (Larsson 1993:3). Även 
gravfältsundersökningar vid Fiskeby, i nära anslutning till hällbilderna vid 
Motala Ström, bidrog till bilden av den östgötska bronsåldern (Lundström 
1965). Detta föranledde nya forskningsinitiativ där spridningen av häll-
bilder, högar, bronsartefakter och skärvstenshögar studerades från äldre till 
yngre bronsålder i syfte att identifiera samhällsstrukturer och befolknings-
koncentrationer (se Hyenstrand 1979:246f ). I Thomas B. Larssons (1986, 
1993) arbeten föreslås en uppdelning av Östergötlands bronsåldersbygd 
i tre centralområden, från sjön Tåkern i väst via området söder om sjön 
Roxen till ett östligt område bestående av hällbilderna utanför Norrköping 
och grav- och skärstensförekomsterna på Vikbolandet. 

Hällbildsforskningen gick efter Nordéns insatser i akademisk dvala och 
det dröjde ända till 1980-talet innan hällbilderna vid Motala Ström, och 
i viss mån övriga Östergötland, återigen blev föremål för mer omfattande 
studier. Det nyvaknade intresset kan än en gång relateras till fornminnes-



Inledning

19

inventeringarna. Klas-Göran Selinge publicerade både metodiska övervä-
ganden i samband med hällbildsinventering och översiktliga sammanställ-
ningar av det östgötska hällbildsbeståndet (Selinge 1985, 1989). I början av 
1980-talet publicerades Göran Burenhults (1980) avhandling över Göta-
lands hällbilder, och eftersom Bohuslän (och Dalsland) var undantagna så 
gavs de östgötska hällbilderna stort utrymme. I den medföljande katalogen 
presenteras nydokumentationer som Burenhult själv utfört, dokumenta-
tioner som dock inte förmår överträffa Nordéns inventeringar gällande 
hällbildsantal (Burenhult 1973).

Under 1990-talet genomfördes flera stora uppdragsarkeologiska under-
sökningar, främst med anledning av arbeten med E4:ans nya sträckning 
förbi Norrköping. Detta resulterade i en stor mängd nytt källmaterial och 
ett flertal akademiska arbeten med fokus på boplatser, keramik och ”kult-
iska” lämningar (ex Stålbom 1995; Kaliff 1997; Borna-Ahlkvist 2002). 
Främst var det undersökningarna vid Pryssgården i de nordvästliga delarna 
av Norrköping som på allvar kom att bidra till bilden av hällbildernas kon-
text såväl som den östgötska bronsåldern i stort. Här återfanns ett område 
med omfattande lämningar efter boplatser och ett fyndmaterial med en 
kronologisk spännvidd från senneolitikum till medeltid (Borna-Ahlkvist 
et al 1998). Totalt identifierades ett 90-tal huskonstruktioner och av dessa 
daterades 35 anläggningar till bronsåldern, huvudsakligen i spannet mellan 
period III och period VI (Borna-Ahlkvist 2002:27f ). 

Under 2000-talets första två decennier har arbetet med hällbilder och 
bronsålder i Östergötland fortskridit kontinuerligt. Uppdragsarkeologiska 
grävningar har fortsatt att producera nytt källmaterial, vilket också resulter-
at i akademiska publikationer (ex Kaliff 2005; Nilsson 2005a, 2008). Den 
specialiserade hällbildsforskningen i Östergötland har fått en renässans, ini-
tialt genom Katherine Hauptmans [Wahlgren] publikationer (Hauptman 
Wahlgren 2000, 2001, 2002). Hennes avhandling från 2002 var den första 
att ta ett samlat grepp på Östergötlands östliga hällbildskoncentration se-
dan Nordéns avhandling drygt 70 år tidigare, och innebar också återstarten 
för ett mer aktivt akademiskt intresse för området. En av de senare årens 
mest mångsidige beforskare av Östergötlands hällbilder är Per Nilsson, som 
diskuterat hällbildernas relation till boplatser och landskapsutnyttjande 
(Nilsson 2005a) och även vidgat det kronologiska perspektivet genom att 
relatera hällbilder till praktiker som inte primärt kan dateras till brons-
åldern (Nilsson 2010, 2012). 
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Den sammantagna ökade arkeologiska aktiviteten i och kring östra 
Östergötlands hällbildkoncentrationer har också inneburit ett interna-
tionellt intresse. Christopher Tilley har genomfört omfattande fenomen-
ologiska studier kring Motala Ström (Tilley 2008, se även Ljunge 2010), 
en forskning det kommer finnas anledning att återkomma till. Likaså 
diskuteras de östgötska hällbilderna av Richard Bradley i hans studier av 
relationen mellan hällbilders visuella kvaliteter och fenomenetes mening 
(Bradley 2009) samt i hans arbete om hur förment naturliga platser skall 
tolkas som betydelsefulla för forntida praktiker (Bradley 2000). 

Sammanfattningsvis kan det akademiska studiet av Östergötlands brons-
ålders sägas ha kretsat kring hällbildskoncentrationen vid Motala Ström. 
Forskningshistoriken anknyter till frågan som avhandlas i slutet av min un-
dersökning, det vill säga hur väl hällbilderna uttrycker bronsåldern, både i 
relation till Östergötlands bronsålder och till de allmänna sociala strukturer 
och ideella föreställningar som förknippas med perioden. 
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Hällbildsforskningen kan sägas sysselsätta sig med bilder i dubbel be-
märkelse. Å ena sidan genom forskningens uttryckliga fokus, det vill säga 
studiet av det arkeologiska källmaterial som hällbilderna och dess platser i 
landskapet utgör. Å andra sidan via en omfattande dokumentations- och 
illustrationspraktik som skapat diverse grafiska återgivningar av hällbilder 
(jfr Nordbladh 1981:32). Hällbildsforskningen opererar mellan dubbla 
materialiteter, en egenskapad och de faktiska lämningarna i landskapet. 
Det framstår som tydligt att de inventeringar som sedan andra hälften av 
1900-talet ligger till grund för illustrationen av hällbilder, i allt större ut-
sträckning skilts från akademisk forskning. Hällbilderna separeras från sin 
ursprungliga materialitet (snarare än dekontextualiseras) eftersom illustra-
tionspraktiken skapar en ny materiell förutsättning för tolkningen av häll-
bildernas betydelse (jfr Conkey 2010). Även om det beskrivna förfarandet 
kan anses vara en del av den generella metodproblematiken inom arke-
ologin, där rapporten och dokumentationens beskrivningar ersätter det 
förstörda källmaterialet, så är förhållandet intressant eftersom hällbilderna 
finns kvar i landskapet samtidigt som studiet av dem allt oftare tar sin ut-
gångspunkt vid skrivbordet. 

I följande kapitel kommer nedslag att göras i ett och ett halvt sekels 
forskning i syfte att diskutera hur hällbildernas dubbla materialitet påverk-
at teoretiska och metodiska överväganden, samt format sätten sydskandi-
naviska hällbilder illustrerats och tolkats. I en arkeologihistoriskt präglad 
diskursanalys kommer frågan om hur hällbilder är av betydelse diskuteras 
mot en idéhistorisk bakgrund. Undersökningen riktas främst mot de teoret-
iska premisser (såväl implicita som explicita) som tidigare forskning utgått 

2 Avbilder och avbildande,
illustration och tolkning
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ifrån i sina antaganden om hur hällbilder anses vara av betydelse. Kapitlet 
är ej att betrakta som en allomfattande genomgång av den skandinaviska 
hällbildsforskningen eller en recension av gångna tiders tolkningar, utan 
utgör ett försök att förstå vilka meningsdimensioner som prioriterats av 
hällbildsforskningen.  Intresse kommer att riktas mot tolkningen av det 
arkeologiska källmaterialets betydelse, dokumentationsarbete och framför 
allt grafiska representationer av hällbilder, vilket kan leda till en diskussion 
om hur hällbilder primärt ansetts vara betydelsefulla i arkeolog iska nar
rativ. 

Arkeologins bilder och bilder av förhistorien generellt har diskuterats 
främst i relation till hur samtidens idéer återspeglas i grafiska rekonstruk-
tioner och illustrationer (Moser 1998; Smiles & Moser 2005) eller hur 
utvecklingen av estetiska normer för återgivning av föremål i till exempel 
corpus-sammanställningar tenderar att låsa eller styra tankebanor i rela-
tion till ett specifikt källmaterial (Piggot 1978; Jones 2001). Uppenbart 
är att arkeologins egna bilder återspeglar ideal och samtida föreställnin-
gar samtid igt som illustrationer och rekonstruktioner förstärker vissa upp-
fattningar och kanske även riskerar att låsa tankemönster. 

Ett konkret exempel på illustrationers betydelse då forskning gestaltas 
och förmedlas är det stora genomslag som Flemming Kauls (1998, 2004) 
kosmologiska schema fått för den arkeologiska förståelsen av den yngre 
bronsålderns föreställningsvärld (Fig. 2.1). Utan att i sak kritisera Kauls 
uppfattning så är det intressant att reflektera en aning kring hur hans tolk-
ning skulle stått sig utan den numera så välkända illustrationen av myten 
om solens upp- och nedgång. Kauls bild är utan tvekan en av de mest re-
producerade illustrationerna inom skandinavisk bronsåldersforskning och 
har i sig blivit en ikon för uppfattningen om bronsålderns idévärld. Illu-
strationens metaforiska kvalitet är så stark att den tenderar att styra tanken, 
ett fenomen som är utförligt behandlat inom lingvistik och språkfilosofi (se 
Ortony 1979; Katz et al 1998; Visser-Wijnveen et al 2009). Forskare verk-
samma inom den skandinaviska bronsåldersarkeologin tycks tillägna sig en 
direkt förståelse av en komplex idévärld genom Kauls illustration. Som bild 
betraktad är den mycket effektiv, vilket kan ha bidragit till att tolkningen av 
rakknivarnas ikonografi som en representation av bronsålderns kosmologi 
är allmänt vedertagen.

Det är därför ingen överdrift att påstå att arkeologins grafiska repre-
sentationer av sitt källmaterial, samt hur idéer, hypoteser och slutsatser 
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illu streras, får konsekvenser för både forskningens inriktning och de tolk-
ningar som i slutänden presenteras. Hur stora och genomgripande dessa 
konsekvenser är generellt ligger bortom avhandlingens ämne. Däremot är 
det intressant att konstatera att det inom hällbildsforskningen sällan getts 
utrymme för en diskussion av relationen mellan bilden av bilden och sättet 
hällbildsmaterialet beforskas och förstås (se dock Nordbladh 1981; Gold-
hahn 2005). Därför kan det vara på sin plats att inledningsvis ägna ett 
avsnitt om just relationen mellan bildtolkning och grafisk representation, 

Fig 2.1. Flemming Kauls schematiska illustration av hur bronsålderns symbol-
värld kan tolkas som ett mytiskt narrativ om solens upp- och nedgång. Natt- och 
dagskepp transporterar solen över himlavalvet med hjälp av mytologiska fisk- och 
ormvarelser (efter Kaul 1998a:262).
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följt av en diskussion om hur forskningen generellt sett förstått hällbilders 
betydelse. Detta kommer även att tangera frågan om vilka meningsdimen-
sioner bilder generellt kan sägas ha i förhållande till sitt materiella samman-
hang, vilket utgör fokus för nästkommande kapitel. 

Illustrationer av hällbilder

När hällbildsforskningen i Skandinavien startade och vem som kan sägas stå 
för den första forskningsinsatsen är kanske i första hand en fråga om defini-
tioner. Känt är att hällbilder har dokumenterats ända sedan 1600- talet, då 
enstaka uppteckningar från både sydvästra och sydöstra Sverige finns bevar-
ade (se Nordbladh 1981; Goldhahn 2011). De mer systematiskt utförda, 
kvantitativa insatserna finner vi dock först under 1800-talet. Pionjärer som 
bland andra Brunius, Holmberg, Wiede, Arnesen och Baltzer dokument-
erade hällbilder med målsättningen att producera mer eller mindre skalen-
liga grafiska illustrationer i publikationer över utvalda geografiska områden. 
Redan då etablerades ett vedertaget sätt att se hällbilder, ett perspektiv där 
bilderna återgavs tvådimensionellt rakt uppifrån en allseende position. 

Det allseende ögat karaktäriseras av ett perspektiv som inte tar hän-
syn till den fysiska och närvarobaserade upplevelsen av hällbilderna. Ut-
gångspunkten är istället ett skalenligt förhållningssätt till hällbilderna samt 
deras inbördes relationer. Detta resulterar i produktionen av en grafisk 
översikt fri från perspektiv, i den meningen att bilderna återges utan de 
skevheter och storleksrelaterade variationer som uppträder då de betrak-
tas från en särskild position. 1800-talets hällbildsillustrationer kan delvis 
sägas relatera till tidens vetenskapliga illustrationsideal där världen skulle 
visas såsom den var i enorma översikter och planschverk. Inom botanik, 
biologi och zoologi framställdes världen i bilder där djur och växter avbild-
ades så naturtroget som möjligt. Illustrationerna saknade oftast miljöåter-
givningar och den allseende principen accentuerades, vilket till exempel 
är tydligt i tidens dissektionsillustrationer av djur (se Ford 1993; Carlsson 
& Ågren 1997; Lindberg 1997). Inom arkeologin skapades en spänning 
mellan det vetenskapliga illustrationsidealet och illustratörernas stora in-
tresse för hällbildernas bildlighet. För i realiteten så är hällbilderna inte alls 
exakt återgivna, de är snarare förskönade. (Fig. 2.2). Alla kantigheter är 
bortretuscherade, hällbilderna illustrerades med rena, vackra linjer vilket 
ger dem ett kaligrafiskt intryck. Den noggrannhet som präglade viljan att 
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återge hällbildernas exakta storleksförhållanden och relation till varandra 
ersattes med en strävan att visa bilden såsom den ansågs menad att se ut. 
Denna förstärkning av hällbildens bildlighet, befriad och separerad från sitt 
materiella sammanhang, är karaktäristisk för 1800-talets illustrationer och 
satte en standard som visat sig vara svår att helt frigöra sig från.  

Som översikt syftar den allseende positionen till att göra alla motiv rätt-
visa och den tar ingen kronologisk hänsyn eftersom den grafiska represent-
ationen generellt utgår från den sista huggningen i hällen då alla bilder är 
på plats. Fördelen med det allseende perspektivet är just den överblickande 
kvalitéten. Problemet är att produktionen av en sådan översikt bygger på 
att andra kvaliteter väljs bort och detta vanligen utan någon explicit mot-
ivering. Här kan tydliga paralleller dras till kartografin, där val av perspek-
tiv, framställningssätt och symbolspråk kan ge helt olika grafiska represent-
ationer av en geografisk kontext (se exempel hos Casti 2005; Boria 2008; 
Liebenberg & Demhardt 2012). I kontrast till detta tycks det finnas en 
samstämmighet med ett generellt vetenskapligt illustrationsideal i positiv-
istisk anda, ett förment objektivitetsideal som genomsyrar sättet att återge 
hällbilder vilket fått stora konsekvenser för hur de arkeologiska lämningar-
na dokumenterats. Vi kan med rätta tala om en tydlig och kraftfull estetisk 
norm för den grafiska illustrationspraktiken inom hällbildsdokumentation 
och hällbildsforskning.

Trots att de sydskandinaviska hällbilderna varit föremål för dokument-
ationsinsatser under i stort sett varje forskargeneration sedan 1900-talets 
början så har det estetiska idealet för grafisk representation inte utmanats 
på något grundläggande sätt. Relationen mellan källmaterial, dokumenta-
tion och illustration har sällan diskuterats av hällbildsforskare, än mindre 
varit uttalat problematiserad i publicerade rapporter av inventeringsarbete 
i fält.

Ett tidigt undantag utgörs av Jarl Nordbladh (1981) som utförligt 
beskriver hur relationen mellan grafisk representation och källmaterial 
form ats sedan mitten av 1800-talet. I sin avhandling pekar han på ett fler-
tal aspekter i den arkeologiska dokumentations- och illustrationspraktik-
en som tillsammans skapat en konvention för hur hällbilder översätts till 
en grafisk abstraktion. Nordbladh menar att bildligheten tilldrar sig det 
primära intresset vid all hällbildsdokumentation, ett uttalande vars rele-
vans är träff ande även för dagens insatser (Fig. 2.3). Materialiteten är alltid 
reducerad till bakgrund, en bakgrund som helt abstraheras och frikopplas 
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Fig. 2.2. Bilder i sten? Smäckra och kaligrafiskt återgivna djurfigurer och skeppsav-
bildningar vid Tanum (SHFA Bildid: 2112, illustration av Axel Emanuel Holmberg 
1848).
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från det stenmaterial hällbilderna är producerade i. På det vita pappersarket 
tecknas mer eller mindre detaljrika avbildningar av hällbilder, kvartsådror 
och dylikt i svart (a.a:14ff).

Detta har utvecklats till en i flera avseenden självdefinierande prak-
tik som resulterat i en metodisk kedjereaktion, där arkeologer följer och 
anamm ar sina företrädares tillvägagångssätt. Med undantag för fotografi-
et så har den tekniska aspekten av dokumentationsarbetet varit tämligen 
oförändrad sedan 1800-talet, med undantag av vissa kortvariga experiment 
med till exempel avklappningar i gips (a.a:30). En konsekvens av detta blir, 
enligt Nordbladh, att reproduktionen av hällbilder dikterar vår förståelse 
av fenomenets betydelse i lika hög grad som själva fenomenet i sig självt:

Fig. 2.3. Nydokumentation av hällbilder vid Brastad i Bohuslän. Det kartografiska 
allseende perspektivet är alltjämt norm. Inflytandet från forskningens ökade intresse 
för materialitet kan spåras i representationer av sprickor i rött och att bildernas 
huggningsdjup illustreras genom en analog pixelmetod, där djupt huggna bilder 
framträder i högre upplösning än de grunda bilderna (SHFA Bildid: 1399, illustra-
tion av Toreld & Andersson 2010). 
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“[...] it should be pointed out that at the same time as docu-
mentation mirrors the material world, it also in itself becomes 
a phenomenon within it. As soon as an object has been repro-
duced, it ceases to be a mere reflection and becomes in itself a 
part of reality.” (Nordbladh 1981:4)

Nära femton år senare publiceras en uppföljning av Nordbladhs diskuss-
ion där Joakim Goldhahn på flera sätt praktiskt försöker tillämpa insikten 
om den grafiska reproduktionens konventionella struktur och de begräns-
ningar och problem denna medför. Goldhahn (2005) argumenterar för 
en “subjektivt tolkande dokumentation” och anammar en av Nordbladhs 
slutsatser att hällbildsdokumentation i första hand måste utgå från det vet-
enskapliga arbetet, snarare än att styras av målet att vara en objektiv och 
förutsättningslös registrering av verkligheten. Det senare är en lika omöjlig 
som oönskad målsättning (se Nordbladh 1981:31; Goldhahn 2005:582ff; 
jfr Malmer 1981:8; Bertilsson & Fredell 2004). 

Slagstahällen i Botkyrka är föremål för nydokumentationen och Gold-
hahn menar att tidigare grafiska representationer av hällbilderna där 
uteslut it betydelsebärande element genom att enbart fokusera på ett åter-
givande av bilderna gestaltade mot en vit bakgrund. Istället måste doku-
mentation och illustration ske utifrån en explicit problematiserande och 
tolkande diskuss ion av kontexten som sådan. Dokumentationsarbetet skall 
inkorporeras i forskningsprocessen och de problemformuleringar som ligg-
er till grund för arbetet (Goldhahn 2005:587ff).

I fallet Slagsta argumenterar Goldhahn för att relationen mellan bergets 
materialitet och de inhuggna hällbilderna är central för hur deras betydelse 
artikulerades under bronsåldern. Hällbilderna befinner sig i dialog med 
bergytan, en tolkning som sedan ligger till grund för en ny dokumentation. 
Resultatet är en illustration (Fig. 2.4) där den beskrivna dialogen synliggörs 
genom att de geologiska förhållanden som kan tänkas ha varit relevanta 
för placeringen av hällbilderna synliggörs med samma noggrannhet som 
motiven (a.a:594ff). 

Goldhahns arbete rymmer en dimension som saknas hos Nordbladh, 
nämligen ett uttryckligt försök att angripa den problematik som båda 
forsk arna är eniga om existerar i relationen mellan illustration och källma-
terial. Det är också uppenbart att den nya dokumentationen på ett tydligt 
sätt belyser det relationella samspelet mellan hällbilder och materialitet 
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som Goldhahn anser vara betydelsefullt vid Slagstahällen. Men intressant 
nog bryter inte Goldhahns grafiska representation på något avgörande sätt 
med den etablerade konventionen att illustrera hällbilder. Sättet att se är 
detsamma, perspektivet är uppifrån en allseende position och figurerna är 
alltjämt stiliserade mot en endimensionell bakgrund. Även om bakgrunden 
är betydligt rikare på representationer än brukligt, med en gråskala som 
symboliserar variationer i geologi och skiftningar i färg, så är och förblir 
perspektivet kartografiskt allseende. 

Fig. 2.4. Illustration av Slagstahällen med utgångspunkt i en ”subjektivt tolkande” 
dokumentation (efter Goldhahn 2005:595).
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Goldhahns nya dokumentation av Slagstahällen rör sig inom den eta-
blerade konventionen, som tycks vara i det närmaste panoptisk i sitt strikta 
allseende perspektiv där bilderna alltid måste återges i ett svävande helikop-
terperspektiv utan alla de skevheter eller glidningar i skala som uppstår i 
en verklig visuell perception från en bestämd position. Detta är inte en 
kritik riktad i första hand mot Goldhahns studie, där relationen mellan 
tolk ning, material och representation på ett innovativt sätt problematiseras. 
Det är snarare ett belysande exempel på hur stark den estetiska normen 
är då bilders materialitet översätts till bokens blad. Ytterligare en aspekt 
värd att begrunda är av metodologisk natur. Få av de tekniska hjälpmedel 
för registrering, scanning och visualisering som sedan många år funnits 
till hands har på något omfattande sätt inkorporerats i inventerings- och 
dokumentationsarbete (se dock Swantesson 2005; Hygen 2006; Fahlander 
2008). Arbetet har generellt fortsatt att genomföras med metodik som an-
vänts sedan 1900-talets början, vilket leder till att ytterligare ett moment 
tillfogas i illustrations- och publiceringsfasen då materialet tillgängliggörs 
digitalt (se Bertilsson & Robertsson 2007).

Både Nordbladhs och Goldhahns arbeten kan här tjäna som en utgångs-
punkt för en tillbakablick på hur den problematik som definierats ovan 
behandlats (eller inte behandlats) av hällbildsforskare under de senaste 
hundra åren. Som jag redan antytt avses här inte att presentera en fullödig 
genomgång av alla forskares alla insatser, snarare handlar det om utvalda 
nedslag vilka tjänar som exempel i en diskussion om hur sättet att se på 
hällbilder etablerats, utvecklats och uttryckts genom åren. 

Avbilden

Redan under 1800-talet etablerades föreställningen om att hällbildernas 
avkodning måste utgå från avbilden. Hällbilden sedd som avbild är sålunda 
intimt sammanlänkad med tolkningen av fenomenets kulturhistoriska be-
tydelse, oavsett vilken typ av betydelse som eftersöks. Hällbildsforskningen 
har isolerat det som uppfattas vara av kulturell betydelse genom en stark 
accentuering av bilden som avmaterialiserad avbild. Detta relaterar i vidare 
mening till den idéhistoriskt förankrade dualismen mellan kultur och na-
tur, en diskurs vars förhistoriska relevans utifrån olika positioner ifrågasatts 
av åtskilliga forskare (se Bradley 2000; Lucas 2004; Thomas 2004; Shanks 
2007; Tilley 2008; Olsen 2010). 
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Just relationen mellan det förment kulturella och den naturliga bakgrunden 
löper som en röd tråd genom de hällbildsillustrationer som publicerats se-
dan 1800-talet. Det tycks finnas tydliga trender då relationen accentueras 
för att sedan dämpas, till exempel genom inflytandet från fotografiet då 
bildernas materialitet kom att synliggöras och bli tydlig på ett helt annat 
sätt än genom de gängse, tecknade illustrationerna. Intressant nog fick 
detta till konsekvens att bilderna började målas i med krita eller kalkslam 
för att framträda tydligare på foto. Figurernas bildlighet fortsatte att vara i 
fokus även efter introduktionen av fotografiska dokumentationsmetoder.  

I början av 1900-talet framträdde en professionell generation arkeo loger 
som kombinerade omfattande inventerings- och dokumentationsarbete 
med forskning om hällbilders kulturhistoriska betydelse. I Östergötland 
arbetade Arthur Nordén intensivt under tre årtionden och står ensam för 
upptäckten av hundratals lokaler (Nordén 1924, 1925). Nordén var också 
en av de första som uttryckligen diskuterade metodiska problem vid grafisk 
återgivning av hällbilder baserat på en analys av hur Kiviksgravens bildhäl-
lar och allmänna skeppstypologier illustrerats av andra forskare (Nord én 
1917a, 1917b). Han poängterade att relationen mellan hällbilder, doku-
mentation och grafisk representation kan skapa olika förutsättningar för 
tolkningsförsöken. Även om Nordén i enlighet med den arkeologiska 
diskurs han verkade inom drevs av ett oartikulerat positivistiskt ideal, så 
måste hans metodologiska diskussion ändå ses som ett initialt försök att 
belysa elementet av tolkning i den process som leder fram till boksidans 
grafiska återgivning av hällbilder. Nordéns eget sätt att illustrera hällbilder 
bröt dock inte mot idealet som skapades av det sena 1800-talets planscher. 
I hans publicerade arbeten domineras illustrationerna av skisser, utförda i 
enlighet med den allseende principen. Men på en punkt utvecklar Nordén 
den grafiska återgivningen, han kontextualiserar hällbilderna genom visa 
deras läge i förhållande bergets struktur (Fig. 2.5). 

En intressant detalj i det tidiga 1900-talets vokabulär är att de grafiskt 
återgivna hällbilderna ofta beskrivs med konstrelaterade termer. Det fanns 
ett samtida ideal av estetiskt karaktär som hämtade näring ur avbildande 
naturalistiska framställningar, en bildkonst med sitt ursprung i renässan-
sen. Uppfattningen artikuleras främst då bildernas artistiska kvalitet disk-
uteras eller omnämns, där detaljrikt utförda föreställande hällbilder anses 
vara ett uttryck för bildkonstnärens högre nivå av skicklighet (ex Ekholm 
1916:280; Nordén 1917b:60f; O. Almgren 1927:258f ). 
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Den konstnärliga referensen är paradoxal. Samtidigt som hällbildernas form 
och föreställande kvaliteter associerades med ett konstnärligt skapande, så 
diskuterades sällan hällbildernas betydelse i termer av estetiska upplev-
elser eller som konst för konstens egen skull. Denna paradox materialiseras 
hos det tidiga 1900-talets forskare genom den grafiska översättningen av 
hällbilderna till boksidan, där bildligheten är det väsentliga samtidigt som 
hällbildernas meningsinnehåll i stort sett alltid tolkas som en symbolisk 
representation snarare än att associeras till estetiska kvaliteter. Samma 
motsatsförhållande existerar fortfarande i beskrivningar av paleolitisk 
grottkonst, som tycks inspirera till jämförelser med den västeuropeiska 
konstens stora mästare, samtidigt som dess mening oftast relateras till 
aspekter bortom bilden som enbart bild (Lemarque 2005:21f; Morales 
2005:68f; Rosengren 2008:53ff). Exempel på detta är målningarnas 
kopplingar till shamanistiska ritualer, social och religiös symbolism eller 
kognitiv utveckling hos den moderna människan (se Lewis-Williams 2002; 
Palacio-Perez 2010). 

Fig. 2.5. Skiss över hällbilder vid Skälv (RAÄ Borg 37) av Nordén (Nordén 
1917b:67)
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Men åter till det tidiga 1900-talets insatser. Om Nordéns arbete i stor ut-
sträckning präglades av relationen mellan egna fältdokumentationer och 
hans explicita uttolkningar av fenomenets betydelse, så är tidens stora opus 
i hällbildsforskningen av en annan karaktär. Oscar Almgrens Hällristningar 
och kultbruk (1927) tar ett samlat grepp på den sydskandinaviska hällbilds-
traditionens betydelse. Boken är en omfattande och resonerande genom-
gång av bronsålderns bildbruk och intressant nog utgörs en stor del av 
illustrationerna av Baltzers planscher. Till skillnad från Nordéns flyktiga 
skisser, så skapar Almgrens förbehållslösa reproduktion av grafiska blad från 
1800-talets mitt ett avstånd till de arkeologiska lämningarna. Hällbilderna 
abstraheras helt från sin materialitet och blir till svarta tecken mot en tom 
bakgrund. 

Den grafiska effekten av Almgrens arbete är stark och ger upphov till 
känslan av att hällbildsforskning är teckentydning, ett studium i ljuset 
av skrivbordslampans sken. Med detta vill jag inte antyda att Almgren 
saknande fälterfarenhet eller inte besökte de platser han skrev om, vilket 
han med all säkerhet gjorde. Poängen är att det i Almgrens verk framstår 
som tydligt att det nu etablerats ett samspel mellan de grafiska representa-
tionernas speciella estetik och en tolkning av hällbilderna som separerar fig-
urens föreställande kvaliteter från sitt materiella sammanhang. Feno menets 
bildlighet blir då synonymt med avbildandet, där hällbildens referent ses 
som den primära källan för dess betydelse. Detta är som mest uppenbart 
då abstrakta eller enkla hällbilder, såsom skålgropar, diskuteras. Menings-
innehållet hos de icke-föreställande hällbilderna blir svårt att tolka då tyd-
liga referenter i den verkliga världen saknas. Resonemang kring skålgropars 
betydelse grundläggs i upplevelsen att de saknar föreställande kvaliteter 
(a.a: 252). Intressant nog avbildas skålgroparna aldrig ensamma i Almgrens 
verk, de framställs alltid som ett sällskap till de figurativa hällbilderna. I sig 
själva tycks de vara stumma. 

Almgrens arbete var och är betydande. Bokens omfång och nydanande 
tolkningar stakade i flera avseenden ut tematiken för kommande decenn-
iers studier. Nyhetsvärdet gällde dock inte sättet att illustrera hällbilder, 
som anknyter till 1800-talets allseende perspektiv. Tvärtom så bekräftade 
Almgrens val av illustrationer den grafiska representationens principer och 
estetik, och de flesta av de kommande årens stora hällbildsstudier kom 
att anknyta till den kartografiska illustrationsmodellen (ex Lidén 1938; 
Althin 1945; Marstrander 1963). Den ansats som fanns hos Nordén att 
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pro blematisera förhållandet mellan bilden in situ och arkeologens grafiska 
återgivning, tycks stanna vid just en ansats. Den följs inte upp förrän långt 
senare. Snarare kom hällbildsforskningen, precis som arkeologin i övrigt, 
att präglas av naturvetenskapligt inspirerad metodologi med ett uttryckligt 
objektivitetsideal.

Här finns ett samband med genomslaget för fototekniken i dokumenta-
tionen av hällbilder. Fotografier av hällbilder återfinns i publikationer re-
dan under tidigt 1900-tal, men då främst som ett komplement till tecknade 
ill ustrationer. Inledningsvis syftar fotografierna till en kontextualisering av 
hällbilderna, oftas med fokus på den omgivande miljön. En pionjär på om-
rådet var Per Fett (1936) som tidigt diskuterade fototeknikens tillämpbar-
het. Fett listar tre huvudsakliga syften med fotografering: det tekniska fotot 
som avser detaljdokumentation, foton som visar hällbildernas orientering 
och relation till varandra samt fotografier som visar bildernas omgivning 
(a.a:78f ). Fett är också mig veterligen den förste som uttryckligen diskuter-
ar släpljusmetoden vid fotografering. 

Den ännu tämligen undermåliga tryckkvalitén på publicerade fotografi-
er skapade ett behov att förstärka hällbildernas visuella framtoning genom 
olika typer av ifyllnad och imålning. Fotografiet tjänade därför inte i första 
hand som en förmedlare av hällbilders bildlighet, som fick förstärkas arti-
ficiellt, utan av det arkeologiska sammanhanget. Inledningsvis tycks inte 
seendet av hällbilder ha påverkats av fototekniken. Fotografiet blev snarare 
ett komplement till den allseende grafiska illustrationen.

Detta kom att förändrades i samband med släpljusmetodens genomslag 
(se Hasselrot & Ohlmarks 1966; Broby-Johansen 1967; Kjellén & Hyen-
strand 1977). Att i mörker belysa hällar med släpljus har visat sig vara en 
mycket effektiv metod för att upptäcka och dokumentera hällbilder som 
i normala ljusförhållanden är svåra att se. Men metoden fick också stora 
konsekvenser i sättet att grafiskt reproducera hällbilder. Genom att foto-
grafera släpljusbelysta hällar förenades den arkeologiska ambitionen att så 
exakt som möjligt återge hällbilderna med idén om fotografiet som ett sant 
och objekt återgivande av verkligheten.

Fototekniken innebär ett, sedan länge och ingående diskuterat, motsats-
förhållande: föreningen av ett ögonblicks återgivande av verkligheten och 
det faktum att fotografier alltid utgör ett positionerat och subjektivt seende, 
både gällande fotoögonblicket och fotografiets framställningsprocess (se 
Sturken & Cartwright 2009:kap 4-5). Inom hällbildforskningen användes 
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släpljusfotografier mycket flitigt som illustrationer under 1960- och 70-tal-
en. Fotografierna ansågs fördelaktiga eftersom de fångade hällbildernas 
bildlighet utan förstärkningar i form av målning eller ifyllning med krita, 
samtidigt som de skapade en tydlig känsla för hällbildernas materialitet 
efter som den visuella upplevelsen av den mer eller mindre skrovliga berg-
ytan accentuerades av släpljuset. 

I takt med att möjligheterna att trycka detaljrika fotografier ökade över-
gick de grafiska reproduktionerna av hällbilder alltmer till fotografier av 
släpljusbelysta hällar. Perspektivet förblev dock oförändrat. Hällbilderna 
sågs alltjämt rakt uppifrån en allseende position, men eftersom fotografiet 
är perspektivbundet så förminskades de avbildande ytorna. Det var inte 
längre hela hällar som avbildades utan ett eller några motiv, ibland i nära 
full skala. Själva förutsättningen för fotot, att vara perspektivbundenhet, 
undertrycktes och det svävande och allseende kartografiska perspektivet 
utmanades inte. Tvärtom så arbetade man aktivt för att motverka fotots 
perspektiv, särskilt då kameran användes för att ta överskådliga fotografier 
av hällarna. Genom att montera kameror högt upp på ställningar erhölls en 

Fig. 2.6. Fotodokumentation av hällbilder vid Allestorp i Bohuslän. Ställningen 
används för att undvika perspektivförskjutningar. Foto Sverker Stubelius (Svenskt 
Hällristningsforskningsarkiv, bildid: 2400).  
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vidvinkel som möjliggjorde en fortsatt framställning av allseende grafiska 
representationer (Fig. 2.6). Intressant nog så sammanfogades heller inte 
lodfoton av enskilda hällbilder eller hällar till större fotokartor i någon 
större utsträckning. Det tycks finnas något i hällbildernas materialitet, i 
mikrolandskapet som skapas av hällens rundningar och form, som gör att 
ett tvådimensionellt fotmontage av hällbilderna vare sig förmår förmedla 
upplevelsen av platsen eller hällbilderna på ett tydligt sätt. 

Släpljusfotot förefaller inledningsvis ha appellerat till strävan efter en så 
tydlig och objektiv dokumentation av hällbildernas form och bildlighet som 
möjligt. Släpljusmetoden innebar även att hällbilderna kunde avbild as utan 
att målas i, vilket förstärkte känslan av autenticitet hos boksidans grafiska 
representation. Men illustrationerna präglas av en fototeknisk para dox: för 
att uppnå den höga graden av bildlighet hos hällbilderna måste det till en 
artificiellt skapad ljussättning som var omöjlig för bronsåldersbetraktaren. 
Det skall dock tilläggas att de ljussatta hällarna i viss mån inspirerat tankar 
om vilka förhållanden hällbilderna var menade att ses i (om de var menade 
att ses), för även om strålkastarljusets sken tillhör nutiden så kan en viss 
släpljuseffekt uppnås om hällbilderna betraktas vid specifika tidpunkter 
på dygnet eller i skenet av facklor och eldar (Arbman 1958:13; Fredell 
2003:243; Bengtsson 2004:119).

Samtidigt som fotografiet utmanade teckningens dominans i valet av 
grafisk illustration så avtog ambitionen att i text förmedla någon utför-
lig förståelse av fenomenets betydelse. Om det tidiga 1900-talets forsk-
ning präglades av våghalsiga och långtgående tolkningar så nöjde sig de 
flesta forskare verksamma under seklets andra hälft med målsättningen att 
beskriva så noggrant, objektivt och detaljrikt som möjligt. Möjligen tjänade 
släpljusfotografierna som en motvikt till detta. De blev en direkt länk till 
källmaterialet som gav läsaren en klarare uppfattning om hällbildens ma-
terialitet än vad fallet är med de tecknade illustrationerna. De i mörker 
belysta hällbilderna får något suggestivt över sig, ett mystiskt skimmer som 
står i stark kontrast till beskrivande katalogtexter och det positivistiska do-
kumentationsidealet. Fotografierna tycks i viss mån överbrygga den känsla 
av avstånd som skapades av 1800-talets och det tidiga 1900-talets abstra-
herade illustrationer. Plötsligt blev forntiden nästan levande där på bok-
sidans blad (Fig. 2.7). 

Den deskriptiva karaktär som präglar efterkrigstidens hällbildspublika-
tioner skall också förstås mot den allmänt utbredda försiktigheten inom 
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arkeologin. De tolkande inslagen är överlag relativt nedtonande i 1960- 
och 70-talens insatser och hällbildsstudiernas primära syfte tycks ha varit 
att producera regionala översikter av korpusliknande karaktär (ex Jansson 
1962; Marstrander 1963; Fredsjö 1971, 1975; Kjellén 1976; Petterson 
1977). Det finns dock fortfarande forskare som tydligt ansluter sig till det 
tidiga 1900-talets tolkande arkeologi i sina försök att förstå hällbildernas 
betydelse (B. Almgren 1962; Ohlmarks 1963). Intressant nog relaterar de 
grafiska representationerna i dessa verk mer till de äldre illustrationside-
alen, där hällbilder illustreras genom den grafiska princip som återfinns hos 
Osc ar Almgren, än till den samtida släpljustrenden. Valet av illustration är 
samm ankopplat med forskningsagendan. 

I slutet av 1970-talet gjorde en ny generation forskare entré och en i 
flera avseenden unik period inom hällbildsforskningen inleddes. Process-
ualismen anknöt arkeologin till naturvetenskapliga metoder och vetenskaps-
ideal, men innebar även en återgång till den uttryckliga målsättningen att 
förstå hällbildsfenomenets betydelse. Utgångspunkterna var dock helt an-

Fig. 2.7. Släpljusbelyst detalj av hällbilder vid Ekenberg (RAÄ Östra Eneby 23). 
Foto Nils Lagerman (Svenskt Hällristningsforskningsarkiv, bildid: 8812). 
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dra än hos det tidiga 1900-talets arkeologer, vilket kommer att behandlas 
mer ingående i kapitlets avslutande del. 

Det tydligaste processuella genomslaget finner vi i de arbeten som Göran 
Burenhult och Mats P. Malmer publicerade i början av 1980-talet (se även 
Welinder 1974). Där uttrycks en ambition att studera hällbilderna som ett 
arkeologiskt källmaterial med arkeologisk metodik, genom att ta ett samlat 
grepp på den sydskandinaviska hällbildstraditionen (Burenhult 1980:11ff; 
Malmer 1981:3ff). Störst intresse ägnas stilistiska aspekter av hällbilder, 
vilka definieras ingående för att därefter typologiseras och sammanställas 
statistiskt i syfte att spåra förändringsmönster över tid och rum. Det nya 
arbetssättet får stora konsekvenser för hur hällbilder återges grafiskt. 

Det kanske intressantaste exemplet att diskutera är Burenhults avhand-
ling Götalands Hällristningar (1980) som också ackompanjerades av en 
katalog över ett stort antal lokaler i Götaland med undantag av land skapen 
Bohuslän och Dalsland (Burenhult 1973). I avhandlingens material-
genomgång finns inte en enda fotograferad hällbild och inte heller någon 
skalenlig grafisk återgivning av en hel häll. Illustrationerna utgörs istället av 
stiliserade abstraktioner, hypotetiska hällbilder, vilka syftar till att tydlig-
göra och visualisera alla kända förekomster av stilistisk variation hos de 
olika hällbildstyperna (Fig. 2.8). Detta innefattade även huggningsprofiler. 
Det är först i de två avslutande, diskuterande kapitlen som fotografier av 
släpljusbelysta hällar återfinns. 

Sättet som hällbilder representeras grafiskt hos Burenhult är intimt 
kopp lat till hans polemik mot det han benämner som ett religionshistor-
iskt studium av hällbildsfenomenet (a.a: 11). Intentionen tycks vara att 
grafiskt representera hällbilder på ett sätt som liknar illustrationen av arkeo-
logiska artefakter. De mäts i alla dimensioner och definieras utifrån en stil-
istisk metodik som vanligen tillämpats inom till exempel keramikstudier 
(se Conkey & Hastorf 1990; Hegmon 1992). Trots objektivitetsidealet, så 
blir Burenhults illustrationer en total abstraktion. Hällbildernas materiella 
sammanhang är helt frånvarande och deras utseende manipuleras grafiskt. 
Hällbilden styckas upp i vad som anses vara observerbara kvaliteter och det 
är dessa som tydliggörs i illustrationerna. Metodik är uppenbart influerad 
av det positivistiska ideal som kommer till uttryck i Malmers (1963) ty-
pologiska definitioner för järnålderns dekorelement på artefakter och run-
stenar. 



Avbilder och avbildande

39

Fig. 2.8. Stiliserad skeppstypologi framställd av Burenhult (1980:52). 
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Den grafiska återgivningen av hällbilder i Burenhults arbete är intressant 
på flera sätt. För det första utgör illustrationerna ett brott mot den domi-
nerande traditionen att panoptiskt avbilda hela hällar såväl som enskilda 
motiv. För det andra snuddar valet av grafisk representation vid en fråga 
av betydligt mer grundläggande karaktär, nämligen vilka beståndsdelar har 
hällbilder och hur regerar vi perceptionellt på dessa? Själv diskuterar inte 
Burenhult detta uttryckligen. Hans syfte är primärt att genom kvantita-
tiva analyser påvisa mönster vilka kan förklaras kronologiskt och användas 
i en diskussion om hällbildstraditionens ursprungsområde och spridning 
(Buren hult 1980:121ff). Och trots att hans arbete tar sin utgångspunkt i 
den så sällan undersökta relationen mellan hällbild och sten, skapad genom 
olika typer av huggning, så är materialiteten helt frånvarande i de grafiska 
representationerna av hällbildskontexter (med undantag av de fåtaliga fo-
tografierna). I avhandlingens katalog anknyter Burenhult (1973) till den 
dominerande traditionen att kartografiskt avbilda hela paneler, där häll-
bilderna tecknas som svarta siluetter mot en vit bakgrund, försedd med ett 
rutnät för att synligöra den skalenliga förminskningen av hällbilderna och 
deras rumsliga relationer. 

Om Burenhult kan sägas vara en av de första som konsekvent och i en-
lighet med sin forskningsagenda bryter mot den kartografiskt avbildande 
traditionen i sättet att återge hällbilder grafiskt, så renodlas denna process-
uellt influerade illustrationstrend ytterligare under resten av 1980-talet. 
Hos Malmer (1981, 1989) finns endast en handfull grafiska återgivningar 
av hällbilder i form av abstraherade illustrationer där enskillda hällbilder 
lyfts ut ur sitt materiella sammanhang. I övrigt är bilderna representerade 
av teckenkombinationer som representerar de av Malmer definierade stil-
variationerna, till exempel AIIb för ett konturhugget skepp med en enkel 
för/köl och en dubbel för/köl samt huggna bemanningsstreck. Malmers 
stilistiska beteckningar kan kombineras till 135 olika unika skeppstyper, 
varav 36 är helt hypotetiska (1981:13f ).  I Ulf Bertilssons (1987) avhand-
ling, som behandlar de bohuslänska hällbildernas utbredningsmönster ur 
ett socialt perspektiv, så finns grafiska återgivningar av hällbilder på endast 
fyra av 205 sidor. Den drygt sextio sidor långa katalogen består enbart av 
tabeller där hällbilderna representeras av olika teckenkombinationer a la 
Malmer (Fig. 2.9) (se även Bertilsson 1989). Det är i ljuset av denna illus-
trationsmetodik noterbart att även Jarl Nordbladhs arbeten, som tematiskt 
avviker från de flesta andra processuella hällbildsstudier genom ett bildteo-
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retiskt fokus, är tämligen bildlös. Också Nordbladh avviker från den gängse 
normen för hur hällbilder tidigare representerats grafiskt. 

Den bildlöshet som präglar 1980-talets hällbildsforskning är både an-
märkningsvärd och intressant. För uppenbarligen uppstår det under denna 
tid en motreaktion mot den idealistiskt inriktade tolkningsmodellen av 
hällbilder som dittills varit dominerande, en motreaktion som får uppen-

Fig. 2.9. Den bildlösa, deskriptiva processualismen. Här representeras motivtyper 
av siffror och procentsatser (Bertilsson 1987:154)
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bara konsekvenser för hur hällbilder avbildas, eller rättare sagt inte avbildas. 
Det sker en semantisk översättning där hällbilderna görs om till bokstäver 
och siffror istället för att avbildas kartografiskt. Paradoxalt nog uppvisar 
den processuellt inriktade hällbildsforskningen såsom aldrig tidigare en i 
det närmaste total bildfokusering då det kommer till hur materialet stud-
eras. Fokus ligger på bilden in i minsta detalj och dess karaktär beskrivs 
och registreras i enlighet med varje förnimbar variation. Materiella aspekter 
eller relationer till andra arkeologiska lämningar ges begränsat utrymme. 
Det är med utgångspunkt i bilden fenomenet kan förstås, men inte bilden 
som avbild! 

Den bildlösa processualismen blev dock tämligen kortlivad. När den 
postmoderna gränslösheten nådde arkeologin så uppstod en teoretisk plu-
ralism som möjliggjorde formulerandet av frågeställningar kring ideella 
och kognitiva företeelser under forntiden. För hällbildsforskningen inne-
bar dett a en renässans, både gällande förklaringsmodeller och för sättet att 

Fig. 2.10. Hällbildsillustrationen som argumentation, där hällbilderna färgats röda 
eller svarta för att visualisera en tolkning om hur rörelse accentueras i olika kompo-
sitioner på hällen (Hauptman Wahlgren 2002:193). 
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grafiskt återge källmaterialet (för omfattande översikt se Goldhahn 2006). 
Men post-processualismen innebar även slutet för mer storskaliga insat-
ser där dokumentation och akademisk forskning kombineras. Möjligen är 
detta en trend som delvis håller på att vända (se Ling 2008, 2012; Nord 
2009; Vogt 2012; för nordliga hällbilder se Gjerde 2010b; Lødøen & Man-
dt 2012).

Istället etablerades en allt större uppdelning mellan arbetet med att do-
kumentera hällbilder och forskning med syfte att förstå och förklara fenom-
enets betydelser. Som ett led i denna utveckling väcktes återigen viljan att 
grafiskt representera hällbilder genom skalenlig avbildning. Inledningsvis 
togs ett tydligt steg tillbaka till det tidiga 1900-talets illustrationsmetodik, 
och flera forskare återvände till översiktsbilder sedda från ett allseende kar-
tografiskt perspektiv, med mer eller mindre tydligt återgivna representa-
tioner av hällens form och textur. Det fanns dock en stor skillnad, syftet var 
inte längre att spegla ”verkligheten” utan att visualisera en argumentation 
(Fig. 2.10). Hällbildsdokumentationen illustrerades inte längre ”rakt av”, 
valda delar förstärktes eller manipulerades genom att till exempel använda 
olika färgsättning för hällbilderna i syfte att visa meningsbärande element. 
Ett annat vanligt grafiskt grepp består i att utesluta vissa hällbilder i illu-
strationen för att på så sätt skapa kronologiska snapshots (ex Hauptman-
Wahlgren 2002; Fredell 2003; Ling 2008, även Sjöstrand 2011 för nordliga 
hällbilder).

Det ovan beskrivna sättet att illustrera hällbilder är ytterligare ett tydligt 
exempel på det starka bandet mellan hur hällbilder avbildas och hur de 
tolkas. Den post-processuella illustrationsmodellen var en tydlig reaktion 
mot den beskrivande karaktären som många av 1960-, 70- och 80-talens 
arbeten ansågs ha. Sett till tolkningsmetodik så kom hällbilder återigen att 
behandlas som bilder med ett symboliskt innehåll kopplat till det de upp-
levdes avbilda. I publikationer där hällbilder tolkas som uttryck för kos-
mologiska eller ideologiska föreställningar, är materialiteten nedtonad i de 
grafiska representationerna. I stället visualiseras ofta hällbildens gränsöver-
skridande karaktär, dess ikonografiska väsen som illustreras av bilder i sten 
likaväl som i brons eller av bilder i helt andra rumsliga och kronologiska 
sammanhang än den sydskandinaviska bronsåldern(ex Kaliff 1999; Larsson 
1999; Winter 2002; Kaul 2004; Kristiansen & Larsson 2005).

Men post-processualismen kännetecknas även av pluralism och en mot-
satt trend, som blivit allt tydligare sedan 2000-talets början, består av ett 



Bortom avbilden

44

ökat intresse för de sociala och materiella sammanhang som hällbilderna 
skapades i. Och här finns anledning att återvända till Goldhahns nydoku-
mentation av Slagstahällen i Botkyrka. Olika resonemang kring betydelsen 
av hällbildens materialitet samt förhållandet mellan det som är gjort av 
människohand och naturens formationer aktualiserades av ett flertal for-
skare med början någon gång kring millenniumskiftet (ex Hauptman 
Wahlgren 1998; Bradley 2000; Bradley et al 2002; Tilley 2004, 2008). 
Goldhahn (2005) problematiserade relationen mellan hällbildsdokumen-
tation och det gryende intresset för betydelsen av hällbildernas materialitet, 
och argumenterar för att hällbilder inte kan dokumenteras förutsättnings-
löst. Som diskuterats ovan resulterade detta inte i något allvarligt brott med 
det gängse sättet att grafiskt återge hällbilder. De materiella aspekter som 
anses vara av betydelse i dokumentationsarbetet, såsom geologiska vari-
ationer, sprickbildningar och så vidare, lades bara till på samma överblicks-
planscher som använts sedan 1800-talets slut.  

En konklusion värd att reflektera över är varför hällbildsillustration-
ens grundläggande principer för val av perspektiv och estetik förblivit så 
oförändrade sedan 1800-talet? Brottet med den processuella arkeologins 
övergripande och statistiska förhållningssätt innebar ett utbrett återbruk 
av de illustrationer som producerades i början av seklet. Det tycks ibland 
finnas ett sökt släktskap mellan det sena 1900- och tidiga 2000-talets arke-
ologer och 1920-talets dito, ett släktskap som explicit diskuteras och som 
accentueras av att gamla illustrationer återpubliceras (för exempel se Coles 
2000; Hauptman-Wahlgren 2002:31ff; Skoglund 2006; Tilley 2008:208ff; 
Goldhahn 2013:kap 13). Även om relationen mellan tidig och samtida 
forskning i sann reflexiv anda problematiseras i de flesta av de senaste två 
decenniernas hällbildsstudier så tycks de grafiska representationerna ore-
flekterat anknyta till den kulturhistoriska arkeologins förstärkande av häll-
bildernas bildlighet. 

Avslutningsvis finns anledning att återkoppla till att hällbildsdokument-
ation och den grafiska översättning som den leder till allt som oftast sker vid 
sidan om akademisk forskning. Dokumentationsverksamheten och fram-
ställningen av grafiska återgivningar utförs i nuläget av professionella in-
venterare eller initierade amatörer med lång erfarenhet. Dokument ationen 
har blivit ett hantverk i sig och en aktivitet som i många fall genomförs 
med utgångspunkt i ett oartikulerat objektivitetsideal, bestående i att häll-
bilderna och alla eventuellt betydelsebärande ”naturliga” formationer skall 
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dokumenteras så verklighetstroget som möjligt. Syftet är att tillgänglig-
göra hällbildskontexter för forskningen, som underförstått anses ske vid 
skrivbordet. På samma sätt som utgrävningsrapporter ersätter ett förstört 
källmaterial, så skall de grafiska representationerna som produceras kunna 
likställas med det faktiska källmaterialet (se L. Bengtsson 1998, 2003).

Mitt syfte är inte att underminera betydelsen av detta arbete. Jag ser 
ingen anledning att tvivla på att majoriteten av de dokumentationer som 
publicerats de senaste årtiondena är utförda med utgångspunkt i metodiska 
och källkritiska överväganden. Frågan man i förlängningen kan reflektera 
över är om det i all form av dokumentation och grafisk representation av 
hällbilder är nödvändigt att utgå ifrån idealet om en så verklighetstrogen 
och detaljrik återgivning av hällbilden som möjligt? På andra håll i världen 
har den utgångspunkten utmanats genom dokumentationer som inte baser-
ats på inventerarens kategoriseringar av vad som är bilder, vilket resulterat i 
helt andra illustrationer (Fig. 2.11). Ett exempel är Sven Ouzmans (2001) 

Fig. 2.11. Vad är av betydelse? Ett exempel på en annan princip för bildlig rensning, 
där slipspår, geologi och slagmärken återges tillsammans med hällbilderna. Illustra-
tionen synliggör att praktikerna vid hällen innefattar mycket mer än produktionen 
av föreställande bilder (Ouzman 2001:242). 
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arbete i nordvästra Sydafrika. Vid inventering och dokumentation upp-
märksammandes hällens textur, istället för att enbart identifiera bilder. Spår 
av huggning, slipning eller annan påverkan dokumenterades tillsamm ans 
med geologiska skiftningar och mineralinslag.   

Sättet som hällbilder illustreras och dokumenteras skall ses i relation 
till de frågor som forskningen ställer. Det finns ett tydligt samband mell-
an hur den grafiska återgivningen av hällbilder utformats under nära nog 
150 års tid och arkeologernas vilja att se dem som avbilder. Avbildandet av 
hällbilder har fått konsekvenser för hur fenomenet anses vara av betydelse. 

Tolkningar av hällbilder

När jag nu övergår till att diskutera hur sydskandinaviska hällbilders be-
tydelse tolkats i tidigare forskning så är det inte i första hand forskarnas 
slutsatser som är av intresse. Det kommer snarare att handla om hur häll-
bildernas meningsdimensioner uppfattats än vad denna mening består i. 
För en mer ingående genomgång av hällbildernas tolkningshistoria hän-
visas istället till några av de många initierade översikter som publicerats de 
senaste årtiondena (Mandt 1991:kap 4; Jankavs 1999; Christensen 2001; 
Nordbladh 2004; Goldhahn 2006, 2007:kap 4; Mandt & Lødøen 2005; 
Ling 2008:kap 4; Sognnes 2009; Kaul 2012; Vogt 2012). 

Inledningsvis är det av intresse att översiktligt redogöra för hur studiet 
av bilder utformats inom historievetenskaperna generellt. Traditionellt kan 
bildstudiet inom humaniora grovt karaktäriserats som antingen historiskt 
eller konsthistoriskt (Andersson et al 2001). I det historiska studiet av äldre 
tider ges bildanalyser utrymme främst då det föreligger en brist på skriftliga 
källor. Den historiska vetenskapens generella ointresse för bilden som källa 
förklaras enligt historikerna Lars Andersson, Lars Berggren och Ulf Zander 
med en vetenskapssyn där det skrivna ordets betydelse har ett objektivt 
värde till skillnad från bilden, vars mening tycks vara mer abstrakt och fluk-
tuerande och följdaktligen metodologiskt mer svårfångad (a.a:9). Vid de 
tillfällen bilder är föremål för ett historiskt studium behandlas de som ett 
av flera kompletterande källmaterial som tillsammans formar historikerns 
uppfattning av det förflutna. Det är inte bilden som sådan, dess mater-
ialitet, som är av intresse utan vilken eventuellt information av historiskt 
värde den innehåller (Liepe 2001:20). 

Det konsthistoriska intresset har till skillnad från det historiska riktats 
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mot bilden i alla dess olika former, men bara så länge den ansetts vara konst 
vilket kraftigt reducerat urvalet. Till skillnad från det historiska studiet så 
har den traditionella konstvetenskapen, i likhet med arkeologin, haft en 
uttalad kontextuell tolkningsmetodik. Det enskilda konstverkets betydelse 
förklaras genom de historiska och kulturella förutsättningarna för dess 
skap else (Andersson et al 2001:9). Paradoxalt nog så kombineras den kon-
textuella tolkningshorisonten med ett dominerande fokus på konstnärlig 
originalitet, vilket ofta resulterat i att de konstvetenskapliga narrativen re-
ducerar bildens betydelse till en passiv spegling av historiskt betingande 
omständigheter uttryckt av en ensam skapande individ (jfr Herva 2004). 

Arkeologins studium av bilder är besläktat med både det historiska och 
det konsthistoriska förhållandet till bilden som källmaterial. Metodolog-
iskt ligger möjligen arkeologins tolkningsprocess närmare den traditionella 
konstvetenskapen, då bilder ses som uttryck för historiska och sociala om-
ständigheter och samtidigt anses spegla bildskaparens syften och inten-
tioner. Släktskapet har möjligen vetenskapshistoriska orsaker, eftersom den 
skandinaviska konstvetenskapen och arkeologin grott ut samma frö och till 
en början också tangerat varandra i fråga om källmaterial och kronolog-
iskt fokus eftersom det arkeologiska bildintresset initialt var riktat mot den 
yngre järnålderns och medeltidens bilder. Mot denna bakgrund vill jag nu 
diskutera vilka teman som varit dominanta inom hällbildsforskningen i 
syfte att visa hur hällbilder ansetts vara av betydelse i tidigare forskning, 
samt belysa vilka beröringspunkter mellan bronsålderns samhälle och häll-
bilder som ofta accentuerats. 

En av den tidiga hällbildsforskningens pionjärer var Carl George Bruni-
us, kanske den förste som försökte sig på en allomfattande tolkning av häll-
bildsfenomenets betydelse. I hans Försök till förklaringar övfer hällristningar 
(1868) presenteras tankar om vilka hällristarna var och vad hällbilderna kan 
tänkas betyda. Brunius framställning är djupt färgad av samtidens föreställ-
ningar om primitivism, och de skandinaviska hällbilderna relateras därför 
till samtida, förment ociviliserade folk i Nordamerika och Australien. Men 
bortser man från den ideologiska essensen av Brunius uppfattningar och 
istället koncentrerar sig på hur han föreställer sig att bilder är av mening så 
kan följande utgångspunkt identifieras:

“Liksom språken troligtvis uppkommit derigenom, att man 
efterhärmat de ljud, hvarom man velat meddela något be-
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grepp, och derigenom, att dessa ljud småningom stadgat sig till 
vissa bemärkelser; så har skrifkonsten enligt mitt förmenande 
uppkommit derigenom, att man afbildat de föremål och till-
dragelser, hvilka man velat framställa, och derigenom, att man 
efterhand antagit vissa förkortningar eller tankebilder tills man 
omsider uppfunnit ljudtecken eller bokstäfver.” (a.a:6)    

Brunius inleder sitt arbete med att formulera en allmän bildteoretisk stånd-
punkt, där bilden beskrivs som ett evolutionärt steg mot skriftspråkets 
upp komst. I det som följer exemplifieras detta bildbruk genom nedslag 
antropologiska studier, vilket leder till en tolkning av de sydskandinaviska 
hällbilderna som ett uttryck för en stenålderskultur. Med god vilja kan 
man redan här skönja ett embryo till en förståelse av hällbilder som refe-
renter till ting och tankar i sin egenskap av att vara avbilder. Hällbilderna 
är representanter för den verkliga världens fenomen och deras betydelse 
bottnar i den representationen. Liknande resonemang förs också av Emil 
Eckhoff (1892:123) som ser hällbilderna som forntida uppteckningar över 
händelser och föreställningar. Det som gör citatet från Brunius intressant 
är att han inte i första hand gör denna iakttagelse med direkt referens till 
hällbilderna, utan via en abstrakt diskussion kring vad bilder i ”primitiva” 
kulturer kan tänkas förmedla. En anledning till att Brunius såg sig nödgad 
att inleda med en explicit bilddefinition kan kopplas till en allmän ambi-
tion att separera vildens bildbruk från det civiliserade samhällets. 

Under 1900-talets första decennier tycks behovet av att uttryckligen 
definiera bilders allmänna mening försvinna, detta led i argumentationen 
saknas i princip helt. Istället diskuteras hällbildernas betydelse i direkt re-
lation till källmaterialet. För Gunnars Ekholm handlar det om att i arke-
ologins namn erövra hällbildernas kulturhistoriska betydelse:

“Med styrka måste [...] häfdas, att här föreligger ett i främsta 
rummet arkeologiskt problem, och att det därför är nödvändigt 
att studera hällristningarna i deras relation till vårt arkeologis-
ka material för öfrigt, såväl de lösa fynden som de fasta forn-
minnena. Den lämpligaste metoden att insätta hällristning-
arna i deras arkeologiska sammanhang är otvifvelaktikgt att 
göra dem till föremål för ett noggrant studium inom ett om-
råde, hvars öfriga arkeologiska förhållanden äro i möjligaste 
mån klarlagda.” (Ekholm 1916:277f )
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Ekholms programförklaring är vid första anblick svår att inte sympatisera 
med. Den kontextuella arkeologi han efterlyser har på sätt och vis också 
kommit att utgöra grunden för många av de regionalt och lokalt in riktade 
post-processuella arkeologiska studierna de senaste decennierna (se Kris-
tiansen 2008). Men vad säger egentligen citatet ovan om hur hällbilders 
mening skall förstås? För att göra Ekholm rättvisa så är det först värt att på-
peka att han i ett föregående stycke delvis ansluter sig till det som var häll-
bildsforskningens hetaste teoribildning; det religionsveten skapliga studiet 
av hällbilder. Den religiösa förklaring av hällbilders betydelse som forskare 
under 1900-talets första decennier ofta refererar till, fick sin starkaste före-
språkare i Oscar Almgren och hämtade näring ur den samtida religionsvet-
enskapens uppfattningar om primitiva religioners bruk av magi. 

För Ekholm var det nödvändigt att förhålla sig till detta. Men han 
dist anserar sig också från Almgrens antropologiska analogislut genom att 
definiera en av hällbildsforskningens mest dominanta utgångspunkter: 
hällbildernas betydelse måste förstås genom deras relation till andra sam-
tida fornlämningar och fornsaker. Det arkeologiska studium av hällbilder-
na som Ekholm förespråkade likställde fenomenet med artefakter. På så vis 
erhölls ett metodiskt fundament för att studera hällbildernas stilistiska vari-
ationer i syfte att upprätta både absoluta och relativa kronologier som se-
dan kunde ligga till grund för kulturhistoriska resonemang. Konsekvensen 
av detta var att hällbildernas mening definieras av både sin bildliga form 
och sin arkeologiska kontext. Detta fick Ekholm (1916:289f ), såväl som 
Nordén (1917b:67f ), att argumentera för hällbildernas koppling till be-
gravningsritualer på grund av hällbildsförekomster i gravsammanhang. En 
argumentation som förstärktes med antropologiska analogier om skepp et 
som färdmedel mellan de levandes och de dödas riken.

Ekholms resonemang definierar (häll)bilders mening utifrån två aspekt-
er. Den första kan relateras till hällbildens avbildande karaktär, såsom den 
framträder då materialiteten dämpats eller suddats bort i grafiska återgiv-
ningar. Avbilden står i centrum för tolkningen av hällbilders betydelse. 
Hällbilderna identifieras i ett första skede såsom skepp, djur, fotsulor, 
stridsvagnar och så vidare därför att det anses spegla deras betydelse under 
forntiden. Kopplingen till den grafiska representationen av hällbilder är 
således av yttersta vikt att förstå, eftersom illustrationernas förstärkta bild-
lighet samverkar med att tolkningen av hällbilders betydelse primärt utgår 
från vad de avbildar. 



Bortom avbilden

50

Den andra aspekten som definierar hällbilders mening är deras relation till 
det som definieras som ett kronologiskt och rumsligt relevant källmaterial. 
Det arkeologiska sammanhanget är centralt för diskussionen om hällbilder-
nas kulturhistoriska betydelse, och sammankopplas också till fenomenets 
föreställande kvalitet. Hällbildsskepp är av betydelse som avbildningar av 
skepp, och deras symboliska betydelse definieras av den arkeologiska kon-
text de ingår i. Hällbildsskepp i relation till en grav representerar resan 
till dödsriket. På ett generellt plan kan denna definition, som formuleras 
indirekt, sägas vara giltig för många hällbildsstudier som publicerats sedan 
1900-talets början. Hällbilderna antas (om än implicit) ha en symbolisk ell-
er indexerande meningsdimension som är kopplad till vad de avbildar, och 
att det är fenomenets föreställande karaktär som gör det möjligt att förstå 
denna dimension. Upptagenheten med hällbildernas avbildande egenskap, 
i såväl fältdokumentationernas fokus som de grafiska återgivningarna, ligg-
er till grund för diskussionen om fenomenets betydelse. Antagandet om 
att avbilden är av central betydelse tycks bottna i generella och implicita 
föreställningar om bilder mening bundna till en traditionell syn på konst 
på allmänhet.

Det finns ett underförstått och självklart antagande hos det tidiga 
1900-talets forskare att hög föreställandegrad hos en hällbild är resul tatet 
av artistisk skicklighet. Genom det antagandet kan paralleller dras till 
nivån av civiliserat bildbruk i bronsålderssamhället (Schnittger 1922:85; 
Almgren 1927:241). Premissen som det antagandet vilar på är att idealet 
för konstnärligt avbildande är renässanskonsten, som genom tillämpandet 
av centralperspektiv skapade en naturalism som är i det närmaste illusion-
istisk i sin exakta återgivning av ting, människor och landskap. Det mod-
erna västerländska bildidealet är djupt rotat i denna konsthistoriska epok. 
I västvärlden refererar bildmediets estetik i flera avseenden fortfarande 
till högrenässansens föreställande idealet (Sturken & Cartwright 2009). 
Måttstocken som många av det tidiga 1900-talets arkeologer bedömde 
bilder utifrån, bestod av uppfattningen att god konst inbegriper en strävan 
efter en så exakt återgivning av verkligheten som möjligt, ett perspektivori-
enterat fruset ögonblick. På sätt och vis är det aningen märkligt att ingen 
av tidens arkeologer tog intryck av den modernistiska rörelsens kritik mot 
det perspektivorienterade konstidealet, som under deras samtid fick stora 
konsekvenser för den västeuropiska konstvärlden.  

Idealiserandet av avbilden, så som det kommer till uttryck i relation till 
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hällbilderna, har en tydlig tidstypisk evolutionistisk koppling (se Eastham 
2005; Wright 2008). Sitt mest expressiva uttryck, i relation till de syd-
skandinaviska hällbilderna, fick denna uppfattning hos etnologen Gustav 
Bolinder (1912) som försökte redogöra för generella principer i primitiva 
folks bildskapande (se även Elgström 1924). Grundtesen var att bildskap-
andet i forntida samhällen utgår från vetskap om objekt snarare än upp-
levelsen om hur de ser, vilket kan jämföras med barns ritande. Bolinder 
betecknade primitiv konst som “ideoplastisk”, ett i högsta grad värdeladdat 
kvalitativt omdöme. Vidare förkastades möjligheten att bilderna motsvarar 
ett förskriftligt stadium, eftersom deras struktur på hällarna ansågs vara 
alltför oordnad av Bolinder. I hårt drivna analogier av etnologisk karaktär 
framförs istället hypotesen att bilderna, likt barnens teckningar, är utförda 
i utfall av lekfullhet (Bolinder 1912:51f; jfr Müller 1920).  

Bolinders text fick aldrig något genomslag i de kommande decennier-
nas hällbildsforskning. Även om hans alster kan betraktas som en renod-
ling av tendensen att betrakta hällbilder i enlighet med en utvecklingsstege 
upp mot den avbildande västerländska konsten, så var hans förkastande av 
bildernas representativa och symboliska mening svår för forskarkollegorna 
att anamma. Den symboliska betydelse som etablerats i relation till vad 
hällbilder avbildar hade kommit för att stanna. 

Det antropologiska studiet av primitiva religioner fick en stor inver-
kan på uppfattningen om hur hällbildernas representativa betydelse skulle 
förstås. Oscar Almgrens arbete kom att bli mycket inflytelserikt i detta 
hänseende. Almgrens religionshistoriska komparativa metod skulle ha varit 
omotiverad om inte hällbilderna ansetts ha en symbolisk mening, det utgör 
själva förutsättningen för de analogislut som låg till grund för tolkningen 
av deras betydelse (Almgren 1913). Almgren (1927:196f ) anammade det 
arkeologiska studium av hällbilder som formulerats av Ekholm, men ut-
vidgade det till att också omfatta kulturlandskapet. På så sätt vidgas häll-
bildernas representativa betydelse till att omfatta ideella föreställningar om 
världens beskaffenhet genom sin placering, snarare än att endast definieras 
av meningsbärande praktiker som till exempel gravläggningar. 

I Almgrens religionshistoriska perspektiv ses hällbilderna som en komm-
unikation med gudavärlden, inte som beskrivningar av händelser eller re-
sultat av praktiker. Hans synsätt medförde att även skålgropsfenomenet 
alltmer definierades i bildliga termer. Skålgropar hade dittills främst be-
traktats som offerskålar och deras betydelse satts i relation till en praktik 
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snarare än till en bildlig representation (Ekholm 1916:290f ). Nu uppgrad-
erades de till samma meningssfär som de föreställande hällbilderna. Trots 
att skålgroparna i sig själva inte ansågs ha bildliga kvaliteter så definierades 
deras betydelse i relation till de föreställande bilderna så som symbolisk. 
Avbildens representativa betydelse överfördes också till de icke föreställande 
hällbilderna, och skålgroparna blev “jordgudinnans befruktande genom 
himmelsguden” (Almgren 1927:249). 

Den möjlighet som Almgren öppnade för tolkningen av de sydskandi-
naviska hällbilderna kom att definiera de följande decenniernas hällbilds-
studier. De inledande decennierna av 1900-talet kan betraktas som något 
av en första guldålder för arkeologiska forskningsinsatser riktade mot den 
sydskandinaviska hällbildstraditionen. Det tolkande religionshistoriska 
perspektivet kulminerade i Bertil Almgrens och Åke Ohlmarks arbeten på 
1950- och 60-talet (Fig. 2.12). Den föreställande hällbildens representativa 
betydelse accentueras då som aldrig förr i färgstarka tolkningar med avsikt 
att rekonstruera bronsålderns panteon av gudar (B. Almgren 1962; Ohl-
marks 1963). Här är den arkeologiska kontexten nedtonad, hällbilderna 
tolkas i sin egenskap av att vara avbilder och med hjälp av historiska och 
etnografiska analogier ges de symboliska betydelser som baseras på många 
och långa argumentationsled.   

Under efterkrigstiden så avtog generellt sett ambitionen att rekonstruera 
motivens representativa betydelse. Kritiska röster höjdes mot metodiken 
bakom tolkningen av hällbilderna. Kritiken riktades mot bristen på kron-
ologisk förankring samt den upplevda oviljan att integrera studiet av häll-
bilder i mer övergripande arkeologiska sammanhang (Althin 1945; Moberg 
1957, 1970). I samklang med dessa invändningar så riktades insatserna 
allt mer mot inventering och dokumentation av både kända och okända 
hällbildsområden (ex Fredsjö 1956, 1971; Kjéllen 1960, 1976; Burenhult 
1973). Inriktningen mot materialinsamling bidrog tillsammans med kri-
tiken mot den religiösa tolkningshorisonten till att forma en ny tematik för 
hällbildsforskningen där bildteoretiska aspekter så som aldrig förr ställdes 
på sin spets. Detta accentureas framför allt av två arkeologers helt väsens-
skilda arbeten i skiftet mellan 1970- och 80-talen. 

Den som tydligast kom att positionera sig i opposition mot kopplingen 
mellan religiösa föreställningar, rituella praktiker och hällbilder var Göran 
Burenhult. I inledningen till sin avhandling formulerar han sin uppfattning 
om att hällbildsforskningen dittills lidit av ett metodologiskt glapp, där 
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Fig. 2.12. En yxförsedd Gud? (efter Ohlmarks 1963:87) Argumentationskedjan 
som denna tolkning bygger på är komplex och inleds med att hällbilderna identi-
fieras som föreställande en människofigur som håller i någonting och att detta upp-
levs föreställa en yxa. Steg två är att hällbildens betydelse antas vara primärt kopplad 
till det den avbildar, steg tre är att det avbildade är av symbolisk art och inte en 
direkt spegling av verkligheten, i steg fyra kopplas föreställningar om gudomlighet 
till artefakten yxa och i steg fem så uppstår tolkningen att hällbilden representerar 
en yxförsedd Gud. 



Bortom avbilden

54

det religionshistoriska studiet av hällbilderna kommit att dominera över 
det arkeologiska (Burenhult 1980:11f ). Burenhults ansats är uttryckligt 
empirisk och hans vetenskapsideal är positivistiskt inspirerat. Den doku-
mentations- och tolkningsprocess av hällbilder som förespråkas presenteras 
som en objektiv återgivning av hällbildernas alla element, såsom figurstil, 
huggningsbredd, vittringar, sprickor och så vidare. Metoden ställs i motsats 
till tidigare forskning, som av Burenhult anses vara både ofullständig och 
subjektiv och lett till resultat som är ”lika bundna till sin upptecknare som 
en tavla till sin konstnär” (a.a:12).

Syftet med Burenhults avhandling avviker radikalt från de insatser som 
företogs under 1900-talets första hälft. Målsättningen som formuleras är 
att primärt studera hällbildernas kronologi samt att utifrån korologiska 
mönster identifiera fenomenets innovationsområde och kartlägga dess 
spridning. I sin utgångspunkt vidgar Burenhult implicit bildfenomenets 
meningsbärande dimensioner. Hällbildpraktiken definieras i enlighet med 
ett antal materiella kriterier, som utöver huggningstekniker och hällbilder-
nas typologi även innefattar platsbetingade förutsättningar på såväl makro- 
(landskap) som mikronivå (berghäll). 

Burenhult snuddar vid en slags estetisk funktion hos hällbilderna där 
olika motiv anses vara relaterade till specifika platser i landskapet. Skepp-
en återfinns nära vattenlinjen medan fotsulor är placerade högre upp och 
längre inåt land (a.a:63). Det är hällbildernas format som ligger till grund 
för den rumsliga analysen, betydelsen relateras inte i första hand till vad 
de avbildar. Burenhult tangerar även frågan om hällbildernas eventuella 
agens över tid i sin diskussion om överhuggningar och tillägg på äldre häll-
bilder. Han argumenterar för att hällar med lång kontinuitet förutsätter ett 
förhållningssätt till befintliga hällbilder, vilka i vissa fall måste neutraliseras 
för att göra skapandet av nya hällbilder möjligt (a.a:92).

Hur hällbilders meningsdimensioner skall förstås diskuteras inte ex-
plicit hos Burenhult. Men med utgångspunkt i hans materialgenomgång 
och diskussion så finns inget som egentligen motsäger att hällbilderna kan 
haft den symboliska meningsdimension som tidigare arkeologer tillskrivit 
dem. Burenhults poäng är istället att fenomenets betydelse inte kan redu-
ceras enbart till de ideella föreställningar som hällbilderna representerar, 
det har också en materiell dimension kopplad till huggningsdjup och i 
vilken utsträckning de olika motiven upprepas eller varieras. Att undersöka 
den dimensionen är av stor vikt om man i förlängningen vill studera de 
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symboliskt relaterade betydelser som alltid placerats i förgrunden av den 
kulturhistoriska arkeologin. 

Paradoxalt nog resulterar inte detta nya materialistiska angreppssätt 
(vilket kan ses som en uppföljning och utveckling av Ekholms arkeologiska 
programförklaring) i någon diskussion om hällbildernas materialitet som 
betydelsefull i sig. Här befinner sig Burenhult märkligt fastkedjad vid den 
moderna natur/kultur dikotomin. På liknande sätt lämnas insikten om att 
stilelementens variationer varit av betydelse ofullbordad, och olikheter lik-
ställs med kronologisk utveckling.

Genom att ta avstånd från relationen mellan hällbildernas bildlighet och 
de ideella föreställningar som eventuellt representeras så utforskade Bur-
enhult möjligheten att diskutera vilka strukturella processer som uttrycks 
genom hällbildsproduktion. Samtidigt berövades fenomenet förmågan att 
vittna om sociala och kulturella dimensioner i de samhällen där de identi-
fierade bilderna var betydelsefulla. Avsaknaden av en uttalad bildteoretisk 
diskussion gör hällbilderna till ett i det närmaste deterministiskt fenomen, 
där förändringar och spridningar sker till synes utan anledning och men-
ing eftersom de enbart diskuteras i relation till tid och rum. Hällbilderna 
reduceras i det närmaste till ett symptom på en samhällsutveckling som 
förblir abstrakt och oformulerad. 

Inte desto mindre är Burenhults insatser viktiga. Hans arbete med att 
upprätta kronologiska sammanhang för hällbilderna har fått många efter-
följare (Malmer 1981; Kaul 1998a; Sognnes 2003; Ling 2008, 2012). 
Likaså måste hans utgångspunkt i den aktiva produktionen av hällbilder ses 
som nydanande och inflytelserik för den post-processuella forskning som 
följde. Burenhult var den förste som på ett övergripande sätt utmanande det 
kulturarkeologiska tolkningsparadigmet inom hällbildsrelaterade studier. 

Om Burenhult kan betraktas som en processuell nydanare så utgör Jarl 
Nordbladhs hällbildsstudier både ett inflytelserikt avstamp mot framtiden 
och en återkoppling till det tidiga 1900-talet. I ett antal arbeten dekon-
struerade han den tidigare hällbildsforskningens brist på teoretiska fund-
ament och metodisk stringens i relation till dokumentation och grafisk 
representation av hällbilder (Nordbladh 1981). Han utmanade också den 
idealistiska och evolutionära karaktären hos det religionshistoriska perspek-
tivets analogi baserade tolkningar (Nordbladh 1978).  Men viktigast av allt, 
Nordbladh (1973, 1979, 1980) lanserade en semiotisk teori för tolkning 
av hällbilders betydelse, en teori som kommit att få ett stort genomslag i 
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studiet av skandinaviska hällbilders betydelse. 
Nordbladh gjorde samma analys av tidigare hällbildsforskning som 

Burenhult, kopplingen mellan hällbilder och religiös kult marginalis-
erade fenomenet och isolerade hällbilderna från de sociala och kulturel-
la strukturer de ingick i. Enkelt uttryck, tidigare forsknings resultat har 
inte bidragit tillräckligt mycket till kunskapen om bronsålderns samhälle 
(Nord bladh 1978:195f ). Men där Burenhults motmedel utgörs av ett 
kron ologiskt och korologiskt fokus så väljer Nordbladh att istället utgå från 
en allmän förståelse av vilken sorts betydelse bilder uttrycker i ett samhälle. 
Inspirationen hämtades från semiotiken och hällbilder ses av Nordbladh 
(1979:65) som ett visuellt symbolsystem vilket, parallellt med andra sym-
bolsystem, uttrycker själva kärnan i bronsåldersmänniskornas sätt att kon-
ceptualisera sig själva och sin livsvärld. 

Till skillnad från lingvistiska system, såsom tal eller skrift, så har inte 
bilder en linjär struktur med en början och ett slut. Enligt Nordbladh är 
bilder inget kunskapssystem, i den meningen att de kommunicerar något 
nytt eller okänt. Istället opererar bilder i hjärtat av samhällets värderingar, 
de uttrycker allmänna föreställningar genom sin förmåga att symbolisera. 
Nordbladh poängterar dock att bildens symboliska betydelse inte nödvänd-
igtvis behöver vara relaterad till vad den avbildar. Den symboliska betydels-
en kan i viss mån anses vara godtycklig (a.a:68). 

I sin avhandling argumenterar Nordbladh för att hällbilder utgör ett 
semiotiskt system vars betydelse måste förstås i relation till sin rumsliga 
kontext. I en fallstudie studeras de bohuslänska hällbilderna i Kville härad 
och Nordbladh identifierar ett mönster där olika motiv grupperar sig på ett 
i det närmaste strukturalistiskt sätt i landskapet, där vissa kombinationer av 
motiv accentueras och andra undviks (Nordbladh 1980). 

De ovan refererade arbetena publicerades alla intill skarven mot 1980- 
talet, men fick inte omedelbart något genomslag inom hällbildsforsk ningen. 
Istället blev det Burenhults arbete som på kort sikt fick flera efterföljare (ex 
Malmer 1981; Bertilsson 1987). I det längre perspektivet är den proces-
suella metodiken, där studiet av hällbilders betydelse relateras till typolo-
giska definitioner och statistiska sammanställningar, mer att betrakta som 
en parentes. Faktum är att Nordbladhs svårkategoriserade arbete länkar 
samman det tidiga 1900-talets arkeologi med post-processualismen i slutet 
av samma sekel genom en symbolteo retisk ansats, och detta trots hans ut-
tryckliga opposition mot den kulturhist oriska arkeologins tolkningar.
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Nordbladhs definition av hällbilder som ett symbolsystem var det teoret-
iska ramverk som behövdes för att återigen diskutera vilka ideella föreställ-
ningar hällbilder representerar. Men trots de för den processuella epoken så 
ovanliga referenserna till fransk filosofi och antropologi, så är Nordbladh i 
enlighet med tidens anda till största del intresserad av kvantitativt mätbara 
mönsterbildningar. Det är först i och med det postmoderna genombrottet 
som symbolteoretiska resonemang till fullo åberopas och pendeln återigen 
svänger till förmån för ideella betydelser av hällbilder.

En anmärkningsvärd konsekvens av den processuellt orienterade häll-
bildsforskningens vetenskapssyn är att hällbilderna behandlas mycket spar-
samt som avbilder. Trots att många av de studier som fokuserar på korologi 
och kronologi är att betrakta som helt bildfokuserade, så diskuteras sällan 
betydelsen av det hällbilder avbildar. Även om de definierade motivkategori-
erna alltid utgår från att hällbilder är föreställande, vilket ständigt resulterar 
i kategorin ”obestämbara motiv”, så är denna identifikation inte av primär 
vikt för de betydelser av fenomenet som diskuteras. Burenhults (1980:112) 
44 skeppstyper i seriation nummer ett, är inte primärt intressanta som av-
bildningar av skepp. De är intressanta som stilistiskt varierande typer av 
samma tema. På ett liknande vis är inte Nordbladhs studie av motivkombi-
nationernas rumsliga struktur primärt kopplad till relationen mellan häll-
bilden och objektet den refererar till.

Definitionen av vad en hällbild föreställer var av deskriptiv karaktär och 
av typologisk betydelse i det processuella perspektivet. Kanske kan förklar-
ingen till att dessa studiers grafiska återgivningar så tydligt frigjorde sig från 
det skalenliga avbildandet sökas i det faktum att hällbilders föreställande 
kvalitet ansågs vara av sekundärt intresse. Sett i ett forskningshistoriskt per-
spektiv är den inställningen unik i den skandinaviska hällbildsforskningen. 
Från mitt perspektiv i efterhand så är det beklagansvärt att den processuella 
arkeologiska vändningen saknar explicita problematiseringar av bildens 
meningsdimensioner. Brottet med den ensidiga fokuseringen på betydelsen 
av avbilden, vilken präglar både den tidigare och den efterföljande häll-
bildsforskningen, strandade i resonemang om stilitiska variationers kopp-
ling till en linjär utveckling i tid och rum.   

När postmodern vetenskapsteori på allvar slår igenom i den skandi-
naviska arkeologin i mitten av 1990-talet, så sker en kraftig ideell vändning 
inom bronsåldersforskningen vilket även får konsekvenser för beforskandet 
av sydskandinaviska hällbilder (ex Kaliff 1992, 1997; Kaul 1998a; Wid-



Bortom avbilden

58

holm 1998; Olausson 1999). Vid tiden kring millenniumskiftet inleds en 
kontinuerlig ström av hällbildsrelaterade studier inriktade mot att rekon-
struera de kosmologiska och ideologiska föreställningar som hällbilderna 
representerade (ex Bertilsson 1999; Burström 1999; Goldhahn 1999, 
2002; Hauptman Wahlgren 2002; Fredell 2003; Thedéen 2004; Fari 2005; 
se även Goldhahn 2006 för mer fullödig genomgång). 

De senaste två decenniernas hällbildsforskning kan vid första anblicken 
upplevas som pluralistisk. Hällbilderna tolkas utifrån mängder av syften, 
frågor och teoretiska förhållningssätt. Perspektiven tycks vara outtömliga 
då allt från genusaspekter (Bengtsson 1999; Skogstrand 2006), kopplingar 
mellan kosmologi/ideologi och landskap (Bradley 2000; Tilley 2004:kap 
4), narrativa strukturer (Fredell 2002; Skoglund 2010), kontinentala kon-
taktnät (Winter 2002; Kristiansen & Larsson 2005) till bronsålderns eko-
nomiska och sociala organisation (Vogt 2006) avhandlas.

Men även om hällbilder nu anses vara ett mångfacetterat och mångtydigt 
fenomen (se Morphy 1999; Goldhahn 2004) så tycks föreställningen om 
hur bilder kommunicerar mening ofta tas för given. Teoretiska diskussioner 
med anknytning till hällbilders bildlighet lyser i stort sett med sin frånvaro 
och i de fall där den ontologiska dimensionen av bilders mening berörs så 
görs detta med, mer eller mindre uttalad, koppling till de av Nordbladh 
introducerade semiotiska modellerna för bildkommunikation (ex Fredell 
2002, 2003; Tilley 2004; för nordliga kontexter Mulk & Bayliss-Smith 
2006). Men om Nordbladhs studier, i likhet med Burenhults, präglas av 
att explicita resonemang om avbildningens relation till symbolisk betydelse 
är nedtonande så karaktäriseras post-processualismen av motsatsen. Häll-
bilder förstås i majoriteten av de senaste årens studier som representationer 
av ideella föreställningar och sociala strukturer, antingen i explicit mening 
(kommunikation av något slag) eller implicit (uttryck för sociala relationer 
och praktiker) och med tydlig koppling till vad de uppfattas avbilda. 

Kopplingarna tillbaka till det tidiga 1900-talets hällbildsarkeologi är 
tydliga. Teoretiska incitament för hur bilders mening skall förstås saknas 
överlag, samtidigt som tolkningarna i stor utsträckning förutsätter att häll-
bilders betydelse är ideellt konstruerad i relation till de avbildade objekten. 
Häri finns en metodologisk svaghet eftersom antagandet att hällbilder har 
en representativ betydelse (så som den beskrivs ovan) i de flesta fall inte 
berörs (för intressanta undantag se Goldhahn 2004; Tilley 2008:kap 4; 
Sjöstrand 2011). Bristen på teoretisk diskussion i förhållande till bilden 
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som företeelse kan leda till att vissa meningsdimensioner utelämnas efter-
som de inte på ett självklart sätt är relaterade till (av)bilden som symbolisk 
representation. 

De senaste åren har en mer materialitetsorienterad inriktning återigen 
börjat skönjas inom hällbildsforskningen. Denna karaktäriseras framförallt 
av en uttrycklig vilja att förstå de praktiker som anses ligga till grund för 
produktionen, och i viss mån även upplevelsen, av hällbilder (ex Nord-
ström 1999; Goldhahn 2006, 2010; Ling 2008, 2013; Tilley 2008; Ling 
& Cornell 2010; Ljunge 2010; Fahlander 2012, 2013). Intresseförskjut-
ningen mot att studera hällbildsproduktionen istället för hällbilden leder 
bort från studiet av bildligheten, och innebär att hällbilder metodologiskt 
anses jämförbara med vilket annat arkeologiskt källmaterial som helst. Ma-
terialitet- och praktikperspektiven har kastat nytt ljus över de sociala pro-
cesser som ligger till grund för placeringen av hällbilder och hur produk-
tion och upplevelse av hällbilder spänner binder samman olika delar av 
bronsålderns samhälle. Priset för orienteringen mot plats och praktik har 
varit att hällbilders betydelse i egenskap av att vara ett bildfenomen i viss 
mån övergetts. 

Med andra ord så är frågan om hur en hällbild är av betydelse fortsatt 
angelägen att ställa, även i ljuset av 2010-talets arkeologiska teoribildning. 
Intressant nog tycks cirkeln så sakteliga slutas i nutidens teoretiska tematik, 
en ny materiell vändning som innebär en återgång till sakerna själva och 
de relationer som skapas mellan ting och människor (Olsen 2003, 2010; 
Shanks 2007; Knappet 2011; Fahlander 2013). När Bjørnar Olsen efter-
lyser en mer uttalad lyhördhet gentemot de materialiteter arkeologin stud-
erar så väljer han hällbilder som ett exempel. Varför kan inte en båt bara få 
vara en båt, frågar han sig med adress till de post-processuella arkeologer 
som tolkat skeppsmotivet som en kosmologisk eller mytologisk symbol 
(Olsen 2012:22). Kritiken mot den post-processuella idealismen är både 
välformulerad och befogad, men för denna framställning är det Olsens an-
tagande om hur bilder är av betydelse som är intressant. För det är ju inte 
båtar på hällarna. Inte yxor, svärd, älgar eller shamaner heller. Det Olsen 
ser, det som finns materialiserat på klipporna, är bilder. Bilder som kan 
upplevas föreställa båtar, älgar, yxor eller shamaner (Fig. 2.13). Exempelet 
vittnar om ett fortsatt oreflekterat förhållande till hällbilden som avbild. 
Den ontologiska mening Olsen tillskriver materialitet utgår i bildens fall 
på ett självklart sätt från relationen mellan bild och det den föreställer. En 
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avbildad båt är en båt, punkt slut (jfr Ling 2012). 
På så vis skiljer sig inte Olsens uppfattning om hur bilder är av betydelse 

från de post-processuellt influerade tolkningar han kritiserar, båda utgår 
från att relationen mellan bild och det objekt den anses avbilda konstitu-
erar dess betydelse. Det som skiljer sig åt är hur betydelsen av förhållandet 
skall förstås och där tangerar Olsens förslag den tidiga arkeologins ansträng-
ningar på 1800-talet, då hällbilder ansåg vara avbildande framställningar av 
ting och händelser i världen. Cirkeln sluts. 

Mellan pappret och stenen, en relation av betydelse

Fotografiet (Fig. 2.14) på sidan 63 visar den yttersta konsekvensen av 
sambandet mellan arkeologins illustrationer och föreställningen om hur 
sydskandinaviska hällbilder är av betydelse. För kulturmiljövårdande insti-
tutioner i Sverige, Norge och viss mån Danmark, så är det idag en självklar-
het att initiera imålning av hällbilder. Målningen motiveras utifrån peda-
gogiska syften och framställs som en vårdande insats. Jag vill dock påstå att 
målningen av hällbilder i röd eller vit färg är ett uttryck för ett arkeologiskt 

Fig. 2.13. En båt eller upplevelsen av något båtliknande? Hällbild vid Fiskeby, 
Norrköping. Foto Magnus Ljunge.
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format seende skapat av en växelverkan mellan den grafiska återgivningen 
av hällbilder och det inventerings- och dokumentationsarbete som genom-
förts under 150 års tid. Genom detta seende söks i första hand avbilder 
på hällarna, bilder som är betydelsefulla på ett specifikt sätt och som anses 
kunna berätta om ideella företeelser eller objekt bortom dem själva. Arkeo-
logins eget avbildande av hällbilder tycks sammankopplat med förståelsen 
av hällbilder som avbilder. 

Målningen skapar en artificiell visuell upplevelse av hällbilder, i den me-
ningen att det än så länge saknas arkeologiska belägg för att dessa i någon 
större omfattning varit bemålade i förhistorisk tid (se Hallström 1931; 
Goldhahn 2008). Färgläggandet innebär en omformning av de arkeolo-
giska lämningarna, styrd av det arkeologiska dokumentationsarbetet och 
hur detta illustreras. I likhet med den allseende kartografiska illustrationen 
så skapar målningen av hällbilderna samma översiktliga samtidighet som 
präglar boksidans grafiska återgivning. Målningen förstärker också häll-
bildernas bildlighet, som accentueras eftersom identifikationen av avbilder 
anses ligga till grund för fenomenets primära betydelse. Här finns en direkt 
parallell till 1800-talets planschverk: i likhet med de grafiska representa-
tionerna så dämpar målningen hällbildernas materialitet samtidigt som all 
eventuell utvecklingen över tid osynliggörs.  

Det är svårt att föreställa sig liknande omformningar av andra förhistor-
iska lämningar, ingrepp där pedagogiska syften prioriteras framför fredan-
det av fornlämningen och dess långsamma förfall. I andra fall där pedagog-
iskt motiverade omformningar utförs så är oftast syftet att rekonstruera 
fornlämningen till ett ursprungligt utseende, vilket också kan anses vara ett 
problematiskt företag. Men då det kommer till hällbilder gäller snarare det 
motsatta. För att hällbilder skall uppfattas som tydliga avbilder så måste de 
omformas till något som de med stor sannolikhet aldrig varit. Målningen 
riskerar också att leda till andra icke avsedda konsekvenser. Färgen som 
används kan en frätande effekt som över tid påverkar stenen (Gustavsson 
& Karlsson 2004). Till detta kan även olika former av mekanisk åverkan 
läggas, såsom skrubbning, skrapning och tvättning av hällar. Tydligare och 
mer konkreta samband mellan en arkeologisk dokumentations- och illus-
trationspraktik och sättet lämningar i landskapet framställs som betydelse-
fulla är svåra att finna. Stenen i landskapet görs om till böckernas grafiska 
representation. 
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Att det idag är mer eller mindre omöjligt att uppleva ett större antal 
omålade hällbilder på någon av de mer kända hällbildslokalerna i Sver-
ige är i förlängningen ett problem för forskningen, eftersom det i prak-
tiken inte går att fjärma sig från vad som ansetts vara fenomenets primära 
betydelse i det arkeologiska dokumentationsarbetet. Vilken materialitet 
som än konsulteras, den egenskapade såväl som landskapets omformade 
lämningar, så befinner sig arkeologins illustrationspraktik i förgrunden. 
Arkeologer tycks fångas av avbilderna och förstärker deras tydlighet, vilket 
inbjuder till tolk ningar där bildligheten frigörs från sitt ursprungliga ma-
teriella sammanhang. Om den arkeologiska utgångspunkten istället varit 
att hällbilders betydelse omöjligen kan separeras från sin materialitet så 
hade ikonografiska studier eller direkta jämförelser med andra bildfenomen 
varit betydligt svårare att motivera (se till exempel Larsson 1999b; Winter 
2002; Vander-Linden & Jones-Bley 2009; Kristiansen 2010). Den dikoto-
miska relation som skapades genom 1800-talets illustrationspraktik tycks 
ännu vara aktuell.

Relationen mellan grafisk återgivning av hällbilder och förståelsen av 
fenomenets betydelse är har en central roll i återblicken på forskningsfältet 
historik, men den accentueras på olika sätt. Sambandet jag har visat skall 
inte förstås som perspektivbundet i den meningen att det rör sig om en 
relativistisk förståelsehorisont. Poängen är, precis som tidigare studier också 
visat, att dokumentation och illustration inte kan separeras från uppfatt-
ningar om vad som är betydelsefullt att studera. Det allseende perspektivet 
är alltjämt norm och så självklart att andra illustrationsalternativ framstår 
som otänkbara. Inte för att alternativ saknas, varför till exempel inte återge 
huggningsprofiler eller slagmärken som inte omedelbart relaterar till någon 
föreställande hällbild? Alternativen finns, huruvida de är relevanta är en frå-
ga som måste besvaras i relation till forskningens agenda. Poängen är inte 
att ifrågasätta den gängse illustrationsmetoden per se, utan att problemat-
isera antagandet att den är det självklara valet av grafisk representation för 
att visa fenomenets alla meningsfulla delar. 

Att de tecken- och symboltydande förklaringsmodellerna med jämna 
mellanrum utmanas tyder på en frustration över det rådande tolkningskli-
matet inom hällbildsforskningen. Det har inom arkeologin såväl som inom 
antropologin påpekats att den kognitiva meningsdimension som så ofta 
eftersöks via avbilden i skandinaviska hällbildsstudier är den svåraste att 
nå med arkeologiska metoder (jfr Morphy 1999; Gell 1999). Det är också 
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Fig. 2.14. Den skapade samtidigheten. Nymålade hällbilder vid Rickeby utanför 
Enköping. Foto Magnus Ljunge. 
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oklart om den mest avancerade, kognitiva betydelsen av en bild eller en 
symbol alltid kan antas vara den viktigaste (jfr Nordbladh 1978). En ut-
maning för skandinavisk hällbildsforskning, om målet är att fördjupa och 
nyansera förståelsen av bronsålderns bildbruk, består i att formulera ex-
plicita definitioner av bildens meningsdimensioner. Antagandet att bilders 
betydelse är synonym med en mimetisk betydelse får också konsekvenser 
för tolkningen av de hällbilder som av arkeologer kategoriseras som ”icke-
föreställande” eller ”abstrakta”. Att studera skålgropar, linjer, cirklar eller 
obestämbara figurer med utgångspunkten att de inte föreställer något är ett 
uttryck för detta. Jag påstår inte att uppdelningen mellan föreställande häll-
bilder och till exempel skålgropar saknar relevans. Men den är orättvis, inte 
minst mot de föreställande hällbilderna som förvägras att vara betydelse-
fulla på annat sätt än som avbilder medan skålgropars betydelse framstår 
som öppnare eftersom de saknar en tydlig ”verklig” referens. 

Jag har i detta kapitel visat att den dominerande utgångspunkten för 
arkeologisk hällbildsforskning varit att fenomenets betydelse är kopplat till 
vad som avbildas på hällarna. Denna mer eller mindre explicit uttryckta 
definition av hällbildens mening är intimt sammankopplad med den antik-
variskt och arkeologiskt formade dokumentationspraktiken, som syftat till 
att avbilda hällbilderna så exakt som möjligt. Avbildandet går hand i hand 
med studiet av avbilden. Följaktligen är det motiverat att utveckla resone-
mang om vilka andra meningsdimensioner bilder kan ha, särskilt i relation 
till deras materiella sammanhang. 
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3 Betydelsen av bilder

Ända sedan arkeologins professionalisering och ämnets etablering som 
akademisk disciplin så har hällbilder uttryckligen betraktats som ett arke
ologiskt källmaterial. Ett arkeologiskt problem, med Gunnar Ekholms ord 
(1916:277). Hällbilderna har underkastats arkeologisk metodik och tolkats 
utifrån rådande teoretiska riktlinjer. Då diffusion eller storskaliga studier 
varit på agendan så har hällbilderna setts som uttryck för långväga kon-
takter (Nilsson 1875; Winter 2002; Kristiansen 2010; Ling & Stos-Gale 
2015). När inspiration hämtats i antropologiska analogier så har hällbilder 
varit magiska åkallelser om en god skörd eller garanter för lyckosamma 
resor från de levandes till de dödas värld (Nordén 1924; Almgren 1927). 
Och då allt gammalt förkastats under inflytandet av naturvetenskapens 
vetenskapssyn och metoder så systematiserades och kategoriserades häll-
bilderna i jakt på korologiska och kronologiska sammanhang (Welinder 
1974; Buren hult 1980; Malmer 1981). Men som visats i föregående kapitel 
så finns en gemensam nämnare för lejonparten av all den hällbildsforsk-
ning som genomförts sen ett drygt sekel tillbaka; hällbildernas förmåga att 
föreställa och avbilda anses utgöra den grundläggande förutsättningen för 
förståelsen av deras betydelse. 

Denna konsensus är på sätt och vis aningen oväntad, rent av para doxal, 
eftersom arkeologin alltid försökt fjärma sig från estetiskt eller konst-
historiskt inspirerade tolkningar av bronsålderns bildbruk. Gång på gång 
har hällbilderna erövrats i arkeologins namn och med arkeologisk metodik 
som vapen. Ända sedan Almgrens och Ekholms dagar så anses tidigare häll-
bildsforskning inte vara arkeologisk nog. Malmer och Burenhult fortsatte 
att använda samma argumentation i sin kritik av kulturhistorisk forskning, 



Bortom avbilden

66

som de karaktäriserade som religionshistorisk och inte tillräckligt arkeo-
logisk (Burenhult 1980:11ff; Malmer 1981:1f; jfr Nordbladh 1974:49f ). I 
samma anda har post-processualisterna åberopat den arkeologiska kontext-
en som nyckeln till förståelsen av hällbilderna (Goldhahn 2007:kap.4). I 
den senaste teoretiska vågen av relationella perspektiv på materialitet, där 
pendeln återigen tycks svänga från det ideella till det materiella, kritiseras 
återigen viljan att se hällbilder som kosmologiska, rituella eller mytologiska 
representationer (Ling & Cornell 2010; Nimura 2012; Sjöstrand 2012). 
Som språngbräda används det arkeologiska signumet, studiet av material-
itet. Det föreslås till och med att hällbilder kanske inte ens är bilder, utan 
”materiella artikulationer” (Fahlander 2013). 

Trots att åberopandet av det arkeologiska perspektivet är ständigt 
återkommande, så saknas ännu formulerandet av en bildens arkeologi. Det 
existerar en spänning mellan den perceptuella igenkänningen av hällbilder 
som varande bilder och studiet av dem med arkeologiska metoder, vilka säl-
lan tar hänsyn till de meningsdimensioner som är typiska för just bildtrad-
itioner. Forskningen har haft svårt att fjärma sig från hällbildernas av-
bildande kvalitet. Hällbilden som avbild tar makten över utgångspunkten 
för vad som är viktigt att studera och gör det svårt att undfly associationer 
till det hällbilderna föreställer. Mats Rosengren (2012:9f ) har i sitt filosof-
iska arbete, med utgångspunkt i forskningen om paleolitisk grottkonst, 
refe rerat till detta som den mimetiska förbannelsen. Han menar att Platons 
ande fortfarande vilar över tänkandet kring bilder. Det platonska misstaget 
består enligt Rosengren i uppfattningen att det föreligger ett orsakssam-
band mellan avbild och objekt: utan förlaga ingen bild. Bildens betydelse, 
dess ursprung och form, ligger bortom dess egen existens. Generellt sett 
så dominerar denna platonska mimetiska bilduppfattning utgångspunkten 
för skandinavisk hällbildsforskning.    

Retoriskt har dock denna implicita föresats undertryckts, eller rent av 
förnekats. Ett exempel är etymologin kopplad till hällbildsfenomenet där 
den svenska begreppsvärlden är tydligt orienterad bort från terminologi 
förknippad med konst eller estetik, till skillnad från engelskan där ”rock 
art” är en etablerad samlingsterm. Ord som hällristning, petroglyf eller 
rent av stengröpning har istället fått etikettera hällbilderna, en begreppslig 
markering att vi här har att göra med ett arkeologiskt källmaterial. I likhet 
med artefakter är då hällbilder möjliga att kategorisera, typologisera, datera 
och kanske i slutänden till och med förstå betydelsen av. Först på senare år 
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har begreppet hällbild på allvar vunnit terräng inom forskningen, ett ord 
som undertecknad anammat tack vare sin deskriptiva karaktär. Det är helt 
enkelt bilder på hällar vi studerar. Eller är det egentligen så enkelt?

En anledning till att hällbilders betydelse i allmänhet anses kopplad till 
vad de avbildar kan vara att få studier på allvar försökt gå till botten med 
hur bilder är betydelsefulla (se dock Nordbladh 1978, 1979; Hauptman 
Wahlgren 1995; Herva 2004; Sjöstrand 2012). Jag menar att hällbildsforsk-
ningen skulle vinna på att konstruktivt konfrontera utgångspunkterna för 
uppfattningen att hällbilder är av betydelse som avbilder och alltid måste 
representera verkliga objekt, ideella konstruktioner eller någon form av soc-
ial ordning. Därför anknyter kapitlets tema till avhandlingens första fråga. 
Med utgångspunkt i föregående kapitels diskursanalys vill jag undersöka 
hur bilder i allmänhet kan sägas vara betydelsefula genom sin material-
itet, och belysa relationen mellan intention och betydelse. En förståelse av 
hur forntida bildpraktiker var betydelsefulla är nödvändig om arkeologin 
skall kunna utveckla sina tolkningar bortom mimesis. Kanhända är dis-
tinktionen mellan hur bilder är av betydelse och vari denna betydelse ligg-
er egentligen onödig. Kanske är dessa meningsdimensioner så tätt sam-
manflätade att svaret på hur-frågan leder vidare till de specifika sociala och 
kulturella betydelserna sydskandinaviska hällbilder hade under den aktiva 
hällbildstiden. 

Jag vill poängtera att det saknas anledning att helt förkasta uppfatt-
ningen att (av)bilder har en representativ betydelse som bottnar i relationen 
mellan bild och det som avbildas. Utan tvekan vågar jag påstå att detta 
även gäller sydskandinaviska hällbilder, vilket det gångna seklets otaliga 
ansträngningar med stor framgång visat. Det finns många exempel på häll-
bilder som avbildar kända föremål såsom svärd och yxor, där både form-
språk, detaljrikedom och proportion stämmer väl överens med artefakter 
i brons (Fig 3.1). Den detaljerade framställning som nedtecknats om den 
skandinaviska bronsålderns mytologi och kosmologi (ex Randsborg 1993; 
Kaul 1998a, 2004; Goldhahn 1999; Bradley 2006) äger rimlighet genom 
antagandet att vår identifikation av vad som avbildas på hällar och artefakt-
er sammanfaller med intentionen att representera ideella föreställningar 
genom skapandet av hällbilderna. 

Även om det finns relativt många exempel på tydliga relationer mellan 
hällbilder och objekt så saknas kopplingen för majoriteten av södra Skan-
dinaviens hällbilder. Anmärkningsvärt är att när det gäller det vanligaste 
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Fig. 3.1. Avbildade artefakter(?), yxor eller lurar, vid Himmelstadlund. Foto Magnus 
Ljunge. 
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motivet, skeppet, så finns i princip inga paralleller till någon känd förlaga. 
Det närmaste vi kommer är rekonstruktionen av ”Hjortspringsskeppet”, 
en båt som daterats till slutet av aktiv hällbildstid (se Crumlin-Pedersen & 
Trakadas 2003). Trots detta bygger många tolkningar av skeppsmotivets 
betydelse på att relationen mellan hällbild och objekt var essentiell. Oavsett 
om hällbildernas betydelse tolkas i termer av kosmologi och mytologi ell-
er om de anses representera maritima praktiker eller sociala situationer så 
föreligger ett grundantagande att skeppen på hällarna är meningsfulla som 
avbilder av skepp (jfr Varenius 1992; Kastholm 2009; Crumlin-Pedersen 
2012 för diskussion om avbildningar under sen järnålder och medeltid). 
Annorlunda uttryckt; deras förmåga att representera något meningsfullt 
är helt och hållet avhängig av upplevelsen att deras form liknar ett skepp. 

Också då hällbilder anses föreställa något som inte uppenbart kan vara 
en återspegling av en reell, materiell verklighet, till exempel sammansmält-
ningar av människor och djur, så är utgångspunkten att hällbilderna 
primärt är av betydelse som avbilder. Antingen i konkret bemärkelse, att 
det måhända är maskförsedda rituella specialister vi ser (ex Goldhahn 
2007:331ff; Vogt 2011:92f ), eller att hällbilderna avbildar ideella världar, 
mytologiska narrativ eller återspeglingar kosmologiska föreställningar (ex 
Ohlmarks 1963; Burström 1999; Karlenby 2011:9ff).  

Tolkningen av hällbilders betydelse bottnar i att de primärt är bilder av 
någonting, samt att syftet med bildskapandet har varit att avbilda och den 
intentionen är fenomenetes huvudsakliga betydelsedimension. Detta är en 
tydlig bildteoretisk ståndpunkt i den skandinaviska hällbildsarkeologin, 
men det är sällsynt att den artikuleras som en sådan. Snarare skulle jag vilja 
påstå att den idéhistoriska (nid)bild som ofta tecknas av arkeologin fram-
ställd som en teoretisk tvättsvamp, ständigt osäkert flackande med blicken 
efter perspektiv att suga in, stämmer dåligt överens med den sydskandi-
naviska hällbildsforskningens bildtolkning. Här tycks arkeologin vara sig 
själv nog, vilket lett till att hällbildsforskningen de facto varit förvånansvärt 
teorilös avseende bilders betydelse på ett generallt plan. Som framgår av 
föregående kapitel så utgörs ett viktigt undantag av Jarl Nordbladhs arbeten 
i skarven mellan 1970- och 80-talen vilket möjligen kan förstås med bak-
grund av att Nordbladh kom till arkeologin från studier i konstvetenskap. 
En konsekvens av förhållandet som skisserats ovan är att det existerar im-
plicita antaganden om hur bilder är betydelsefulla, antaganden som kan 
utvecklas och diskuteras i betydligt större utsträckning än vad som tidigare 
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gjorts. Att då vända sig till andra discipliner för inspiration och teoretisk 
stringens gällande bilders mening kan förståeligt nog uppfattas som ytter-
ligare ett nederlag för arkeologin. Jag skulle dock vilja påstå att det bland 
de vetenskaper som sysselsätter sig med bilder (oavsett tid och samman-
hang) så finns det få som inte influerats eller inspirerats av andra disciplin-
ers diskurser. Konstvetenskap, filosofi, konstsociologi, visuell antropologi, 
etno logi, estetik och historia är idag så sammanflätade när det gäller per-
spektiv på bildtolkning att det är svårt att skilja ut någon moder vetenskap. 
Tvärtom så verkar bilden som studieobjekt i sig själv spränga ämnesgränser. 
Bilden vägrar låta sig studeras ur ett solitärt perspektiv så till den milda grad 
att det uppstått en helt egen tvärvetenskaplig genre av studier om bilders 
mening i fältet ”Visual Culture Studies” (Sturken & Cartwright 2009). 

Det finns med andra ord både ett värde i och ett behov av att lyfta 
blicken en aning också i undersökningar av förhistoriska bilder. I vissa av-
seenden är detta redan en process under formering. Det senaste decenniets 
beforskande av södra och norra Skandinaviens hällbilder har börjat röra 
sig bort från avbildandet som primär grund för tolkning och förståelse. En 
stark tematik har varit att fokusera på de sammanhang som hällbilderna 
skapades i (Goldhahn 2007; Ling 2008; Ling & Cornell 2010) kombi-
nerat med resonemang om hur platsens materiella särdrag varit betydelse-
fulla i relationen till produktionen av hällbilder (Gjerde 2010a; Goldhahn 
2010; Lødøen 2010). Gemensamt för många studier på detta tema är ett 
uttryck ligt intresse för de praktiker som anses ha relevans för tillkomsten 
av hällbilder. På sätt och vis undviks då frågan om hällbildernas betydelse, 
eftersom de sorteras in under epitetet materiell kultur och deras bildlighet 
i olika hög grad ignoreras. 

Därför är det motiverat att fördjupa undersökningen av bildens 
menings dimensioner bortom dess betydelse som avbild, och i likhet med 
bildforskning inom till exempel konstvetenskap, Visual studies eller an-
tropologi definiera hur bilder varit meningsfulla. Betydelsen av bilder kom-
mer att diskuteras som en dialog mellan den arkeologiska kunskapen om de 
sydskandinaviska hällbilderna och bildteoretiska resonemang som tar fasta 
på bilders representativa mening i förhållande till andra aspekter än deras 
förmåga att avbilda. Diskussionen riktas mot teman som varit aktuella både 
inom arkeologin och inom bildforskningen i stort, teman som rör bilders 
representation, bilders materialitet, upplevelsen av bilder samt hur bilders 
betydelse bibehålls eller förändras över tid. 
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Bilden: mellan intention och upplevelse

Antropologen Alfred Gells ofta refererade och tillika klassiska essä The tech
nology of enchantment and the enchantment of technology (1992) kan inleda 
en diskussion om på vilka sätt bilder är meningsfulla som representationer 
av någonting. Utgångspunkten för Gell är inte att diskutera relationen 
mellan avbild och representation. Det handlar snarare om att gå i klinch 
med 1980-talets antropologi och dess etnocentriska syn på estetik, en syn 
som mellan raderna i Gells text antyds bottna i kantianska uppfattningar 
om skönheten i konsten (a.a:40ff). Gell argumenterar istället för att kon-
stföremål, som till exempel de snirkliga sniderier som pryder fören på tro-
bianska kanoter i Nya Guinea, inte primärt skapar en affekt hos åskådaren 
genom sin utformning, utan genom vetskapen om de avancerade rituella 
praktiker som omgärdar dess tillblivelse. Hantverkaren (eller konstnären 
om man föredrar det) bakom snideriet beskrivs som en rituell specialist som 
under framställningen av kanotförens utsmyckning måste vinna över högre 
makter på sin sida för att lyckas. Det färdiga snideriet väcker beundran och 
respekt genom att indexera att kanotisterna har de immateriella makterna 
på sin sida, vilket i sig inte utesluter att dekorationerna också refererar till 
mytologiska och symboliska sammanhang (Bradley 2009:37f ). Gell kallar 
detta för en slags teknikens förtrollning, en fascination som bottnar i in-
sikten om svårigheten att framställa ett objekt snarare än dess eventuella 
estetiska kvaliteter (Gell 1992:43ff). 

Kritiker av Gell har utmålat hans arbete som ett korståg mot symbol-
ism och estetik (ex Bowden 2004; Tilley 2008:28ff; Morphy 2009; Derlon 
& Jeudy-Ballini 2010). Tar man hans definitioner av dessa begrepp som 
generellt giltiga så är upprördheten förståelig. Jag uppfattar dock att Gells 
”korståg” är mer riktat mot den egna vetenskapens problematiska förhåll-
ningssätt till konceptet konst än som ett avfärdande av estetiska eller sym-
boliska betydelser per se. Inom arkeologin har Gells tankar i första hand 
inspirerat diskussioner där forntida bilduttryck studeras utifrån praktik- 
eller anti-religiösa perspektiv (ex Herva & Ikäheimo 2002; Herva 2004; 
Ling 2008). Jag menar att här finns även en utgångspunkt för att inleda en 
diskussion om relationen mellan avbildning och representation.

Ett intressant exempel från Gells essä (i sin tur lånat från konsthistor-
ikern Ernst Gombrich (1960:66)) rör den amerikanske tropel’œil-konst-
nären John F. Petos arbeten. Han skapade i slutet av 1800-talet en serie 
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extremt naturalistiska avbildningar av bland annat anslagstavlor med upp-
satta brev, tidningar och skrivelser, så kallade ”letter racks”. Gell (1992:50f ) 
påpekar att tavlornas popularitet var utbredd och folklig samtidigt som 
verken inte alls värderats som stor konst i någon mening. På samma vis 
som de snidade kanotförerna så fascinerar Petos målningar på grund av det 
kunn ande och den skicklighet som krävs för att framställa dem. Det är till 
synes oväsentligt att målningarna föreställer anslagstavlor, trots att avbild-
ningen är till förvillelse lik objektet den föreställer.  

På sätt och vis, vilket Gell också påpekar, så tangerar detta ett slags 
allmänt folkligt förhållningssätt till konst (och nu utgår jag från en väst-
europeisk kultursfär), där konstnärens roll som en mästare i sitt hantverk 
värderas högt och där graden av skicklighet indexeras av målningarna hen 
producerar. ”Att kunna se vad något föreställer” kan likställas med fascina-
tionen över att någon har förmågan att måla ett objekt exakt så som det 
ser ut. Jämförelsen med ett foto kan vara belysande här. Ett fotografi av 
samma ”letter rack” som avbildas på Petos målningar väcker inte alls någon 
förundran, trots att det har samma eller till och med aningen högre grad av 
föreställande kvalitet. Det är förmågan att måla likt ett foto som ger bilden 
sin popularitet och betydelse.  

Fascinationen för skickligheten som krävs för att framställa den natur-
alistiskt föreställande konsten är ett exempel på hur relation mellan avbild 
och det avbildade i sig inte behöver vara av primär betydelse i ett socialt 
sammanhang. Bilden representerar i detta fall ett slags upphöjd, eller rent 
av förhärligad praktik. Sålunda kan det vara av intresse att diskutera rela-
tionen mellan bilders betydelse, intentionen bakom deras tillblivelse och 
den sociala dimensionen som omger upplevelsen av dem. 

Poängen med det av Gell lånade exemplet tropel’œil-målningar är att 
bilder som är avbilder kan ha många lager av betydelse och kan repre-
sentera föreställningar eller objekt som är mer eller mindre oberoende av 
avbildandet. När det kommer till hällbilder så är parallellerna till den per-
spektivorienterade naturalistiska konsten inte menad som en analogi, de 
är i alla väsentliga aspekter två vitt skilda bilduttryck. Snarare finns här en 
utgångspunkt som är värd att reflektera kring; nämligen identifikationen av 
vilka materiella kvaliteter som kan vittna om hur förhistoriska bilder rep-
resenterar betydelse oberoende av vad de föreställer. Den utgångspunkten 
kan utvecklas av exempel som inte alls är relaterade till sydskandinaviska 
hällbilder i kontextuell mening.
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Tolkningar av södra Skandinaviens hällbilder bottnar i ambitionen att re-
konstruera de ideella föreställningar som ligger till grund för intention-
erna bakom huggandet av hällbilder, intentioner som anses ge uttrycket 
sin primära betydelse. Detta har varit en framträdande målsättning för 
den post-processuella arkeologin, vilket resulterat i att hällbilder kopplats 
till uppfattningar om livsvärld, mytologi, kosmologi eller ideologi. Sam-
tidigt flyter den deskriptiva kategoriseringen av en hällbild samman med 
dess meningsinnehåll. Att kategorisera en hällbild som ett skepp blir också 
utgångspunkten för att förstå vad den betyder. Den förment deskriptiva 
regi streringen av hällbilden definierar dess mening, en mening som i detta 
avseende har en textuell karaktär. Hällbilden representerar något på samma 
sätt som ett tecken eller en symbol, och betydelseen kan ”läsas” av arkeolo-
gen. Inskränkningen som begränsar läsningen är att det symboliska inn-
ehållet inte anses vara helt godtyckligt, utan bottnar i avbilden. Hällbilder 
tycks i enlighet med dessa tolkningar ha kvaliteter som för tankarna till 
bildskrifter, såsom till exempel hieroglyfer. 

Den ovan beskrivna förväntningen på hällbilders betydelse kan utveck-
las i två avseenden: för det första i relation till antagandet att hällbilder 
primärt representerar (symboliserar) genom att vara avbilder. För det andra, 
att bilden behandlas som en helt passiv behållare som fylls med bildskap-
arens ideellt formade intention, vilken alltid tycks vara ett uttryck för koll-
ektiva överenskommelser om världens beskaffenhet. Hällbilders betydelse 
blir då i det närmaste essentiell. Det görs ingen meningsfull skillnad mell-
an intentionen hos skaparen av bilden, personer som kan tänkas uppleva 
bilden med sina sinnen eller de vidare sociala sammanhang som kan tänkas 
omgärda dessa aktiviteter. Svagheten i ett sådant resonemang ligger inte i 
de slutsatser och tolkningar som presenterats, utan snarare i ett oreflekterat 
antagande om hur hällbilder är av betydelse. 

Att utgår från att hällbilder är av betydelse som avbilder gör deras be-
tydelse endimensionell, och min ambition i det kommande är att utmana 
det antagandet genom att diskutera vilka skilda grader av representation 
bilder kan ha. Och de tycks för det mesta ha flera, bilders mening är alltid 
i rörelse. Bilder låter sig sällan begränsas av de intentioner som låg bakom 
deras tillblivelse och de tycks vara allt annat än enbart passiva represent-
ationer av en existerande ordning. Skeppen på hällarna kan mycket väl 
vara symboler för solens resa, men den som utifrån någon vetenskaplig 
kredi bilitet vill påstå att detta är giltigt för skeppsbilder generellt har be-
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visbördan på sin rygg. Det finns alltså god fog för att formulera explicita 
riktlinjer för hur vi skall förstå relationen mellan intention, upplevelse och 
bilders representativa betydelse.

Bilders representativa betydelse

Hur bilder representerar mening är en väl debatterad och omstridd fråga 
med lång varaktighet i flera filosofiska traditioner (Sandqvist 1992:13ff). 
Det är inte möjligt att göra diskussionen kring representationens episte-
mologi rättvisa i denna avhandling, men det som kort kan konstateras är 
att sättet bilder representerar mening inte enbart kan likställas med deras 
symboliska betydelse som tecken. Richard Bradleys definition av bilders 
betydelse är dessvärre tämligen oemotsagd inom arkeologin och ett talande 
exempel på hur förhistoriska bilder anses representera mening:

“Representation is a complex and controversial topic, but in 
this case one element is particularly important. That is the cap-
acity of visual images to convey information. […] Every soci-
ety has its norms according to which pictures can be read, and 
what may be incomprehensible to an outsider may be under-
stood by someone brought up with that tradition. The designs 
on a Trobriand canoe may represent ospreys, egrets, and bats, 
but only to those people who know to recognize them. The 
relationship between image and its audience is all-important 
here.” (Bradley 2009:44) 

Bradley tydliggör inledningsvis att bilders representativa betydelse tycks 
vara svårgreppbar, men intressant nog definierar han bilden som en behåll-
are eller bärare av information som den mest relevanta för ett arkeologiskt 
sammanhang. Hans exempel med trobianska kanoter är noga valt eftersom 
det direkt refererar till Gells tankar om dem som index för snidarens mag-
iska färdigheter. För Bradley är representation bildens koppling till ideellt 
skapad information, information som läses av en mottagande publik, med-
an han anser att Gells resonemang inte primärt är kopplat till bildens men-
ing utan till dess effekt (Bradley 2009:41).   

Jag kommer i det som följer försöka visa att de distinktioner Bradley gör 
mellan mening och effekt i relationen till representation är problematiska. 
Bilders representation kan inte begränsas till att vara tecken som kan läsas 
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eller symboler som kan tydas och avkodas. Deras representativa betydelse 
kan ha den funktionen, men den behöver inte vara den primära betydelsen 
och den kan samexistera med andra representativa betydelser. Då man, likt 
Bradley, vill förstå hur bilder uppfattas som meningsfulla i sammanhang 
som inte direkt relaterar till deras tillblivelse så måste bilder betraktas som 
aktiva skapare av betydelse snarare än passiva behållare av information.   

De senaste decennierna har forskning med fokus på samtida och närtida 
bildfenomen kommit att tematiseras i fältet Visual Culture Studies, ett fält 
lika omfattande som svårgreppbart. Studier i visuell kultur är resultatet av 
en korsbefruktning mellan ämnen som mediaforskning, konstvetenskap, 
estetik, sociologi och kommunikationsvetenskap (se Jenks 1995; Mirzo-
eff 1999; Elkins 2003). Visuell kultur har blivit ett samlingsnamn för alla 
typer av visuellt kommunicerad media med någon form av representativt 
innehåll. Det har också formulerats ett slags paradigmskifte, där den ins-
titutionsbaserade uppdelningen mellan konst, i meningen finkultur, och 
andra bilder inte längre anses vara relevant. Det postmoderna samhällets 
masskultur anses resultera i ett slags ”pictoral turn”, där dualistiska förhåll-
anden mellan bilder och texters representativa mening och mellan konst 
och bild ifrågasatts inom en rad humanistiskt och samhällsorienterade äm-
nen (Mitchell 1994). 

Fysiska bilder, i ordets vidaste bemärkelse, anses inom studier av visuell 
kultur generellt representera mening på ett sätt som påminner om ling-
vistiska system (Cartwright & Sturken 2009:12f ). Därför har arbeten av 
språkfilosofer som Ferdinand de Saussure och Roland Barthes varit vik-
tiga då de processer som anses konstruera bilders representation analyseras. 
Men den explicita relationen mellan språk, text och bild som anses vara sig-
nifikativ för ”the pictoral turn” har också kritiserats, bland andra av själva 
upphovsmannen till begreppet, den amerikanske litteratur- och konstvet-
aren Thomas W.J. Mitchell. Mitchell menar att bilder inte kan likställas 
med språk eller texter i sin egenskap att vara bilder, deras funktion är inte 
språklig:

”[…] images are not words. It is not clear that they actually 
’say’ anything. They may show something, but the verbal mes-
sage or speech act has to be brought to them by the spectator, 
who projects a voice into the image, reads a story into it, or 
decipher a verbal message. Images are dense, iconic (usually) 
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visual symbols that convey nondiscursive, nonverbal informa-
tion that is often quite ambiguous with regard to any state-
ment.” (Mitchell 2005:140)

En förtydligande arkeologisk och antroplogisk parallell till det ovanstående 
är den narrativa mångtydighet som ibland tillskrivits hällbilder, en mång-
tydighet som mestadels diskuterats i förhållande till det vi upplever som 
icke-föreställande motiv. Den symboliska betydelsen av abstrakta bilder 
har kopplats till berättelser av mytologisk karaktär, en narrativ praktik som 
kännetecknas av initieringar där olika grader av kunskap succesivt av slöjas 
(Morphy 1999). De många antropologiska exemplen på bildens dolda 
narr ativ har utgjort en arkeologisk utgångspunkt för att studera hällbilder 
som resultat av meningsfulla praktiker, och förståelsen av bilderna utgår 
från de sociala sammanhang de skapas inom (se Goldhahn 2004:135).

Ur en annan synvinkel kan denna ”narrativa” eller ”sociala” dimen-
sion hos bilderna ses med utgångspunkt i citatet från Mitchell. Det är inte 
bilderna i sig som utgör berättelsen, den läggs till bilden av de människor 
som använder sig av den och läser in mening i den. Bilden är en konkret 
materialitet, en icke-verbal representation vars mening skapas i relation till 
dem som upplever bilden och den eller de som skapade den. Bilden ut-
gör förutsättningen för berättelsen, den blir det instrumentella verktyget att 
tänka med. De sociala praktiker bilden ingår i skapas av dess existens i lika 
hög utsträckning som att bildens mening representerar dessa praktiker. Att 
vända intresset mot bilden är att intressera sig för relationen mellan bildens 
materialitet och dess sociala sammanhang.  

Men åter till “the pictoral turn”. Mitchell menar att begreppet inte i 
första hand skall ses som en specifik beskrivning av västvärldens samhälle 
och dess besatthet av det visuella. Den visuella kulturens genomslag är inte 
kulturspecifik för den moderna och postmoderna västvärlden, det råkar 
bara vara så att diskursen kring bilder i vår samtid antagit en speciell och 
unik form. Istället menar Mitchell att historien är full av ”pictoral turns”. 
Oavsett om de är resultatet av tekniska innovationer eller sociala praktiker 
så tycks konsekvensen bli en kraftig reaktion präglad av antingen panik ell-
er eufori eller båda delarna i relationen till det visuella. Exempel på detta 
kan vara fotografiets introduktion, men även ikonoklastiska konflikter i 
Bysans under tidig medeltid (Mitchell 2005:173). 

Det tycks också finnas vissa generella sociala funktioner som många 



Betydelsen av bilder

77

bildtraditioner under historiens gång på ett eller annat sätt anknyter till. 
Bilder är symboler, de representerar mening i någon mån, de används i 
sociala sammanhang som en del av kommunikationsprocesser av olika slag. 
Det intressanta i sammanhanget, vilket också anknyter till Mitchells tankar 
om ”pictoral turns” som ett slags intensiva historiska noder, är hur de rep-
resentativa, symboliska betydelserna hos bilder är relaterade till intentionen 
bakom deras tillblivelse och upplevelsen av deras materielitet. 

Megan Holmes arbete om mirakelmålningar i Florens under renässans-
en utgör ett belysande exempel på en sådan relation. Holmes (2011) me-
nar att konstvetenskapliga studier av religiösa motiv generellt tenderat att 
prioritera teologiska tolkningshorisonter och relationen mellan den kristna 
läran och hur den illustreras bildligt, vilket i stor utstäckning kommit att 
utesluta betydelsen av bilders materialitet. Hennes studie ansluter sig till en 
generell trend inom delar av konstvetenskapen, i vilken bilders materiella 
sammanhang analyseras som ett led i att diskutera hur konstruktionen av 
bilders mening kan utvecklas och förändras (Belting 1994, 2011; Leuthold 
1998, 2011).   

I Florens, såväl som på många andra platser, fanns under renässansen ett 
stort antal bildkulter kopplade till målningar som på något vis ansågs vara 
mirakulösa. Miraklen bestod i att högre makt på ett eller annat sätt mani-
festerade sig genom målningen, till exempel genom att element plötsligt 
lades till eller flyttades om i bildens komposition eller att målningarna grät 
eller blödde. Det kunde även röra sig om målningar som mirakulöst und-
kom bränder eller översvämningar och på så vis ansågs räddade av direkta 
ingripanden av Gud (Holmes 2011:441ff). 

Holmes poängterar att innan miraklen inträffade så var målningarna 
i stort sett utan undantag att betrakta som ordinära. De var aldrig för-
knippade med någon känd konstnär eller framstående mecenat och deras 
placering kan karaktäriseras som tillgänglig för allmänheten, till exempel i 
burspråk i stadsmuren eller i små sidokapell i mindre kyrkor. Majoriteten 
av målningarna föreställer Jungfru Maria och Jesusbarnet (a.a:437). Då 
miraklet inträffat flyttades målningarna till prominenta platser i de större 
kyrkorna och täcktes över med draperier för att endast visas vid speciella 
tillfällen. Det utvecklades även mytologiska narrativ kring bildernas till-
blivelse, till exempel att de var målade av ett specifikt helgon.

Bilderna kom sedan att få en slags relikstatus. De visades upp under 
ritualiserade former där målningarna ibland smyckades ut med blommor, 
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tyger och artefakter. Ytterligare en intressant omständighet är att målning-
arna ibland reproducerades på andra platser, det tillverkades ett slags imita-
tioner vars uttryckliga syfte var att efterlikna originalmålningen. 

Det finns flera intressanta aspekter att ta fasta på gällande de florentin-
ska mirakelmålningarna. Att bilder i en av världshistoriens mest ikono-
grafiska bildtraditioner primärt har andra betydelser än att vara representa-
tioner av bibliska texter och karaktärer är tänkvärt. Det som är mest slående 
är dock just den relationella dimension i sättet bilder görs betydelsefulla. 
Bilden, när den väl är skapad, frigör sig från sin skapares intention och har 
förmågan att genom sin materialitet påverka både sin egen betydelse och i 
förlängningen också skapandet av andra bilder. Samtidigt är det sociala och 
historiskt formade förhållningssätt som laddar bilden med betydelse.

Ett tydligt exempel på hur bildens representativa mening omformas i 
relation till nya sociala sammanhang är avbildningar av Jungfru Maria och 
Jesusbarnet. Mitt under Stockholms julrusch i slutet av 2012 lanserade 
klädvaruhuset PUB en reklamkampanj där vissa annonser pryddes av en 
gloriaförsedd kvinna med ett barn i famnen (Fig. 3.2). Bilden refererar på 
ett uppenbart sätt till Madonna-avbildningar och det kan vara intressant 
att uppehålla sig vid bildens olika lager av representation. För även om 
PUB:s annons tydligt återskapar en bild vars ursprung finns att söka i krist-
endomens ikonografi så är den primära intentionen naturligtvis inte att 
illustrera Guds heliga moder. Genom att välja en bild vars ursprung är 
välkänt och djupt rotat i medvetandet hos en stor del av människorna i 
den västliga kultursfären så materialiseras ett antal abstrakta värden, såsom 
julefrid, trygghet och kanske omtänksamhet. 

PUB:s annonsbild parafraserar en bildtradition som sträcker sig gott och 
väl 1 500 år tillbaka i den kristna historien och vars europeiska ursprung 
säkerligen kan sökas ännu längre tillbaka i tiden via de antika civilisation-
erna. Bildens betydelse som avbild är i första hand av metakaraktär, den av-
bildar en bild eller bildtradition snarare än Jungfru Maria och Jesusbarnet. 
Samtidigt är den, precis som annan reklammedia, skapad med intentionen 
av vara en aktant med syfte att få människor att konsumera. PUB:s reklam-
kampanj är ett tydligt exempel på hur relativt oförändrade bildkomposi-
tioner kan ha vitt skilda representativa betydelser över tid och att bildens 
betydelse inte nödvändigtvis utgår från det mimetiska förhållandet mellan 
avbild och det som avbildas. 

För skandinavisk hällbildsforskning är detta generella påstående av in-
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tresse. Det finns ingen självklar essentiell kvalitet hos bilder som definierar 
deras betydelse i förhållande till det de avbildar. Vi kan med andra ord inte 
utgå från att så var fallet under hällbildstid. Det som gör sydskandinaviska 
hällbilder intressanta i enlighet med denna aspekt är att det rör sig om en 

Fig. 3.2. Madonnabild från klädvaruhuset PUB:s julkampanj 2012, producerad av 
Acne Advertising. 
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relativt monoton bildvärld där, alla stilitiska variationer till trots, ett be-
gränsat antal motiv återupprepas gång efter gång under en period som av 
allt att döma sträcker sig över åtskilliga generationer.   

Repetitiva bildtraditioner finns det gott om. Exempel går med lätthet att 
finna både från förhistorien och från historiska och samtida sammanhang. 
Ett intressant arkeologiskt exempel kan hämtas från Australien, med all 
rätt beskrivet som ”the rock art capital of the world” (Morwood 2002:37). 
De mångfacetterade bildtraditionerna på den australiska kontinenten är 
ett av de mest omfattande förhistoriska bildbruken vi känner till i världen 
och rymmer även de äldsta kända hällbilderna, med en daterad ålder på ca 
40 000 år (O’Connor & Frankhauser 2001). Färgpigment har återfunnits 
vid utgrävningar med dateringar som sträcker sig så långt som 60 000 år 
tillbaka i tiden (Roberts 1997). 

Epitetet australiensisk eller aboriginsk hällbildstradition är lika miss-
visande som det är omöjligt som distinktion för format eller definition 
av betydelse. Hällbilderna uppvisar oändliga variationer i relation till geo-
grafisk utbredning, såväl som till kronologiska sekvenser och de sociala 
sammanhang de associeras till. Det som däremot anses vara en gemensam 
nämnare är att hällbilderna har en koppling till den intrikata och komplexa 
världsuppfattning som ibland betitlas ”the Dreaming”. Hällbilderna utgör 
materiella manifestationer av förhållandet mellan sociala grupperingar och 
landskapet de bebor, samt hur det förhållandet är sammanvävt med kos-
mologiska och moraliska föreställningar och rituella praktiker av olika slag 
(se Morwood 2002 för översikt). 

De stora variationerna till trots, så har hällbilderna på den australienska 
kontinenten också en repetitiv karaktär. Inom de olika regionerna finns 
specifika motiv som uppenbarligen upprepats under tidsrymder på många 
tusen år (David 2002). Denna statiskhet, där enskilda bilder produceras i 
tämligen oförändrad form, har tagits som utgångspunkt för att diskutera 
det förhistoriska ursprunget hos etnografiskt nedtecknade myter och narr-
ativ kopplade till bilderna. Bildens oförändrade form har likställts med att 
dess meningsinnehåll varit det samma över årtusenden. På senare år har 
det antagandet utmanats inom australiensisk arkeologi, bland andra av 
Bruno David (2002) som visat att det arkeologiska material som återfinns 
i anslutning till målningarna förändras över tid. Målningarnas sociala sam-
manhang tycks alltså skifta. Likaså menar David att de etnologiskt doku-
menterade betydelserna av bilderna skall ses som en intersubjektiv process, 
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där bildernas meningsinnehåll är under en pågående förhandling mellan 
traditioner, myter och samtid.

Bilders representativa betydelse har som regel ett antal referenser. Den är 
svår att fånga enbart genom semantiska modeller eller med utgångspunkt 
i relationen mellan avbild och objekt. Historiska, arkeologiska såväl som 
etnografiska exempel tycks indikera att vi helt enkelt inte kan förutsätta att 
bilders representativa betydelse primärt utgår från vad de avbildar. Vi kan 
heller inte anta att intentionen bakom bildskapandet är den verkliga eller 
enda betydelse som representeras av en bild. Det verkar påfallande ofta 
vara så att bilders betydelse i lika stor utsträckning kan relateras till deras 
materialitet och till upplevelsen av denna materialitet i specifika sociala och 
historiska sammanhang.  

Bildens materialitet

Berget, stenen, den fysiska förutsättningen för hällbilder har varit i fokus 
för många av det gånga decenniernas studier. Som vi sett i föregående kap-
itel så kan detta intresse relateras till en post-processuell kritik mot forsk-
ningens de-kontextualiserande förhållningssätt till södra Skandinaviens 
hällbilder, vilket bottnade i arkeologins illustrationspraxis som i stor ut-
sträckning uteslutit stenytan till förmån för (av)bilderna. Vändningen mot 
det materiella bestod av en strävan efter att behandla stenhällen som en del 
av hällbildernas betydelse, snarare än som en bakgrund eller passiv canvas 
(ex Goldhahn 2005). 

Ett flertal forskare riktade uppmärksamhet mot hur hällbilder förhåller 
sig berget, hällens yta, och i vilket avseenden detta var av betydelse. Sprickor, 
kvartsådror och geologiska skiftningar har studerats som betydelsefulla ele-
ment vid skapandet av bilder (Coles 1999; Tilley 2004; Bradley 2009:136f; 
Goldhahn 2010). Även olika bergartstypers speciella materiella egenskaper 
har ansetts vara av intresse. Till exempel har de vitglänsande kalkstenshäll-
arna vid Simris och de glittrande inslagen av kristaller och kvart i hällarna 
kring Motala Ström behandlats som betydelsefulla (Tilley 2004, 2008). 

Också landskapets materialitet har diskuterats (Bradley 2000:64ff), 
gärna i samband med att hällbilder getts praktikorienterad betydelse 
(Goldhahn 2007, 2010). Närheten till vatten har på senare tid setts som 
avgörande för hällbildernas betydelse (Ling 2008, 2013; Fahlander 2012). 
Likaså har landskapets föränderlighet i termer av säsongsväxlingar eller geo-
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logiska processer (såsom landhöjning) på olika sätt kopplats till produk-
tionen och upplevelsen av hällbilder (Ling 2005; Ljunge 2010; Nimura 
2012; Bradley & Nimura 2013). 

Inkorporerandet av berget i tolkningar av hällbilders betydelse var ett 
viktigt genombrott och har gett möjlighet att diskutera fenomenet bor-
tom ikonografiska betydelser. Intressant nog så har studier i och kring häll-
bilders materialitet mest kommit att fokusera på placeringen av hällbilder. 
Betydelsen av bergets form, färg, textur, dess läge i förhållande till land och 
vatten och dess mikrolandskap bestående av ådror och sprickor har främst 
relaterats till varför hällbilder placerats på ett visst sätt eller på en viss plats. 
Det har snarare handlat om platsens materialitet än bildens. 

Ett lysande undantag utgörs av Katherine [Hauptman] Wahlgrens insat-
ser där betydelsen av hällbildens materialitet står i fokus. Hennes ofta ref-
ererade arbete rör sydskandinaviska hällbilders synlighet i relation till hur 
pass nyhuggna eller omhuggna de är (Hauptman Wahlgren 2002:182ff, 
2004). Wahlgren menar att effekten av färskhuggning i sig var betydelsefull 
och att hällbilder kunde ”tändas” och aktiveras på samma sätt som fönster 
på datorns skrivbord, en idé som omfamnats av hällbildsforskningen och 
idag är tämligen obestridd. På det stora hela förtjänar dock hällbildens ma-
terialitet en större uppmärksamhet, särskilt i relationen till betydelsen som 
bild. 

Den kanadensiske filosofen Marshall McLuhans klassiska arbete om 
mediet som meddelandet har blivit något av ett motto då betydelser bor-
tom bilden som avbild avses (McLuhan & Fiore 1967). McLuhan menade 
att de tekniska och materiella förutsättningarna för kommunikation är 
avgörande för hur innehållet uppfattas. En tämligen banal iakttagelse kan 
tyckas, men genomslaget för uttrycket ”The media is the message” [Sic!] är 
ett symptom på att förståelsen av bilder som enbart symboler, tecken eller 
representationer utmanats på ett grundläggande sätt. 

Trots ett ökat intresse för den materiella bilden inom hällbildsforsk-
ningen så finns tendensen att separera bild och materialitet ännu kvar. Efter-
som berget i första hand behandlas som meningsfullt för valet av plats och/
eller förutsättning för bildskapandet så fortsätter bilden att vara symboliskt 
betydelsefull oavsett vilket material den är gjord i. Kanske kan förhållandet 
mellan bild och materialitet inledningsvis belysas genom de exempel där 
den materiella kvaliteten hos bilden tränger undan andra betydelser. 

Ett uppenbart och ofta anfört exempel på detta är kristendomens ikoner 
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och mer specifikt den debatt som varit ständigt återkommande inom krist-
endomen angående bildskapande och dess konsekvenser. Det problemat-
iska i det tidigt kristna förhållningssättet till bilder var helt enkelt deras ma-
terialitet, att bilder är fysiska manifestationer av gudomlighet. I tidigkristna 
sammanhang är bilden ett ständigt återkommande teologiskt diskussion-
sämne (Elsner 2012). I ett tidigt skede riktades kristendomens attacker mot 
bilder i första hand mot det som upplevdes som hedniska avgudabilder (se 
Murray 1981), men sedermera kom den kristna ikonoklasmen att kulmi-
nera under 700- och 800-talen i det bysantiska riket där ett kejserligt påbud 
förbjöd religiösa avbildningar vilket resulterade i en omfattande förstörelse 
av ikoner och skulpturer (se till exempel Gero 1977).  

Ikonoklasm är inte ett specifikt kristet fenomen (Fig. 3.3). Begreppet 
betecknar ett aggressivt förhållningssätt till bilder som i ett historiskt per-
spektiv har rötter ända ner i antiken, då bilder förstördes och/eller ersattes 
med nya bilder av såväl politiska som religiösa skäl (för romerska exempel 
se Flower 1996, 2006). Ikonoklastiska processer är kopplade till den ma-

Fig. 3.3. Ikonoklasm vid Himmelstalund? Skador på hällbilder är svårtolkade, då 
det är vanskliga att avgöra om de uppstått på grund av naturliga processer eller om 
de är resultatet av sociala praktiker. Foto Magnus Ljunge.
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teriella bilden, och att dess varande strider mot någon övertygelse alterna-
tivt provocerar eller hotar genom att associera till eller representera något. 

De starka bildtabun som råder inom både judendom och islam har i 
kristendomen neutraliserats genom att ikoner och andra avbilder ber övats 
sin essens. De anses inte avbilda eller representera i den meningen att det 
finns en direkt länk mellan bilden och det som avbildas. Istället anses 
ikoner vara en materialisering av frånvaron av det som avbildas (Pentcheva 
2006:634). En bild av Jesus har alltså ingen essentiell koppling till Guds 
son och relaterar endast till Jesus genom formen. 

Teologiska diskussioner är en sak, social praktik i många avseenden 
en annan. I kristna sammanhang har det varit vanligt förekommande att 
bilder ges den essentiella och heliga betydelse som teologin kring ikoner tar 
avstånd från, till exempel då statyer och målningar uppnått relikstatus. Och 
här börjar vi också närma oss en av kärnpunkterna i diskussionen om hur 
bilders materialitet är av betydelse; den animerade bilden. 

Mitchell (2005:29ff) påpekar att animistiska förhållningssätt till bilden 
tycks ha en universell giltighet och inte enbart associeras till lågteknologiska 
samhällen, utan kan aktiveras i vilka sociala och kulturella kontexter som 
helst. Som vi sett ovan kan ikonoklastiska sammanhang vara ett uttryck 
för detta, på samma sätt som oviljan att förstöra en bild bottnar i en upp-
levelse att handlingen drabbar det som bilden visar. Ett samtida exempel är 
fotografier på nära och kära som många vårdar och känner en stark ovilja 
mot att förstöra. På något sätt upplevs bilden vara kopplad till det den 
föreställer. Är detta då inte ett exempel på just den avbildande betydelse 
hos bilder som jag i föregående avsnitt argumenterade emot? Här finns ju 
uppenbarligen en betydelse i bildens koppling till det den avbildar. Jag vill 
dock mena att vi här har att göra med något helt annat än den mimetiska 
betydelsen, det vill säga att avbilden genom sin likhet är en representation 
av det som avbildas. Den animerande bilden är snarare att betrakta som 
sammanlänkad med det den avbildar på ett essentiellt plan. Där finns ingen 
tydlig gräns mellan bild och objekt, de är en del av samma väsen. Bilden är 
inte en representation genom formlikhet, utan en närvaro. Den är, i olika 
hög grad, vad den avbildar. 

Begreppet animism har en lång och brokig historia och kan inte und-
gå att associeras till socialevolutionistiskt präglade insatser i antropologins 
barndom (Taylor 1858; Frazier 1890). På senare år har dock begreppet fått 
en renässans och har i allt större utsträckning kommit att omformas till ett 
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koncept med fokus på relationella sammanhang mellan människor, djur 
och ting, inte minst i studier av hällbildskontexter (Ingold 2006; Wallis 
2009; Fuglestvedt 2010; Porr & Bell 2011). 

Det som framför allt är av intresse i ett arkeologiskt sammanhang är 
insikten om att relationen mellan avbild och det som avbildas är långt ifrån 
hierarkisk i enlighet med det mimetiska synsättet. Tvärtom är bilder som 
på olika sätt upplevs vara väsensfyllda betydelsefulla som aktanter i sociala 
sammanhang. Bilders materialitet är grundförutsättningen för detta, en 
ontologisk förutsättning som gör dem aktiva snarare än passiva i formen 
av representationer av en reell eller ideell social eller kognitiv verklighet. 
I ett sådant sammanhang är separationen mellan upplevelsen att bilder är 
animerade och att bilden de facto är animerad irrelevant (jfr Porr & Bell 
2011:189). Distinktionen blir meningslös eftersom den animerade bilden 
är en reell verklighet. Den upplevs inte som väsensfylld, den är väsensfylld. 

Bilden som väsensfylld eller animerad förutsätter alltså att den är ma-
teriell. Men kan det finnas andra dimensioner av betydelse i relation till 
bildens materialitet som kan beskrivas i termer av representation? Kanske 
är ett av de mest uppenbara exemplen bilder på mynt och sedlar. Betydelsen 
av dessa bilder skapas genom den specifikt sociala funktion som är kopplad 
till pengars materialitet. Bilden av Carl von Linné på en svensk hundralapp 
är av betydelse just därför att den är tryckt på ett speciellt sedelpapper, vars 
specifika materialitet bestående av papper, metallinläggningar, reliefer och 
vattenstämplar, är förutsättningen för dess monetära värde. Men pappret 
vore värdelöst utan bilden och likaså vore bilden av Carl von Linné bara 
ett portträtt av en historisk person om den trycktes på ett annat papper. 
På hundrakronorsedeln blir den av betydelse som garant för sedelns äkthet 
i symbios med dess materialitet. Bildens betydelse på sedeln är helt och 
hållet avhängig av dess materialitet, och omvänt: för att sedeln skall ha ett 
värde så måste bilden finnas där. 

Relaterade exempel kan hittas inom konsten. Ett ofta referat sådant är 
Chris Ofilis målning The Holy Virgin of Mary som väckte anstöt på en kon-
stutställning i New York eftersom den delvis är målad med elefantdynga 
(Mitchell 2005:135ff; Leuthold 2011:12ff). Valet av material kolliderade 
med valet av motiv eftersom avföring ansågs vara ovärdigt framställ ningen 
av den heliga Guds moder. Bildens betydelse i ett socialt sammanhang kon-
strueras genom dess specifika materialitet, en materialitet som i detta exem-
pel dominerar bildens mening. 
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Också historien rymmer exempel där bildens materialitet är helt avgörande 
för dess betydelse. Från kristna kontexter är svepningar av den korsfäste 
Jesus, där såväl anletsdrag som hans sargade kropp framträder, lika mytiska 
som omdebatterade reliker (Geimer 2002). Turinsvepningen, där bilden 
av Jesus anses framträda, har främst fått ett folkligt genomslag och atti-
tyden från kyrkan präglas av ignorans (Kearse 2013). Precis som i fallet 
med animerade bilder så är det oväsentlig huruvida svepningen är auten-
tisk eller ej. För troende är bilden på svepningen betydelsefull genom sin 
materialitet eftersom linneduken använts som svepning av Jesu kropp och 
framförallt för att bilden som framträder inte är skapad av människohänder 
utan emanerar direkt från Människosonens lik (se Mondzain 2002). Sepa-
rationen mellan bild och materialitet är omöjlig.

I inledningen av kapitlet konstaterades att materiella perspektiv på syd-
skandinaviska hällbilder getts allt mer utrymme i diskussionen om varför 
vissa platser och ytor valdes för hällbildproduktionen. De studier som då 
refererades tangerar de betydelser av bildens materialitet som hittills exem-
plifierats. Att hällbilders betydelse har varit kopplad till materialet de är 
gjorde i är ingen ny tanke. Bronsframställning har sammankopplats sym-
boliskt med sten och därför har hällbilder tolkats som associationer till 
bronset i stenen (Carlsson 2001:41). Stenens visuella likhet med metall 
har också ansetts vara av betydelse för vapenavbildningarna, vilka i detta 
sammanhang skulle kunna liknas vid depåoffer av bronsartefakter (Malmer 
1981:106f; Tilley 2008:253f ). 

Det rör sig dock fortfarande om resonemang kring varför platser och 
material valts som ytor för bilder. Hällbilderna och deras materiella sam-
manhang tycks vara av betydelse mer eller mindre oberoende av varandra. 
Även när det tycks finnas uppenbara kopplingar mellan en specifik mate-
rialitet och en bildpraktik så görs få ansatser att tolka bildernas betydelse 
som helt och hållet sammanvävd med sin materialitet. Ett intressant exem-
pel är den hällbildsförsedda kantkedjan i Sagaholmsgraven som består av 
en sandsten som troligen härstammar från Visingsös stränder (Goldhahn 
1999:134ff). Att det här föreligger ett medvetet val av ett material med 
särskild betydelse är givetvis intressant. Detta har dock mig veterligen inte 
satts i något direkt samband med hällbildernas betydelse på annat sätt än 
att det troligen var av vikt att de höggs på just denna sandsten. Hällbilder-
nas symboliska och narrativa betydelse relateras inte till materialiteten. Det 
är möjligt att den symboliska betydelsen var oberoende av valet av sten, 
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undertecknad har inga svar. Poängen är att hällbildernas symboliska be-
tydelse sällan relateras till deras materialitet, även då det är uppenbart att 
vissa materiella kvaliteter valts och andra valts bort. Ett liknande urval har 
diskuterats som symboliskt betydelsefullt i relation till konstruktionen av 
megalitiska gravar och rösen (Burström 1991; Tilley 1991a). 

Bildens materialitet är mer än förutsättningen för bildskapandet. Att 
utgå från att bildens betydelse går att särskilja från dess materialitet är pro-
blematiskt eftersom det generellt tycks existera ett intimt samband mellan 
mediet och bildbudskapet. Detta samband kan troligen vara mer eller min-
dre accentuerat, ibland vara aktiverat för att vid andra tillfället vara av min-
dre betydelse. Poängen är att det i studiet av sydskandinaviska hällbilder 
alltför sällan ställts frågor kring om sambandet är accentuerat och på vilket 
sätt det i så fall kunde vara betydelsefullt. Frågor som i ljuset av arkeologins 
teoretiska rörelse mot betydelsen av det materiella tycks vara de naturliga 
att ställa (jfr González Ruibal 2013).  

Upplevelsen av bilden

Upplevelseperspektiv på hällbilder har, i likhet med det ökade intresset för 
hällbilders materialitet, varit ett av det senaste decenniets mer inflytelserika 
teoretiska perspektiv. Den fenomenologiska teoribildningen har tillämpats 
av ett flertal forskare i studiet av skandinaviska hällbilder (Fuglestvedt 1999; 
Tilley 1999, 2004, 2008; Goldhahn 2002b; Ljunge 2010; Bjerck 2012). 
Utgångspunkten för intresset kan sökas i den arkeologiska fenomenologins 
koppling till landskapsarkeologi. Kärnan i detta post-processuellt formade 
perspektiv formulerades av ett litet antal brittiska arkeologer i mitt en av 
1990-talet och bestod av att upplevelsen av förhistoriska lämningar in situ 
gav kunskap om deras betydelse under forntiden (se Gosden 1994; Tilley 
1994). I likhet med neolitiska monument så har hällbilder behållit sin 
ursprungliga placering i landskapet, vilket ansetts göra dem lämpliga för 
samma typ av fenomenologiska undersökningsmetod.  

Landskapsfenomenologin var het vid övergången till 2000-talet och 
väckte debatt (Brück 2005) samtidigt som den inspirerade många arkeo-
loger både inom och utanför Storbritannien att ta på sig gummistövlarna 
för att ge sig ut och uppleva landskapet (Bender 1998; Edmonds 1999, 
2004; Cummings et al 2002; Bender et al 2007; Hinnerson-Berglund 
2004). Fenomenologi blev ett teoretiskt modeord i arkeologisk forskning 
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och kom tämligen snabbt att förlora den kontakt med filosofisk litteratur 
som etablerades av de fenomenologiska pionjärerna för att istället likställas 
med subjektiv sinnlighet som arkeologisk metod (se Olsen 2006:148ff). 
Det senaste decenniet har den strida strömmen av uttalat fenomenologiska 
studier sinat även om Christopher Tilley alltjämt håller fanan högt (se-
nast Tilley 2010). Den arkeologiska fenomenologin har istället börjat bli 
föremål för arkeologihistoriska insatser där både dess ursprung och effek-
ter analyserats (Barrett & Ko 2009; Gillings 2011, 2012; Johnsson 2012). 
Även om den arkeologiska fenomenologin numera mestadels återfinns på 
hyllan för utgångna teoretiska perspektiv så är sinnlighet och upplevelse av 
materialitet i allra högsta grad fortfarande på den arkeologiska agendan (ex 
Hamilakis et al 2002; Hurcombe 2007; Fahlander & Kjellström 2010). 
Intressant nog har det även inom ramen för nya och uttalade relationella 
perspektiv varit populärt att referera till samma filosofiska idéstoff som låg 
till grund för landskapsfenomenologin. Ett symptom på att behovet av att 
diskutera perceptionen av den materiella världen består även i efterdyn-
ingarna av arkeologisk fenomenologi (ex Olsen 2010; Hodder 2012).

När det kommer till hällbilder så har upplevelseinriktade perspektiv i 
första hand inriktat sig på den faktiska produktionen av hällbilder (Nord-
ström 1999; Goldhahn 2002), eller på upplevelsen av platser i en landskaps-
kontext som ett led i diskussionen om varför de valdes för produktionen av 
hällbilder (Ljunge 2010). Alternativt har perspektivet tillämpats i studier av 
hur upplevelsen av bild och plats speglar intentionen bakom bildproduk-
tionen och i förlängningen också bildernas betydelse (Tilley 2004). 

En utförligare diskussion om hur det fenomenologiska tankegodset är 
fortsatt intressant för studiet av hällbilders materialitet följer i kapitel 4, 
men det finns ändå anledning att här kortfattat diskutera några generella 
synpunkter på hur fenomenologin tillämpats i hällbildsforskning. Den som 
tydligast utvecklat tankar om perception av hällbilder med målsättning 
att diskutera betydelsen av interaktionen med dem i landskapet är utan 
tvekan Tilley. I Body and Image anknyter han till rådande trender inom 
konstvetenskap, konstsociologi och visuell antropologi där frågor ställs om 
vad bilder gör och vill snarare än vad de representerar (Tilley 2008:kap 1). 
Tilley menar att ikonografiska analyser av förhistoriska bildtraditioner är 
ytliga och skapar en helt dekontexualiserad och passiv betydelse av häll-
bilder. Istället måste forntidens bilder ses som aktörer, en materiell kul-
tur [Sic!] som snar are bidrar till konstruktionen av sociala strukturer och 
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ideella föreställ ningar än passivt representerar dem.
Med sedvanlig teoretisk skärpa tecknar Tilley en utgångspunkt som i 

mitt tycke är en av de mest innovativa bildteoretiska ansatser som form-
ulerats inom arkeologin. Dessvärre förankrar han sin bildteori i en kon-
textuell tolkningslära, då bilders mening definieras som metaforisk vilket 
ofrånkomligen lägger tyngdpunkten på det upplevande subjektet läsning 
(a.a:50). Kanske är det anledningen till att fallstudierna, där skandinav-
iska hällbilder från mesolitikum vid den kustnära lokalen Vingen i Norge 
och bronsåldersbilder runt Motala Ström studeras, inte förmå leva upp till 
ansatsen att animera hällbilders betydelse som aktörer i sociala processer. I 
såväl de deskriptiva som tolkande delarna är bildvärlden passiv och endast 
befolkad av ett enda upplevande subjekt, Tilley själv. 

Det finns enligt min mening två grundläggande förutsättningar för hur 
upplevelsen av bilder är av betydelse som Tilley undgår att diskutera. För 
det första; hur förhåller sig upplevelsen av bilder till intentionen bakom 
deras tillblivelse? Och för det andra; hur förhåller sig skapandet av nya 
bilder till upplevelsen av det befintliga bildlandskapet? Tilley reflekterar 
inte kring de frågorna, vilket får till konsekvens att han inte ser någon dis-
tinktion mellan bildskaparens syfte, den materiella bilden och dess socialt 
konstruerade betydelse. Bilder kommer att uttrycka social ordning och kos-
mologiska föreställningar i lika stor utstäckning som tidigare. Upplevelse-
perspektivet som presenteras skapar en dikotomi eftersom platsers naturligt 
givna kvaliteter ses som en perceptuell grund, där materiell kultur läggs till 
likt en text möjlig att läsa för arkeologen genom att uppleva landskapet och 
promenera mellan olika platser (Tilley 1994:29f ). Kort och gott så förblir 
betydelsen av bilder alltjämt placerad någon annanstans än i bilden själv, 
vilket anknyter till det gängse förhållningssättet inom hällbildsarkeologin.

Jag har visat att bilder i egenskap av att vara materiella objekt har förmåg-
an att frigöra sig från sin skapares intention och anta andra skepnader och 
inneha andra betydelser än vad som var ämnat dem från början. Det tycks 
finnas en uppenbar social dimension av bildens betydelse som är relaterad 
till hur bilder upplevs och uppfattas i skilda sammanhang. Den retoriska 
fråga som omedelbart infinner sig är: hur upplever vi bilder? En central 
ingång till detta är hur bildens visuella kvaliteter kan diskuteras i relation 
till en meningsskapande upplevelse. 

Inom filosofin har visuell perception av bilder samt bildens relation till 
vårt medvetande ofta diskuterats inom ramen för existentiella resonemang. 
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Filosofen Marie-José Mondzain (2010) menar till exempel (med paleolit-
iska grottmålningar som analogi) att betydelsen av att se en bild är att be-
trakta som en förutsättning för vår föreställningsförmåga och sålunda vår 
förmåga att tillägna oss språk. Bildskapandets process är själva definitionen 
för det att vara människa. Samma existentiella anslag har den franske 
filosofen Gilles Deleuze (1986) som inte särskiljer bilder från perceptionen 
av dem. Med utgångspunkt i Bergsons filosofi argumenterar Deleuze för att 
betydelsen av bilden i vårt medvetande vilar inuti bilden själv. Det finns så 
att säga ett öga redan i bilden såväl som i tingen, seendet konstrueras av det 
upplevda snarare än den som upplever. 

De två refererade exemplen utgör olika filosofiska perspektiv på hur 
bilder, i både materiell och immateriell mening, upplevs som betydelse-
fulla. Båda har existentiella drag, men Mondzain lägger tonvikten på vis-
uell perception medan Deleuze ser reflektionen kring perception och bild 
som betydelselös då bilden inte kan särskiljas från upplevelsen av den. Rent 
konkret är detta av begränsad tillämpbarhet, eftersom arkeologer vanligen 
söker ett teoretiskt perspektiv som är antropologiskt eller sociologiskt snar-
are än ontologiskt. Det som däremot kan tjäna som en utgångspunkt är att 
relationen mellan bild och perception på flera sätt är central både för frågan 
hur bilder var meningsfulla under forntiden samt vari deras betydelse be-
stod. Det tycks även vara så att upplevelsen av bilden är en komplex process 
som inte kan separeras från vare sig bildskapande eller bildens materialitet. 
Ett påstående vi har anledning att återkomma till i formulerandet av en 
bildens arkeologi. 

Det filosofiskt formulerade perspektivet på upplevelsen av bilden kan 
kompletteras med historiskt, antropologiskt och arkeologiskt grundande 
exempel på hur bild och perception anses vara sammanlänkande i kon-
struktionen av bilders sociala betydelse. Låt oss först återvända till exemp-
let kristna ikoner under den bysantiska eran. Under den ikonoklastiska 
perioden sattes (av)bildens betydelse på sin spets inom den östliga kristen-
heten. Bysantisk konst är tacksam att diskutera eftersom det inom samtida 
teologiska debatter fanns djupgående resonemang kring bildens mening 
och dess koppling till sinnlighet, en dimension som först på senare år getts 
seriös uppmärksamhet av konsthistoriker (Pentcheva 2006:631).  

En intressant studie på temat står Liz James (2004) för. Hon menar att 
den bysantinska konsten inte alltid var meningsfull genom sin ikonografi 
utan även var betydelsefull genom ett förkroppsligat seende. Hennes exem-
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pel är takmosaiken i katedralen Haga Sofia i Istanbul, en enorm avbildning 
av Jungfru Maria och Jesusbarnet uppförd i mitten av 800-talet och ett av 
de första officiellt sanktionerande konstverken i katedralen efter den ikon-
oklastiska periodens slut. Bildens motiv är enligt James inte att betrakta 
som mystiskt på något sätt. Avbilden är direkt och okomplicerad och är i 
sin estetik jämförbar med tidens stilitiska ideal. Men det är inte där dess 
betydelse ligger, lika lite som enbart dess rumslighet och placering i kyrkans 
är av symbolisk betydelse. Bildens symbolik befinner sig bortom ideella 
representationer. James menar att mosaiken måste förstås mot bakgrund av 
kyrkorummets explicita kopplingar till sinnlighet. Den bysantinska tradi-
tionen är enligt James full av sinnliga metaforer som materialiseras i kyrko-
rummet, till exempel genom bruket av rökelse, ljusinsläpp och ljuskällor, 
akustik och så vidare. Att vistas i katedralen var att se Guds närvaro med 
alla sina sinnen (a.a:524ff). 

Detta gällde inte minst avbildningarna. Samtida teologer beskriver 
bilden av Jungfru Maria i Haga Sofia som levande i kyrkorummet. Att se 
bilden är att höra henne tala, att bli varse hur hennes läppar är av kött och 
blod. James visar att de samtida beskrivningarna av bilden som levande 
har varit svårtolkade för den traditionella konstvetenskapen där en ”lev-
ande” bild associerades till estetiska normer och naturtrogna avbildningar, 
en uppfattning fast förankrad i renässansens konstideal vilket har lite ge-
mensamt med madonnan i Haga Sofia (James 2004:532). Betydelsen av 
den levande bilden är själva betraktandet, att se den med ett sinnligt öga. 
En sinnlighet som paradoxalt nog också likställs med att se med själen. 
Även om sinnlighetens betydelse kan kopplas till den specifika Jungfru 
Maria-ikonografin, så måste upplevelsen av bilden anses vara central för 
förståelsen av dess betydelse. 

Man kan tala om Haga Sofia som ett socialt rum, där materialitet görs 
betydelsefull i ljuset av en kulturellt och socialt formad sinnlighet. Pro-
blemet är att detta i förlängningen riskerar att leda till ett fortsatt dualistiskt 
synsätt där bilden representerar upplevelsen snarare än deltar i skapandet av 
ett betydelsefullt sammanhang. Ett begrepp som ”rumslig kontext” tender-
ar att skapa just sådana uppdelningar, vilket även fenomenologiskt orien-
terade studier gjort sig skyldiga till. Vanligen grundar sig detta i att platsers 
naturliga förutsättningar anses strukturera upplevelsen och att relationen 
mellan subjekt och miljö på något sett uttrycks, snarare än skapas, genom 
materiell kultur. 
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Ett uppenbart exempel på ovanstående uttrycks i studier av nordnorska 
grottmålningar (Fig. 3.4). Målningarna är det enda kända skandinaviska 
exemplet på ett utbrett bruk av grottor som plats för bildskapande och 
forsk ningen kring bilderna har tagit fasta på att de avviker så uppenbart från 
den nordliga hällbildstraditionen i övrigt, gällande såväl motivval (närm ast 
uteslutande antropomorfer), teknik (bilderna är målade) samt placeringen 
i grottor (Hesjedal 1994). Den allmänna uppfattningen är att grottbilderna 
är samtida med den sydskandinaviska bronsåldern men att de bör kopplas 
till jägar/samlarkulturer i norra Skandinavien och antingen utgör en slutfas 
i den nordliga hällbildstraditionen eller ett mer eller mindre isolerat bild-
fenomen (Mandt & Lødøen 2005). 

De senaste decennierna har forskare i större utsträckning börjat relatera 
målningarnas betydelse till placeringen i grottor (Norstedt 2006; Sognnes 
2009), vilket har innefattat diskussioner om betydelsen av grottans speciella 
förutsättningar för perception. Det fenomenologiska perspektivet har lett 
till en beskrivning av grottorna i termer av antinoder till världen utanför. 
Att besöka dem innebär att brottas med klaustrofobiska känslor och med 
rädslan som följer av att sinnesintrycken förvrängs. Den fenomenologiska 
argumentationen är basen för tolkningar av grottorna som liminala platser 
eller arenor för passageriter (Bjerck 2012). En uppenbar problematik är 
att målningarna egentligen inte behövs då grottornas betydelse diskuteras. 
Grottan är lika fuktig, skrämmande, mörk och klaustrofobisk med eller 
utan bilder och hällbilderna stannar vid att vara ett resultat av de aktiv-
iteter som försiggick där inne. Därför är den bysantiska kyrkokonsten en 
intressantare teoretisk modell, eftersom bilden inte anses representera upp-
levelsen av kyrkorummet. I Liz James studie så skapar bilden i Haga Sofia 
en spirituell upplevelse, som visserligen inte går att särskilja från det mater-
iella sammanhang den ingår i men lika lite kan anses vara ett resultat eller 
en representation av något som existerar oberoende av takmosaiken. 

I skandinavisk hällbildsforskning tycks det vara vanligare att anlägga 
upplevelseperspektiv i studiet av de nordliga hällbilderna med koppling till 
jägar/samlarsamhällen än hällbilder associerade med den sydskandinaviska 
bronsålderskulturen. Detta kan vara ett sammanträffande, men förhållan-
det kan även bottna i den numera väl etablerade uppfattningen inom arkeo-
login att grupper med en jägar/samlarekonomi har en världsbild som på ett 
existentiellt plan skiljer sig från terrestra samhällen. Möjligen är det Tim 
Ingolds inflytelserika antropologi som ligger till grund för uppfattning en, 
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hans arbeten behandlar det nära samspelet mellan perception, miljö och 
praktik som anses prägla alla dimensioner av jägar/samlarsamhällen (Ingold 
2000, 2011). 

Mitt syfte är ingalunda att ifrågasätta relevansen av Ingolds arbete för 
arkeologin. Den nyanimism som utvecklats inom arkeologi och antropo-
logi är intressant och diskuterades tidigare i kapitlet. Det som däremot 
är anmärkningsvärt är att naturens och miljöns betydelse tycks betonas i 
förståelsen av nordskandinaviska hällbilder (ex Goldhahn 2002; Lahelma 
2008; Tilley 2008:kap 2; Lødøen 2010; Bjerck 2012), medan det tvärtom 
är betydligt vanligare att se den sydskandinaviska bildtraditionens betydelse 

Fig. 3.4. Målningar i Fingalhula, ett exempel på ett dussintal förekomster av grott-
målningar i Nordnorge. Foto Arve Kjerheim.
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som en representation av rent sociala strukturer och praktiker (ex Kristian-
sen & Larsson 2005; Ling 2008; se dock Namura 2012). Föreställningen 
om en uppdelning mellan natur- och kulturfolk tycks ännu utöva ett visst 
inflytande över de perspektiv som anläggs vid tolkningen av hällbildskon-
texter. 

Den animerande bilden har inte främst getts betydelsen av att vara en 
besjälad materialitet i det senaste decenniets studium av sydskandinaviska 
hällbilder. Istället har animation satts i samband med visuella effekter av 
dispositionen av hällbilder på stenhällarna och upplevelsen av dem. Den 
animerade bilden associeras med föreställningar om rörelse. Som så ofta 
inom hällbildsforskningen så har temat uppmärksammats tidigare, till ex-
empel av Holger Arbman vid ett besök på Himmelstalundshällarna vid 
Motala Ström: 

”Hela svinhjordar och andra djur, ibland ganska märkliga, 
nästan giraffliknande, förekommer också på Himmelstadsrist-
ningen. Då solen står lågt kan dessa rader av små djur nästan 
göra ett levande intryck, som om de rörde sig fram över den 
ojämna ytan.” (Arbman 1958:13)

Upplevelsen av hällbilderna som levande och kinematografiskt rörliga, är en 
tematik som utvecklats av den post-processuella arkeologin. Hällbilderna 
anses ha en accentuerad riktning, att de genom sin form och sina inbördes 
relationer framställer rörelse (Fig. 3.5). Bildkompositionens upp levda 
rörelse kan vara av symbolisk betydelse eller uttrycka ett narrativ (Bradley 
2000; Hauptman Wahlgren 2002:192ff; Goldhahn 2005). Att det finns 
något i hällbildernas materialitet som väcker sådana associationer är en 
lockande och intressant tanke. Den skulle också mycket väl kunna tas som 
utgångspunkt för en kritik av det statiska och skalenliga illustrationsidealet 
som hällbilderna inkapslas i då de återges grafiskt. Kanske var upplevelsen 
av dem betydligt mer fragmentarisk, mer illusionistisk och emotionell än 
intellektuellt betraktande och kontemplerande?

Emellertid har sådana resonemang allt som oftast uteblivit. Istället an-
imeras de sydskandinaviska hällbilderna med en rörelse som påminner om 
ett filmiskt seende, där sekvenser eller riktningar identifieras. Jag ställer 
mig tveksam till sådana tolkningar främst på grund av att föreställningen 
om den rörliga bilden är så fast förankrad i vår egen tid och grundad i 
det en orma genomslaget för filmen i början av 1900-talet. Idag dominerar 
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den rörliga bilden i alla medieformat och är omöjlig att frigöra sig från i 
försöken att närma sig perceptionen av bilder. Det ter sig i detta perspektiv 
i det närmaste ofattbart att de första filmvisningarna för över hundra år 
sedan väckte ett sådant enormt uppseende som de faktiskt gjorde. Enligt 
myten skall visningar av bröderna Lumiére’s film Tåget ankommer Ciotats 
station från slutet av 1800-talet väckt panik hos åskådare som på allvar 
trodde att lokomotivet rusade mot dem genom filmduken. 

Den rörliga bilden är ett i allra högsta grad kulturspecifikt sätt att se, 
något som också betonats i det filosofiska tänkandet kring bilder (se Mer-
leau-Ponty 1964). Bergson (1913) menade till exempel att den animer-
ade bilden är en fråga om teknologi snarare än en inneboende kvalitet hos 
bilden som sådan. Det måste till en maskin för att animera bilden. Men 
även om den rörliga bilden som koncept eller metafor kan anses sakna en 

Fig. 3.5. Bilder som rör sig över hällen? Illustration av ett cinematografiskt seende. 
Bilden är beskuren (efter Hauptman Wahlgren 2002:195).
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direkt relevans i förhistorien så innebär detta inte att bilden var statisk ell-
er icke-levande. Eller att de perceptuella förhållanden som skapades av till 
exempel ljuskällor inte fick effekter på upplevelsen. Hällbildens effekter är 
och var en del av dess betydelse, effekter som i vår tid kan spåras i Arbmans 
levande beskrivning av djurens vandringar över hällarna. 

En parallell kan dras till konsthistoriken Max Liljefors diskussion om 
speciella bilder. Liljefors (2007) gör en dualistisk uppdelning av bilder i 
kategorierna normala och speciella, analytiska kategorier som inte skall be-
traktas som essentiella och generaliserbara utan definieras i relation till var-
andra inom ramen för specifika bildtraditioner. Liljefors exempel hämtas 
från konstens och filmens värld och han visar att till synes triviala bilder 
kan uppfattas som speciella, till exempel som provocerande eller starkt 
berörande, genom sättet de upplevs på. Mediet i kombination med tidig-
are erfarenhet, förväntningar och den socialt konstruerade situationen kan 
göra bilder närvarande på ett mycket effektfullt sätt. 

Kanske kan den ”speciella” bilden vara ett mer nyanserat sätt att tänka 
kring upplevelsen av den levande bilden? Ett perspektiv på perception som 
inbjuder till reflektion kring hur perceptionen av bilder skapas genom in-
trikata relationer mellan materialitet och socialt och kulturellt skapande 
förväntningar, vilka också rymmer dimensioner av kontroll. Att se bilden 
som en nod i förhållandet mellan en materiell värld och ett intersubjektivt 
och historiskt sammanhang kan vara en utgångspunkt då vi försöker förstå 
vilka betydelsefulla effekter den skapar. För lika lite som bildens materialitet 
kan begränsas till förutsättningarna för bildskapandet, så kan diskussioner 
om upplevelsen av bilder inte enbart utgå från det upplevande subjektet. 
Relationen mellan bild och människa tycks vara betydligt mer jämlik än så.  

Ackumulation, tid och bildens arkeologi

Kapitlets övergripande syfte har varit att problematisera den dominerande 
utgångspunkt som finns i skandinaviska hällbildsstudier, bestående i att 
sambandet mellan en bild och det den tycks avbildar primärt konstituerar 
bildens betydelse. Poängen med de filosofiska, historiska, antropologiska 
och arkeologiska exempel som diskuterats är att detta inte oreflekterat kan 
tas för givet. Det finns inte någon arketypisk kvalitet hos bildfenomen 
som generellt gör avbildandet till huvudsaken. Jag skulle snarare vilja påstå 
att vår identifikation av bilder som avbilder i första hand är en deskriptiv 
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bestämning av deras format, ett format som är av betydelse eftersom vi 
identifierar bilder som föreställande och icke-föreställande men som inte 
nödvändigtvis behöver ligga till grund för någon representativ betydelse 
bortom bilden själv.

Det som framträder som ytterligare en teoretisk brist inom den skand-
inaviska hällbildsforskningen generellt, är att det sällan görs någon distink-
tion mellan intentionen för bildskapandet, bilden som sådan och upp-
levelsen av den över tid. Antingen anses inte dessa förhållanden vara av 
betydelse eller så ligger fokus explicit på någon specifik aspekt av de tre 
delarna och enligt min uppfattning är det då oftast skapandet av bilden. 
Med andra ord söks intentionen hos bildskaparen i den färdiga bilden och 
om bildens föreställande kvalitet inte anses spegla den intentionen så läm-
nas den i mångt och mycket därhän. Istället görs hällbildsfenomenet till 
en praktik, där själva huggandet och platsen det sker på står i centrum (ex 
Goldhahn 2010a; Ling & Cornell 2010; Fahlander 2013). Praktikorien-
terade studier har fört hällbildsforskningen in på nya spår och har i allra 
högsta grad vitaliserat synen på hällbilder genom att placera produktionen 
i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Men de fångar inte primärt den 
betydelse av bilder som eftersöks i denna avhandling.

Bilder tycks representera betydelse genom de komplexa relationer som 
skapas mellan bilden, i dess egenskap av att vara materiell, och de männi-
skor som använder sig av den eller upplever den på något sätt. Betydelsen 
av bilder är relationell snarare än kontextuell. Den tematik för bildens rep-
resentativa betydelse som presenterats i kapitelet, där bilder föreslås vara 
betydelsefulla genom sin materialitet och genom upplevelsen av dem, är en 
konstruerad uppdelning. Det är i själva verket omöjligt att separera dessa 
båda dimensioner, en beskrivning av bildens materialitet blir lika mycket 
en beskrivning av hur vi upplever den och vår upplevelse av bilden är en 
effekt av dess materialitet. 

Tematiken som skapas genom rubriceringen materialitet och upplev-
else kan dock tjänstgöra som en analytisk utgångspunkt för en arkeologisk 
vändning mot bilden. Med detta avses en arkeologisk metodik som sätter 
bilden i centrum, vilket inte skall förstås som att hällbilder bör eller kan 
studeras isolerat. Tvärtom, genom att utgå från bilden och de sätt den görs 
betydelsefull så finns möjligheten att diskutera forntida bildbruk som en 
konstituerande kraft i samhället, där bilder skapar effekter och påverkar 
soc iala strukturer. Jag vill mena att ett kontextuellt förhållningssätt i mot-
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sats till detta ofta tenderar att definiera betydelsen av hällbilder som passiv, 
i den meningen att de uttrycker strukturer som existerar oberoende av bild-
skapandet. Den kontextuella analysen slutar med bilden, medan bildens 
arkeologi startar från den. 

Hällbilders effekt måste ses i ljuset av deras ackumulativa karaktär. 
Det faktum att människor erövrat nya platser i landskapet för sitt bild-
skapande och kommit att återvända till vissa av dessa platser upprepade 
gånger tycks vara själva essensen av hällbildstraditionen. Hällbildernas 
kronologi är tätt sammanflätad med deras korologi, vilket också har varit 
ett forsk ningsintresse av central betydelse genom hela 1900-talet (ex Nor-
dén 1917b; Marstrander 1963; Burenhult 1980; Malmer 1981; Bertilsson 
1987; Ling 2008, 2012). 

Studiet av hällbildernas tidsdjup har mestadels varit av deskriptiv karak-
tär. Mottot har varit att kronologi, både i absolut och relativ bemärkelse, 
är en nödvändighet för att nå fram till hällbilders betydelse. Utan att dröja 
vid någon utvärderande diskussion av metoderna för hällbildsdatering (för 
kritisk utvärdering se Bednarik 2002) så kan det konstateras att det ännu 
inte existerar någon tillfredställande metodik för en absolut datering av 
hällbilder generellt. Annorlunda uttryckt, den metod som gör det möjligt 
att datera enskilda hällbilder utifrån allmänna premisser är ännu inte ut-
vecklad. Det som existerar är ett antal olika metoder som tillsammans ger 
en generell bild av ett aktivt bildbruk som inleddes i södra Skandinavien 
i början av bronsåldern och ebbade ut i inledningen av den förromerska 
järnåldern. Sett till de södra hällbildernas hela utbredningsområde så tycks 
det dock finnas regionala skillnader (se Hauptman Wahlgren 2002; Ling 
2008, 2012; Vogt 2012). 

Det är svårt att ge ett exakt tidsintervall med allmän giltighet för den 
sydskandinaviska hällbildstraditionen i sin helhet. Kontentan av hällbilds-
forskningens kronologiska intresse består i antagandet att nya hällbilder har 
adderats i landskapet under en period som motsvarar många generationer. 
Istället för att begränsas av kronologins trubbighet så kan bildbrukets tids-
djup tjäna som utgångspunkt för ett närmande mot betydelsen av feno-
menets ackumulativa karaktär.

Den teoretiska diskussionen om tid är i skrivande stund levande och 
aktuell inom arkeologin. Från att inledningsvis ha behandlat hur upplev-
elsen av det förflutna i förhistorien skall förstås (ex Bradley 2002), så har 
fokus kommit att flyttas mot tidens ontologiska dimension och hur arkeo-
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loger skall kunna frigöra sig från den linjära tidsuppfattning som präglar 
det moderna samhällets framstegtanke (Olivier 2004, 2011). Den fran-
ske arkeologen Laurent Olivier har med utgångspunkt i Walter Benjamins 
filosofi argumenterat för att nuet, i konceptuell mening, är en effekt av det 
förflutna. I motsats till den linjära tanken om framsteget och tiden som 
en pågående process av förändring så menar Olivier att nuet är resultatet 
av en ständigt pågående upprepning. Precis som minnet är tiden repetitiv 
och likt en palimpsest framträder tidigare epoker, händelser och skeenden i 
nuets yta i mer eller mindre fragmentarisk form. 

Olivier likställer dock inte nuets repetitiva karaktär med mekanisk re-
produktion. Varje ögonblick är både unikt och likt det förgångna på en 
och samma gång. Varje gång något skapas finns både element av nytt och 
gammalt i processen:

”[…] repetition does not simply consist of reproducing what 
already exists; in a sense, what happens is that what already 
exists is brought back into play again every time something 
is created in the here-and-now. […] What I mean is this: it 
is not, strictly speaking, history which is being made up by 
the impact of the phenomena of repetition and reproduction 
which archaeological materials provide proof of, it is memory 
as recorded in materials.” (Olivier 2004:211f )

Ackumulation som tidens konkreta effekt är enligt min mening en tillämp-
bar tanke, lämplig som utgångspunkt för hällbildsstudier då man försöker 
förstå fenomenets temporalitet. För i mångt och mycket tycks hällbildernas 
materialitet bestå av en konstant dialog mellan det som varit och skap-
andet av nya bilder (jfr Sjöstrand 2011). Bildskapandet förhåller sig, åtmin-
stone efter att den allra första bilden höggs in i berget, till tidigare bilder 
både på ett konkret vis i sättet bilder komponeras på hällen men också på 
ett estetiskt plan där stilistiska normer bibehålls genom ett ständigt para-
fraserande av kända motiv och kompositioner. Bildskapande sker inte i ett 
vacuum eller enbart utifrån en ideell föreställning, det sker genom en aktiv 
relation till existerande bilder oavsett om människor väljer att anknyta till, 
eller bryta mot estetiska ideal och framställningssätt. 

Konsthistorikern Sven Sandström (2012) har i en essä om den paleo-
litiska grottkonsten i sydvästra Europa presenterat tankar om konsthistor-
iska förhållningssätt i forntiden. Den paleolitiska bildtraditionen uppvisar 
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en förbluffande formlikhet, trots att den aktiva produktionen troligen var-
ade i 10 000 år. Sandstöm argumenterar för att de paleolitiska bildskaparna 
omöjligen kunde bortse ifrån ”grottornas redan etablerade bildensemble” 
och att tidigare bilder blev en referenspunkt att förhålla sig till (a.a:137). 
Även om tidsdjupet för tillkomsten av de skandinaviska hällbilderna inte 
är tillnärmelsevis lika stort, så skapar också det sydskandinaviska hällbilds-
landskapet en konsthistorisk fond. Denna fond blir av betydelse i relation 
till såväl vissa specifika platser som till landskapet som helhet över tid. Ann-
orlunda uttryckt; effekten av befintliga hällbilder har potentialen att bli 
starkare i takt med att de ackumuleras i landskapet. 

Då man utgår från de två kronologiska lägen som med säkerhet är gilt-
iga, det vill säga ett inledande skede då den första hällbilden skapas och ett 
avslutande skede då den sista huggs in, så har förutsättningarna för bild-
skapandet förändrats totalt. Följaktligen gäller det att försöka diskutera hur 
den ackumulativa förändringen är av betydelse i relation till skapandet av 
nya hällbilder och till upplevelsen av redan befintliga hällbildsförekomster. 

En bildens arkeologi bör i första hand utgå från bildens materialitet. Jag 
vill sätta detta i direkt kontrast till en kontextuell metodik, där hällbilders 
betydelse definieras av något bortom bilden självt. Ett kontextuellt pers-
pektiv stannar ofta vid det regionala och betonandet av platsers och om-
rådens särdrag. Att relatera hällbilder till ett socialt och historiskt placerat 
sammanhang kan med fördel ske genom att diskutera hur bilder koncept-
ualiserades och brukades i den aktiva hällbildstiden, då även andra medier 
än sten användes för bildframställning. De sociala processer och kulturellt 
formade traditioner som hällbildsproduktionen formade, är sammanlänk-
ande med bildens möjligheter i allmänhet. Ett tema som kommer att ut-
forskas närmare i kapitel 6. 

Ett fokus på bilden innebär inte att hällbilders betydelse studeras 
solitärt, som en egen entitet isolerad från det övriga samhället. Hällbilder 
är meningsfulla i en social sfär och den aktiva hällbildstidens samhälle är 
ett av de sociala sammanhang där de var av betydelse genom en aktiv ny-
produktion såväl som genom upplevelsen av en materialiserad bildtradition 
i land skapet (jfr Nilsson 2012, 2014). Att vidga studiet av hällbilder är att 
försöka förstå hur de aktivt deltog i skapandet av de sociala strukturer de 
ingått och ingår i, samt att förstå de komplexa relationerna mellan syftena 
bakom deras tillblivelser, deras materialitet samt hur de uppfattas och är av 
betydelse bortom tillkomsten. 
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Det finns därför anledning att avsluta med att formulera ett antal viktiga 
metodiska utgångspunkter för den kommande undersökningen, i syfte att 
ta fasta på det allmänna resonemang om bilders mening som förts i kapitlet.

•	 Materialitet definieras med utgångspunkt i hällbilderna. Det är vik-
tigt att vara tydlig med att det finns olika skalnivåer i hällbildens ma-
terialitet. Att belysa hela spektrumet av denna materialitet innebär att 
identifiera vilka komponenter som tillsammans skapar upplevelsen av 
hällbilders format och kvaliteter. Skalnivåerna rör inte bara rumslighet, 
utan måste också relateras till temporalitet för att fånga den föränder-
lighet som spänner över både korta och långa tidsrymder. Hällbildens 
materialitet består alltså inte av en diskussion av hur platsers, stenmateri-
als och landskaps mening uttrycks genom hällbilder, utan hur olika ma-
teriella skalnivåer konstituerar hällbildernas betydelse. Att materialitet 
grundläggs i hällbilden möjliggör att platsers, landskaps och stenhäll ars 
betydelse definieras genom bildskapandet. Hällbilderna görs till en ak-
tiv del av ett materiellt sammanhang, snararare än att separeras från det 
som ett kulturellt lager placerat på en naturlig, materiell värld.

•	 Hällbildens materialitet relateras till en visuell upplevelse. Det speci-
fika med bilder är att perception av dem tycks skilja sig från upplevelsen 
av ting, i den meningen att bilder uppfattas tvådimensionellt. Jag menar 
inte att bilder saknar tredimensionalitet i form av textur, format eller 
andra materiella kvaliteter, utan att bilden primärt uppfattas som ett 
visuellt fenomen. Det går inte att missta en hällbild som liknar en yxa 
för ett ting, trots att formerna refererar till varandra så skiljer sig percep-
tionen av dem fundamentalt. Det visuella är inte enbart begränsat till 
synsinnet, det är snarare frågan om ett förkroppsligat seende med taktila 
inslag. Definitionen av hällbilders materialitet bör därför relateras till en 
visuell upplevelse, vilket kan karaktäriseras som en betydelseful relation. 
På ett konkret, metodiskt plan är det fråga om när och hur hällbilder 
kan ses och upplevas och hur relationen mellan upplevelse och material-
itet kan kopplas till hur hällbilder brukats, övergivits och återupptäckts. 

•	 Att hällbilders upplevs som föreställande och ickeföreställande är av 
betydelse. Ett ifrågasättande av den mimetiska tolkningshorisonten, där 
bildens betydelse görs beroende av förhållandet mellan avbild och ting, 
är inte fruktbart om man helt bortser från det faktum att många av de 



Bortom avbilden

102

sydskandinaviska hällbilderna upplevs vara bilder av något. Att hällbilder 
ses som skepp, människor, djur, vapen och så vidare är en grundlägg-
ande perceptuell förutsättning för definitionen av hela fenomenet. I en 
nutida interaktion med hällbilder ligger bildperceptionen till grund för 
uppdelningen av hällbilder i föreställande och icke-föreställande. Frågan 
är hur den uppdelningen kan diskuteras som betydelsefull i forntiden? 
En metod för att undersöka detta består i att söka efter mönster som 
kan vara uttryck för att bildligheten var relevant även under hällbildstid. 
Genom att betrakta identifikationen av föreställande och icke-föreställ-
ande hällbilder som en effekt av deras materialitet, så kan bildligheten 
undersökas som en konstituerande och betydelsefull komponent. Det-
ta kräver ett visst mått av abstraktion (genom till exempel statistiska 
sammanställningar) med medföljande metodiska problem i relation till 
kategoriseringar och till numerära sammanställningar, som tenderar att 
enbart reflektera slutskedet av den aktiva hällbildsproduktionen. Den 
metodproblematiken kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 4, 
men jag vill redan nu poängtera att den abstraktion som kvantitativa 
metoder innebär ger ett underlag för vidare platsspecifika undersök-
ningar. En abstraherande databearbetning kommer inte ensam ligga till 
grund för resonemang om hällbildstraditionens betydelser. 

•	 Relationen mellan egen upplevelse, arkeologisk förförståelse, de materi
ella lämningarna och den arkeologiska illustrationspraktiken är betydelse
full. Grunden för alla de listade metodiska utgångspunkterna är en fy-
sisk närvaro på de platser som studeras, en närvaro som spänner över 
många tillfällen över längre tid för att möjliggöra en identifikation av 
vilka tidsmässiga förändringar hällbildernas materialitet genomgår. Den 
arkeologiska närvaron består av både mina egna besök i landskapet och 
alla de arkeologer och antikvarier som befunnit sig på olika platser un-
der det gångna seklet, och som besökt och etablerat en fysisk relation 
med hällbilder. Min definition av närvaro skiljer sig därför från den 
fenomenologiska promenad som Tilley (2004, 2008) utarbetat. Det är 
inte frågan om att teoretisera kring ett universellt upplevande subjekt 
utan, att genom en mångfald av observationer studera vilka potentiella 
effekter hällbilder har på de människor som besöker dem. Jag sympati-
serar med Colin Renfrews (2003:39) insiktsfulla reflektion om förhåll-
andet mellan upplevelse och fenomenologi: är alltid en utgångspunkt 
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i ontologisk filosofi nödvändig för att förstå hur vår upplevelse av den 
materiella världen är meningsfull då vi besöker platser, ser dem, för-
nimmer dem och känner deras lukter? Måste vi gå vägen via Heidegger 
eller Merleau-Ponty varje gång vi bearbetar vår egen eller andras person-
liga erfarenheter och observationer? Fenomenologins tämligen ensidiga 
fokus på det upplevande subjektet har tenderat att göra den materiella 
världen statisk och passiv eftersom upplevelserelaterade perspektiv säll-
an, eller aldrig problematiserar den materiella värld som omsluter vår 
kroppslighet (se dock Ingold 2006). 

De metodologiska utgångspunkterna bottnar i ett reflekterande kring re-
lationen mellan materialitet och upplevelse. Denna operativa uppdelning 
är viktigare att koppla till en arkeologisk förförståelse än till filosofiska 
reson emang om hur vår kroppslighet är av existentiell betydelse. Ett prob-
lem som kvarstår är hur upplevelsen av materialitetens föränderlighet skall 
återges i bild och text. Det pragmatiska och aningen trista svaret är att 
avhandlingens normativa form till viss del dikterar villkoren. Vinsten i att 
bryta med den deskriptiva, resonerande och analyserande textframställ-
ningen ser jag som liten i jämförelse med de problem som ett brott mot det 
etablerade avhandlingsformatet skulle innebära. Däremot finns fortfarande 
möjligheten att låta bilder förmedla hur hällbilders materialitet skapar eff-
ekter för upplevelsen. Jag har en ambition att använda mig av grafiska åter-
givningar och bilder som förstärker hällbilders materialitet på olika sätt, i 
huvudsak genom fotografier och scener genererade ur fotografiskt skapade 
3D-modeller. Jag påstår inte att mina grafiska framställningssätt är revo-
lutionerande, men jag uppmanar läsaren att primärt se bilderna som en 
bearbetning av relationen mellan materialitet och upplevelse. De är vare sig 
ett substitut för eller en representation av upplevelsen som sådan, snarare 
är syftet med illustrationerna att belysa och tydliggöra hur jag anser att 
hällbilders materialitet var och är av betydelse. 

Sammantaget innebär de metodologiska utgångspunkterna en vänd-
ning mot bilden med syfte att diskutera hällbilders betydelser bortom 
ideella representationer och bortom avkodningen av den passiva avbilden. 
Hällbilder antas ha potential att ge upphov till andra betydelser och an-
dra representationer och att kunna påverka skapandet av nya bilder över 
tid. Jag vill också poängtera att det inte i första hand är en fråga om att 
belysa hällbildens mening som mångfacetterad eller mångtydig på det sätt 
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som tidigare gjorts (se Goldhahn 2004). Som tidigare konstaterats så utgör 
bildens materiella kvaliteter en fysisk realitet som också har potential att 
vara ha direkt och entydig betydelse. Hällbilder kan enligt detta perspektiv 
inte betyda vad som helst, deras mening ligger inte enbart i betraktarens 
öga utan dikteras (i olika stor utsträckning) av deras materiella kvaliteter. 
Eftersom hällbildernas materialitet är föränderlig torde det samma gälla för 
deras betydelse. 
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I de följande tre kapitlen så kommer det allmänna resonemanget om hur 
bilder, och specifikt hällbilder, kan vara av betydelse fördjupas genom 
studiet av hällbildsområdet kring Motala Ström och bildtraditioner under 
den aktiva hällbildstiden. Den inledande delen av kapitel 4 skall betraktas 
som en introduktion som även har relevans för nästkommande kapitel. 
Motala Ströms hällbilder kommer att studeras och diskuteras i relation till 
olika skalnivåer gällande såväl tid och rum. Vidare tas ett helhetsgrepp på 
de hittills inventerade hällbildsförekomsterna, vilket utgör temat för kapit-
lets andra hälft.

Utgångspunkten för kapitlet är avhandlingens andra huvudfråga, det 
vill säga hur likformighet och variation tillsammans konstituerar hällbilders 
betydelse. Ambitionen att behandla hällbildernas upplevda paradox som 
meningsskapande utvecklas genom två följdfrågor: hur svarar källmater-
ialet mot upplevelsen av variation och likformighet, och hur relevant är 
en nutida bildidentifikation för upplevelsen och betydelsen av hällbilder 
under aktiv hällbildstid? Kopplingen mellan ett nutida bildseende och 
forntidens bildskapande är viktig att diskutera eftersom den ofta tas för 
given. Att problematisera relevansen av det arkeologiska seendet är en vik-
tig beståndsdel i syftet att nå bortom avbildens betydelse. 

För att belysa hur hällbilders samtidiga variation och likformighet ma-
terialiseras av Motala Ström-områdets hällbilder så är en övergripande 
skalnivå nödvändig. Ett helhetsperspektiv kräver en utveckling av det 
fenomenologiska förhållningssätt som är en av studiens utgångspunkter.  
I 1990-talets upplevelseinriktade arkeologi lades stor vikt vid arkeologens 
egen upplevelse. Jag har tidigare diskuterat hur Tilleys metodik utgjort 

4 Likformighet och variation
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förebild för ett stort antal studier där visuella och taktila upplevelser i nutid 
kopplats direkt till betydelser av monument och platser under forntiden (ex 
Tilley 1994; Gansum et al 1997; Cummings et al 2002; Bender et al 2007; 
Bjerck 2012). Men för att diskutera betydelsen av upplevelser över tid och i 
relation till ett helt landskap med ett myller av platser och hällbilder, så bör 
perception diskuteras på ett mer generellt plan som en struktur bestående 
av många människors upplevelser och där landskapets och hällbildernas 
materialitet sätts i fokus. 

Om hällbilders materialitet

Distinktionen mellan hällbilder och sten är en arkeologiskt konstruerad 
abstraktion, de kan inte separeras. Det finns däremot en materiell realitet, 
ett resultat av att människor för tusentals år sedan knackat fram figurer och 
uppfattbara bilder i berghällar. Hällbilder är kort och gott ett uttryck i sten, 
ett materiellt uttryck som fortfarande kan upplevas sinnligt och identi fieras 
som bilder. Någon relation mellan materialet sten och själva hällbilden 
exi sterar inte förrän någon konstruerar en sådan. Detta är ingalunda me-
nat som ett generellt ifrågasättande av det arkeologiska förhållningssättet 
till hällbilder, tvärtom så är abstraktioner i någon form motiverade av det 
arkeo logiska perspektivet. Det arkeologiska förhållningssättet motsvarar ett 
operativt seende med förmåga att uppfatta betydelsefulla strukturer som 
inte nödvändigvis upplevdes som meningsfulla av de människor som bru-
kade hällbilderna under forntiden. 

Separationen mellan sten och bild har många gånger utgjort förutsättning 
för studiet av hällbilders betydelse, snarare än metodisk utgångspunkt. I 
kapitel 2 visade jag att den arkeologiska dokumentationen och de grafiska 
återgivningar som följer med denna praktik, i det närmaste helt raderat 
hällbilders materialitet till förmån för det som uppfattas vara deras form-
mässiga kontur (jfr Nordbladh 1981; Goldhahn 2005). Hällbildernas ma-
teriella sammanhang då de studeras arkeologiskt är inte längre enbart sten, 
utan även papper och denna av arkeologin egenskapade materialitet har 
påverkat sättet hällbilder ses och studeras samt hur fenomenets betydelse 
tolkats. 

De senaste decennierna har dock allt fler forskare riktat uppmärksam-
het mot olika aspekter av hällbilders materialitet. Ett första steg var att 
inkorporera stenens kvaliteter i diskussioner om hällbildens symboliska be-
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tydelse, till exempel att uppfattningar om bronsets ursprung i berget kan 
ha varit av betydelse då bilder av bronsföremål eller skepp höggs in i häll-
arna (Malmer 1981; Carlsson 2001). Det har vidare funnits en vilja att 
se ”naturliga” formationer och skiftningar i berghällen, såsom sprickbild-
ningar och kvartsvener, som betydelsefulla delar av hällens komposition. 
De inhuggna hällbilderna har studerats i förhållande till hällens struktur, 
vilken tolkats som betydelsefull för hur bildhuggarna valt att placera sina 
alster (ex Coles 2000; Bradley et al 2002). Det ”naturliga” har sedermera 
kommit att infogas på olika sätt i diskussionen om hällbilders betydelse. 
Ofta har diskussionerna utgått från platsens materialitet snarare än häll-
bildens. Ett tema som utvecklats av flera forskare de senaste åren är häll-
bilders närhet till vatten och att deras placering präglas av en maritim miljö. 
Placeringen vid strandkanten antas vara av betydelse och har kopplats till 
skeppsavbildningar, vilka tolkats som representationer av sociala praktiker 
och kosmologiska föreställningar (Ling 2008, 2012; Ling & Cornell 2010; 
Nimura 2012; Bradley & Nimura 2013).

Andra har poängterat att stenen, hällen som sådan, har varit av betydelse 
i ett initialt skede. Stenens materiella kvaliteter kan ha haft en symbolisk 
betydelse, men också utgjort en beståndsdel i sociala praktiker som off-
erhandlingar vilka kommit att resultera i hällbilder (Tilley 2004, 2008; 
Goldhahn 2010). En tredje tematisk ingång har varit att uppmärksamma 
stenen i relation till huggandet och att själva bearbetningen av sten varit be-
tydelsefull. Till exempel har ljudet som alstras av bildhuggningen diskuter-
ats (Nordström 1999), likaså att hällbildernas till synes kaotiska struktur 
accentuerar huggandet och relationen till berget som det viktiga snarare än 
resultatet i formen av hällbilder (Fahlander 2012, 2013). 

Urvalet av refererade studier speglar en intressant utveckling inom häll-
bildsarkeologin där fenomenets betydelse på olika sätt diskuteras i relation 
till materialitet i allmänhet och materialet sten i synnerhet (för liknande 
diskussioner rörande de nordliga hällbilderna se Goldhahn 2002b; Gjerde 
2010; Lødøen 2010). Detta är intressant i relation till bronsåldersforsk-
ningen i stort, där flera forskare påpekat att människor tycks varit upptagna 
med att transformera, flytta och konstruera saker i sten (Burström 1992; 
Artelius et al 1994; Olausson 1995; Karlenby 1999, 2011; Röst 2014). Sten 
associerades med föreställningar om både livet och döden under brons-
åldern såväl som under andra perioder, associationer som tycks vara direkt 
förknippade med stenens specifika materiella kvaliteter.  
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Det som kan konstateras med utgångspunkt i vad som skrivits om häll-
bilders materiella sammanhang är att då fokus riktats mot stenens event-
uella betydelser för produktionen eller upplevelsen av hällbilder så försvin-
ner till viss del identifikationen av bilderna. I vissa fall tycks det plötsligt 
vara helt oviktigt vilken typ av bilder som huggits in, medan det i andra fall 
är en utvald motivkategori som relateras till platsens materiella kvaliteter. 
Det ensidiga fokus på bilden, den abstraherade symbolen, som ofta kän-
netecknat hällbildsforskningen ersätts med ett lika ensidigt fokus på ma-
terialet sten i ett plats- eller landskapsrelaterat perspektiv. De hällbilder vi 
perceptuellt uppfattar som bilder riskerar alltjämt att separeras från stenen, 
även då det finns uttalade målsättningar att undersöka hur hällbilders ma-
terialitet var av betydelse. 

På ett operativt plan finns det ett behov av abstraktioner då hällbilder 
studeras. Dekonstruktioner, urval och perspektivval är nödvändiga delar av 
arkeologins metodik. Det finns heller inget egenvärde i att försöka förklara 
allting på en gång och eftersom det numera råder enighet om att hällbilder 
kan ha haft många nivåer av betydelse, så en holism är knappast möjlig. 
Det är viktigt att bejaka insikten om att uppdelningar mellan hällbilder och 
sten är en konstruktion som bottnar i metodologiska överväganden, och att 
dessa därför motiveras då det görs anspråk att förklara hällbilders betydelse 
i något sammanhang. 

Svårigheten att förena identifikationen av bilder med hällbildernas ma-
teriella sammanhang kan möjligen härledas till den idéhistoriskt formade 
dikotomin mellan natur och kultur, ett cartesianskt arv som präglat den 
arkeologiska vetenskapen (se Arponen 2014; Arponen & Ribeiro 2014). 
Den arkeologiska praktiken är i sig ett sökande efter kulturens materiella 
spår och sållar bokstavligen bort de naturliga material som omsluter våra 
studieobjekt. Även om det finns arkeologisk metodik som utmanar natur/
kultur dikotomin (till exempel vetenskapliga metoder för datering och 
kemiska analyser) så har den begreppsvärld som används för att beskriva 
förhistorien direkta konnotationer till upplysningens dualismer. Ord som 
grav, bild och skepp associerar omedelbart till det av människan skapade, 
medan orden sten, vatten, jord och allt annat som figurerar i den arkeo-
logiska bakgrunden betecknar världen som den är oberoende av någon 
mänsklig närvaro. Det är därför det i arkeologiska sammanhang uttryck-
ligen poängteras att sten var betydelsefull i kulturell mening, begrepps-
världen räcker inte till. 
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Möjligen har de senaste decenniernas diskussion om begreppet materialitet 
varit ett sätt att bearbeta den problematik som följer av separationen mellan 
natur och kultur (ex Conneller 2011). Materialitet har i allt större utsträck-
ning kommit att ersätta konceptet materiell kultur, vilket varit välkommet 
eftersom tillämpningar av det senare tenderar att anknyta till natur/kultur-
dikotomin. Detta har också renderat en debatt om hur begreppet material-
itet skall förstås för att inte reduceras till en ny etikett för studiet av materi-
ell kultur, där ting ges socialt konstruerade betydelser vars koppling till den 
materiella världen ibland framstår som i det närmaste godtycklig (se Pollard 
2004; Ingold 2007, 2011; Knappet 2007). Ett materialitetsfokus handlar 
i grunden om att diskutera materiella kvaliteter som förutsätt ningar för 
tingens sociala betydelser i ett humanistiskt perspektiv, där material har 
betydelser bortom rent naturvetenskapliga beskrivningar av deras samman-
sättning. Med antropologen Tim Ingolds ord: ”To describe the properties 
of materials is to tell the stories of what happens to them as they flow, mix 
and mutate” (Ingold 2011:30). Det är i interaktioner och relationer mellan 
material och människor som en meningsfull materialitet uppstår, en ma-
terialitet som vare sig är helt socialt konstruerad eller enbart kan beskrivas 
objektivt baserat på sin materiella sammansättning. 

Det är viktigt att ständigt återvända till det som de facto utgör häll-
bilders existentiella villkor, att det rör sig om ett uttryck i sten. Hällbilders 
materialitet kan sedan beskrivas på olika sätt och med olika utgångspunkter 
vilket leder till specifika kategoriseringar, så länge det finns motiverade skäl 
till valen av kategorier och en medvetenhet om att valen får konsekven-
ser. De kategoriseringar som upprättas i detta kapitel är ämnade att fånga 
hällbildernas motsägelsefulla karaktär. Även om de sydskandinaviska häll-
bilderna kan beskrivas som likformigt repetitiva och att det hittills inte har 
hittats någon plats (Släbro i utkanten av Nyköping möjligen undantagen) 
som på allvar utmanat synen på hur uttrycket formerar sig i landskapet, så 
karaktäriseras hällbilder lika mycket av sina variationer och särarter. Både 
på lokal och regional nivå finns anomalier och variationer. På vissa platser 
har unika motiv återfunnits och det finns inte två hällar med exakt samma 
motivkomposition. Dessutom är skillnaden mellan stora monumentala 
lokaler, såsom Vitlycke (Bohuslän) och Himmelstadlund (Motala Ström, 
Östergötland), enorm jämfört med den uppsjö av mindre platser som finns 
utspridda i landskapet. Mångtydigheten eller flerstämmigheten kanske inte 
i första hand är relevant för specifika motiv eller de handlingar de är ett 
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resultat av, utan i sättet olika hällbildsplatser brukas och hur landskap tar 
form och ändrar karaktär över tid på grund av att ackumulationen av häll-
bilder tar sig olika uttryck från plats till plats. 

Jag vill visa att hällbildslandskapens materialitet har ett antal rumsliga 
nivåer som präglas av såväl föränderlighet och variation som likformighet 
och repetition. Den största rumsliga nivån är den sydskandinaviska häll-
bildstraditionen som helhet, med en geografisk utbredning från Bornholm 
i söder till den norska västkusten i norr. Definitionen av en tradition bott-
nar i att fenomenets materialitet är likformig oavsett om hällbilder påträffas 
i Skåne eller Trøndelag. Likheterna avser platsernas läge i landskapet, fram-
ställningssättet genom huggning i berghällar och en tämligen begränsad 
motivuppsättning med en kraftig procentuell övervikt för skeppsavbild-
ningar. Avvikelserna diskuteras inom hällbildsforskning mestadel i relation 
till speciella motiv eller bildkompositioner. Mer generella variationer, som 
till exempel hur hällbildspraktiken på ett mer strukturellt plan förändras i 
relation till tid och plats berörs mer sällan. Det är giltigt för alla rumsliga 
nivåer, det vill säga regioner, platser, hällar, kompositioner och motiv. 

En ingång till att belysa variationens betydelse kan vara att reflektera 
kring den arkeologiska interaktionen med hällbilder. Oavsett om det rör 
sig om inventering, nydokumentation eller forskningsmotiverade besök, 
så upplevs säregna och avvikande aspekter jämt och ständigt vid sidan om 
den välbekanta likformigheten. Det gäller därför att beakta betydelsen av 
motsägelsefullheten istället för att bortse från den eller behandla den enbart 
utifrån ett typologiskt intresse. Arkeologiskt betingande praktiker, som till 
exempel att skrapa bort mossa, borsta undan löv och annan död vegetation 
från hällarna, gräva i nära anslutning till hällbilder, känna på hällen med 
fingrarna eller belysa den med släpljus, vandra mellan platser och återfinna 
(eller inte återfinna!) hällbilder, är alla direkta upplevelser av hällbilders 
materialitet som sammantaget säger något hur fenomenet upplevs vara 
av betydelse. Även identifikationen av bilden, det vill säga hällbildernas 
föreställande kvaliteter, är lika mycket kopplad till hällbildens materialitet 
som bergart, sprickor eller kvartinslag. Hällbilder är inte tvådimensionella 
framställningar, deras bildlighet är intimt sammankopplad med hugg-
ningsdjup och framställningssätt. Att utforska relationen mellan material-
itet och upplevelse är därför en utgångspunkt för att besvara frågan om 
vilken betydelse hällbilders variation har i relation till den deras generella 
likformighet. 
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Fenomenologin är död, länge leve fenomenologin!?

En diskussion om hällbilders motsägelsefulla format bör ske genom en an-
alys av förhållandet mellan deras materiella sammanhang och hur detta 
sammanhang upplevs. Relationen mellan varande och den fysiska världen 
är grunden för det fenomenologiska projektet, vilket inleddes inom filosofin 
vid sekelskiftet till 1900-talet men vars ursprung kan sökas i filosofiska arb-
eten från 1700-talets. De senaste femtio åren har fenomenologin expan-
derat till ett gigantiskt moln av tillämpningar inom de flesta inriktningar 
av humaniora och samhällsvetenskap. Att beskriva vad fenomenologi som 
tanketradition är, hur den utvecklats och transformerats fram till idag skulle 
kräva formatet och omfattningen av en hel avhandling för att göras rätt-
visa (för översikter se Luijpen 1977; J. Bengtsson 1998; Fisher & Embree 
2000; Lewis & Staehler 2010). Ett försök att definiera en principiell och 
förenande utgångspunkt för all fenomenologi är målsättningen att förstå 
den meningsfulla relationen mellan den materiella världen och subjektiva 
upplevelser. Den fenomenologiska principen är i allra högsta grad relevant 
för arkeologin, vars fokus är materiellt men med syfte att förstå sociala sam-
manhang (jfr Olsen 2010). 

I föregående kapitel gavs en kort redogörelse över det fenomenologiska 
projektet inom arkeologin och hur det utformats i relation till bildtolk-
ning. I Skandinavien associeras ofta arkeologisk fenomenologi med den 
brittiska tillämpning som då diskuterades och som i efterhand etiketterats 
som ”British landscape phenomenology” (Barret & Ko 2009). I ett mer 
globalt perspektiv så har dock fenomenologiska teman diskuterats med stor 
variation och perspektiv på hur sinnlighet och upplevelse ligger till grund 
för hur platsers och landskaps mening skapas är alltjämt aktuella (ex Da-
vid & Wilson 1999; David 2002; Boric 2005; Charest 2009; Fuglestvedt 
2009; Day 2013). Det finns sålunda anledning att utveckla den kritiska 
diskussionen om fenomenologisk metodik i relation till upplevelsen av ma-
teriella sammanhang, i syfte att utröna hur en arkeologisk fenomenologi på 
ett fruktbart sätt kan inspirera materialitetsbaserade bildtolkningar. 

Arkeologisk fenomenologi har i ett nordeuropeiskt och anglosaxiskt 
sammanhang i stort sett blivit synonymt med Christopher Tilleys tillämp-
ningar och de arkeologer som varit influerade av hans arbeten (ex Bjerck 
1995, 2012; Bender 1998; Cummings et al 2002; Bender et al 2007). Kri-
tiken mot den Tillyanska fenomenologin har varit hård och huvudsakligen 
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riktad mot dess tillämpning som arkeologisk metod. För att rekapitulera 
består den fenomenologiska metoden förenklat av att arkeologen genom 
sina sinnliga upplevelser av landskapet gör sig själv till ett inkännande 
verktyg där upplevelsebaserade intryck ligger till grund för hur platser och 
monument antas varit av betydelse under forntiden. Den arkeologiskt 
form ulerade landskapsfenomenologins syfte har dock alltid formulerats i 
relationella termer, och fokus har lagts vid hur ting och platser påverkar 
soc iala sammanhang genom sina materiella kvaliteter, något som det kri-
tiken till trots är viktigt att ta fasta på (se Tilley 2004:31). 

Tilleys fenomenologiska landskapsarkeologi utarbetades genom läsning-
ar av den existentiella fenomenologi som nådde sin kulmen vid mitten 
av 1900-talet, en filosofi som byggde vidare på den tyske filosofen Ed-
mund Husserls arbeten. I A phenomenology of landscape (Tilley 1994) så är 
det främst Heidegger som utgör inspirationskälla. Tilley utvecklar där sin 
fenomenologiska metod i nära relation till den anglosaxiska post-process-
ualism han bara något knappt decennium tidigare varit med om att forma 
(se Hodder 1986; Shanks & Tilley 1987; Tilley 1991) och där en av de 
metodologiska utgångspunkterna var att materiell kultur kommunicerar 
mening på ett liknande sätt som texter gör. Ting och andra förhistoriska 
lämningar återspeglar betydelse genom sina inbördes relationer som ord i 
en mening och kan därför ”läsas” av den tolkande arkeologen. 

Genom att kombinera Heideggers resonemang om människans plats-
bundna varande med tanken om att själva promenerandet mellan ett land-
skaps platser innebär en läsning av dess mening, så formulerade Tilley sin 
fenomenologiska metod som kommit att benämnas ”the phenomenolog-
ical walk” (Tilley 2008:269). Denna vandring innebär en aktiv kroppslig 
interaktion med ett visst landskap och en samtidig intellektuell reflektion 
över de sinnesintryck som uppstår. Eftersom förkroppsligandet i världen 
antas ha en universell giltighet, så kan studeras bortom sin tidsbundenhet. 
Förespråkarna för den Tillyanska fenomenologin argumenterar följakt-
ligen för att ”the phenomenological walk” blir ”an art of knowing” (Tilley 
2008:356; se även Ljunge 2013:142). 

En vanlig utgångspunkt för kritiken mot tillämpningen av fenome-
nologin är att den bygger på en felaktig eller bristfällig läsning av fenome-
nologisk filosofi (se Olsen 2003, 2010; Thomas 2008; Ljunge 2010; Ingold 
2011). Texter av Heidegger eller Merleau-Ponty har misstolkats eller så har 
det tagits fasta på fel saker. Om man läser om, läser noga och läser rätt 
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så kommer också den arkeologiska tillämpningen att bli stringentare. Jag 
skulle vilja karaktärisera detta som en utdragen pseudodiskussion som kom-
mit att bli en frustrerande återvändsgränd då fenomenologi skall avhandlas 
som arkeologisk teori. Det första problemet utgörs av det smått arroganta 
antagandet att arkeologer med hemmasnickrad filosofisk skol ning (och 
med god hjälp av uttolkande filosofisk litteratur!) skulle vara rustade att 
debattera vilka tolkningar av mer eller mindre svårlästa filosofiska arbeten 
som ligger närmast upphovsmännens intentioner. Inom filosofin är läs-
ningar av Merleau-Ponty och Heidegger ett i allra högsta grad aktivt och 
levande diskussionsområde där texter befinner sig i en ständig uttolknings-
process, vilket kräver goda kunskaper i franska och tyska eftersom läsning 
på originalspråk är ett måste. Det andra problemet är att det fortfarande 
är de gamla fenomenologiska mästarna som aktualiseras gång efter annan. 
Detta gör att kritiker av den Tillyanska fenomenologin utan problem själva 
använder sig av samma filosofiska texter för sina egna utgångspunkter, verk 
som i bästa fall är över ett halvt sekel gamla. Få arkeologer tycks vara in-
tresserade av att ta del av den samtida fenomenologiska diskussionen inom 
filosofin, en diskussion som de senaste decennierna dessutom allt mer kom-
mit att handla om materialitet (se Sanders 1993; Klaver 2001, 2004; Henry 
2008; George 2012). 

Istället för att debattera vems läsning av moderna fenomenologer som 
ligger närmast intentionen bakom något specifikt verk så förordar jag ett 
öppnare och mindre bokstavstroget förhållningssätt. Det är trots allt den 
arkeologiska tillämpningen och argumentationen som är det väsentliga, 
och den kan inspireras av mer eller mindre bokstavstrogna läsningar av 
teoretisk litteratur. All läsning av filosofer som kan karaktäriseras som feno-
menologiska kommer på något sätt att forma den arkeologi som formu leras, 
en arkeologi som i och med det blir en arkeologi med ett fenomenologiskt 
anslag och därför bidrar till vad fenomenologi utgörs av. 

Jag vill påstå att den arkeologiskt skapade interaktionen med ting och 
landskap har en fenomenologisk karaktär i sig själv. Det arkeologiska plats- 
och landskapsstudiet föder med tiden en instinktiv kunskap, en förkropps-
ligad know-how bestående av både personlig erfarenhet och det institu-
tionella minne som ligger till grund för arkeologisk utbildning och praktik. 
Den arkeologiska förkunskapen är relevant för ett fenomenologiskt pers-
pektiv eftersom den är socialt formad med utgångspunkt i de många mate-
rial och materialiteter som möjliggör studiet av forntiden. Att ta fasta på 



Bortom avbilden

114

det arkeologiska handlaget och blicken, resonera hur det grundläggs i ma-
terial, ting, platser och landskap kan vara lika fruktbart som att återvända 
till Heidegger ännu en gång (jfr Renfrew 2003).  

Den renodlade fenomenologiska metoden bestående av en enskild upp-
levande persons observationer, erbjuder alltjämt möjligheter om fokus 
flytt as från ett resonemang om subjektiv upplevelse till en diskussion om de 
materiella förutsättningarna för upplevelsen. En enskild upplevelse är alltid 
placerad, antingen på en plats eller i rörelse mellan platser (Casey 1997). 
Landskapet är ur den enskildes perspektiv en abstraktion. En utveckling av 
det fenomenologiska förhållningssättet kan bestå av att den enskilda upp-
levelsen på något sätt relateras till landskapets olika skalnivåer, till exempel 
genom kvantitativa metoder eller tekniska hjälpmedel. En kombinerad me-
todik där styrkan hos det fenomenologiska perspektivet bibehålls och kom-
pletteras med alternativa metoder, skapar en dialektik mellan helhet och 
plats. Denna utvecklingspotential har diskuterats flitigt inom arkeologiska 
landskapsstudier de senaste åren (se Graves McEwan & Millican 2012). 
Det kan exempelvis röra sig om fenomenologiska GIS-analyser (Gillings 
2012; Rennell 2012), visuella analyser (Gansum et al 1997) eller konstruk-
tionen av 3D-modeller där forntida landskap återskapas virituellt (Stuart 
2012). 

För att återanknyta till inledningskapitlets korta metodintroduktion, så 
finns det en poäng i att diskutera upplevelseperspektivet med utgångspunkt 
i både överblick och platsnärvaro (se Karro et al 2014). Överblicken nås 
genom kvantifiering av arkeologiska data, vilka är resultatet av en lång arke-
ologisk praktik som formats av många enskilda upplevelser. En arkeo logisk 
skapad helhet har relevans för förhållandet till landskapet under forntiden, 
då betydelse skapades genom människors upplevelser och interaktion-
er över tid. Närvaroperspektivet anknyter i sin tur till den arkeologiska 
fenomenologin, men med en metodisk orientering mot materialitet snarare 
än subjektivitet. 

Hällbilders materialitet har flera skalnivåer som erbjuder upplevelser av 
olika slag. Den största skalan i denna studie är landskapet, därefter följer 
platsen och hällen och sedan den minsta skalnivån bestående av de enskilda 
hällbilderna. Upplevelsen av ett landskap är inte direkt, utan består av en 
process över tid som innefattar rörelse mellan platser. En landskapsupplev-
else är inte en voyeuristisk överblick från en plats riktad mot omgivningen. 
Den är resultatet av en praktisk socialisering där en mental helhet skapas 
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med hjälp av abstraktioner utifrån erfarenheten av tidigare interaktioner 
med platser. Det är den processen, den kedjan av upplevelser som ligger 
till grund för uppfattningen om ett landskap. Ett socialt landskap uppstår 
genom mängder av direkta upplevelser av platser över tid, där olika materi-
ella kvaliteter och intersubjektiva interaktioner samverkar. 

Hällbildslandskapet

Förhållandet mellan det förhistoriska landskapets betydelse och det antik-
variskt och arkeologiskt avgränsade landskapet har varit viktigt i det gånga 
seklets hällbildsforskning. Att välja Bohusläns, Motala Ströms eller Simris-
traktens hällbilder har utgjort initiala begränsningar ända sedan 1800- talet. 
Processuella forskningsinsatser undantagna, så har mer allomfattande per-
spektiv på skandinaviska hällbilder varit tämligen fåtaliga och då haft en 
korpusliknande eller sammanfattande karaktär (ex Brunius 1868; Hall-
ström 1938; Jansson et al 1989; Mandt & Lødøen 2005; Goldhahn 2006). 
Det regionala studiet av hällbilder har traditionellt varit vanligast, vilket 
möjligen är ett uttryck för att dokumentationer utförts av enskilda individ-
er med ett, ibland helt personligt, intresse för en viss bygd eller ett visst häll-
bildslandskap. Den antikvariska traditionen är också grundlagd i upplev-
elsen av att hällbildslandskapen hör samman rumsligt. Hällbilderna tycks 
relatera till varandra i rumsliga nätverk, materiella relationer som pockar på 
uppmärksamhet vid närvaro i ett landskap under lång tid. Ett antikvariskt 
seende skapas, en hantverksmässig erfarenhet som inte är godtycklig utan 
förankrad i en materiell verklighet. Uppfattningar om hur betydelsen av 
hällbildslandskap skall förstås har dock, som sig bör, varit föränderlig. 

Rekonstruktioner av landskapets ideella betydelser har länge ansetts 
vara av vikt för forskningen om södra Skandinaviens hällbilder. Både 
Oscar Almgren och Gunnar Ekholm argumenterade för att hällbildernas 
betydelse måste förstås i relationen till det omgivande landskapet (Almgren 
1913:562f; Ekholm 1916:277f ). Deras misstag bestod i att de inte 
problematiserade relationen mellan det förhistoriska landskapet och det de 
själva upplevde. De odlade fälten och böljande ängarna i Bohuslän blev 
sålunda också bronsålderns landskap för Ekholm och Almgren, något som 
inte lika tydligt antogs av 1800-talets arkeologer vilka istället betonade 
hällbildernas vattennära läge (se Ling 2008:19ff). 

Sedermera tog hällbildsforskare i allt större utsträckning till sig den geo-
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logiska forskningen om landhöjningens inverkan på kusten och landskapet, 
vilket resulterade i en metodik där hällbildernas höjd över havet uppskattas 
eller mäts in och relateras till de strandlinjenivåer som anses ha gällt vid 
deras tillblivelse (se Helskog 1999; Sognnes 2003; Ling 2005, 2008, 2013; 
Nimura 2012). Kontentan av detta är att hällbilderna i södra Skandinavien 
numera snarare sätts i samband med en maritimt präglad miljö än ett jord-
brukslandskap (ex Ericsson 2005:209f; Ling 2008, 2012; Fahlander 2013, 
se Vogt 2011; Kaul & Rønne 2013 för en fortsatt diskussion om relationen 
mellan åkermark och hällbilder). Förutsättningen är fortsatt den samma 
som för ett sekel sedan, hällbildernas omgivning och landskap är av central 
betydelse för hur arkeologer studerar deras betydelse. Intressant nog så har 
den betydelsefulla relationen mellan landskap och hällbild framställts som 
allt mer dramatisk och spektakulär det senaste decenniet. Är det möjligen 
i ljuset av rapporterna om den allt mer nyckfulla miljön, de smältande 
isarna och risken för stigande vattennivåer som intresset ökat för hällbilder-
nas liminala läge mellan land och vatten i ett forntida landskap som också 
genomgick stora och relativt snabba förändringar (Nimura 2012, 2013; 
Bradley & Nimura 2013)? 

Betydelsen av hällbilders rumslighet har i stor utsträckning kopplats till 
någon form av symbolisk eller direkt representation. Oavsett om hällbilds-
landskapens betydelse relateras till en fruktbarhetskult eller ett maritimt 
resursutnyttjande, så baseras uppfattningen på antagandet att hällbilderna 
uttrycker det sociala landskapet snarare än formar det. Detta är ett exempel 
på hur hällbildforskningen ofta anlägger ett antropologiskt perspektiv på 
hur bilder är meningsfulla. Det anses självklart att det är sammanhanget 
för hällbildens tillblivelse som är nyckeln till förståelsen av dess betydelse. 

I linje med de resonemang jag fört kring bildtolkning i kapitel 2 och 3 
så riskerar ett antropologiskt perspektiv att reducera bilder till passiva rep-
resentationer av en livsvärld som tycks existera oberoende av bildskapandet. 
Genom att anta en mer strukturellt präglad utgångspunkt så möjliggörs 
en undersökning av betydelser som inte nödvändigtvis hade artikulerats 
av de människor som var delaktiga i hällbildernas skapande. En sådan ut-
gångspunkt kan kritiseras från ett postkolonialt perspektiv. Är det etiskt 
försvarbart att bortse från de uppfattningar människor under den aktiva 
hällbildstiden själva hade om sin bildkultur? Givetvis finns det inget enkelt 
svar på den frågan, men i relation till mitt arbete så utesluter inte perspek-
tiven varandra. Den post-processuella diskursen har, i likhet med den kul-
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turhistoriska arkeologin, i stort sett enbart fokuserat på den antropologiskt 
inspirerade kontextuella dimensionen av hällbildernas betydelse (jfr Hol-
torf 2009). Min ambition är snarare att komplettera den bilden genom att 
i viss mån frigöra hällbilderna från sina skapare och istället reflektera över 
vilken effekt hällbilders materialitet haft då meningsfulla relationer mellan 
bilder, material och människor skapades över tid. 

Jag kommer fortsättningsvis att diskutera hur landskapets materiella 
kvaliteter var betydelsefulla med utgångspunkt i hällbilderna, inte primärt 
i de eventuella praktiker som var relaterade till deras tillblivelse eller de 
socialt och kulturellt formade ideologier och kosmologier som kan tän-
kas ha präglat forntidens människors uppfattning sin livsvärld. Kanske kan 
ny-orienteringen vid en första anblick anklagas för att var en hönan-eller-
ägget vändning, men jag hoppas att skillnaden mellan ett kontextbaserat 
antropologiskt perspektiv och en konceptuellt präglad hällbildscentrerad 
landskapsförståelse kommer tydliggöras av de exempel som diskuteras i det 
som följer. 

Hällbilder vid Motala Ström

Hällbilderna i Norrköpingsområdet är koncentrerade till socknarna Östra 
Eneby och Borg, som ligger norr respektive söder om Motala Ström. Häll-
bilder finns även i socknarna St:Johannes och Kvillinge, men de är lokal-
iserade närmare Bråviken och rumsligt avskilda från den stora hällbildskon-
centrationen kring Motala Ström. Majoriteten av de kustnära hällbilderna 
utgörs av skålgropar, framförallt i Kvillinge. Området kring Motala Ström, 
alltså Eneby/Borg lokalerna, utgör den verkliga tyngdpunkten och det är 
här stora mängder figurativa hällbilder återfinns, hällbilder identifierande 
som typiska för den sydskandinaviska hällbildstraditionen (för en mer ut-
förlig beskrivning och forskningshistorik, se kap. 1). (Fig 4.1)

Dagens hällbildslandskap är tämligen unikt i en skandinavisk jämförelse. 
Myllret av hällbildslokaler ligger i nära anslutning till Norrköpings tätort 
och man kan med lätthet cykla mellan i stort sett samtliga platser. Norr om 
vattnet finns flera av de stora välkända lokalerna med täta hällbildskoncen-
trationer. På kartan tycks de löpa likt ett band från den största lokalen vid 
Himmelstadlund i öster till Karlsberget, en udde i insjön Glan som kan be-
traktas som en västlig utpost för hällbildsutbredningen. Söder om vattnet 
är hällbilderna mer utgrupperade i landskapet i ett område som sträcker 
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sig från Motala Ström i norr och söderut till Herrebro. Det södra häll-
bildslandskapet karaktäriseras av motorvägar och avfarter som skär genom 
åkrar och fält. Många av hällarna ligger väl synliga i jordbrukslandskapet, 
utspridda likt valryggar med jämna mellanrum. Det är på platser söder 
om vattnet som resterna av Arthur Nordéns antikvariska insatser ännu är 
synliga. Många hällar ”pryds” av de järnräcken och älvkvarnsmarkeringar 
som fästes i berget mellan åren 1915 och 1920 för att uppmärksamma häll-
bildernas position och skydda dem från besökarnas trampande (Fig. 4.2)

Norr om Motala Ström har dagens landskap en mer lantlig karaktär. 
Hällbilderna ligger oftare i nära visuell relation till vattnet än på den södra 
sidan. Forskare som studerat Norrköpingsområdets hällbilder tycks också 
uppleva den norra delen som den mest varierade och bildrika (se Haupt-
man Wahlgren 2002; Tilley 2008). De figurtätaste lokalerna återfinns på 
stora hällar vars yta ger ett annat intryck än hällarna på den södra sidan, vil-

Fig. 4.1. Karta över hällbildsområdet kring Motala Ström. Vattennivåerna är rekon-
struerade för att motsvara läget vid 1.000 f.kr. Den röda linjen markerar gränsen för 
Norrköpings urbana bebyggelse.

◀

N
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Fig. 4.2. En del av hällbildernas materialitet. Snart hundra år gamla järnräcken 
markerar ännu många av hällbildsplatserna söder om Motala Ström. Foto Magnus 
Ljunge.
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ka ofta upplevs som mindre och täckta av växtlighet. Ett gemensamt drag 
för många av de större hällbildsansamlingarna är de långa och breda rännor 
som löper över hällarna, glaciala spår som ger stenytan en speciell karaktär. 

Upplevelsen av dagens hällbildslandskap har ett begränsat värde om 
utgångspunkten är att förstå hällbilderna ur ett kontextuellt landskaps-
perspektiv, ett förhållande som problematiseras av de fenomenologiskt 
inspi rerade studier som gjorts i området (Tilley 2008; Ljunge 2010). Den 
gängse uppfattningen är att landskapet under den aktiva hällbildstiden hade 
en liminal prägel. Området utgjordes av en smal landtunga mellan insjön 
Glan och Östersjön, fylld av våt- och sankmarker och genomkorsad av Mo-
tala Ström som då var bruten av pasströsklar och forsar (Borna-Ahlqvist et 
al 1998:150; Hauptman Wahlgren 2002:27). Landskapet söder om Glan, 
vid Herrebro, präglades sannolikt av vatten eller sank- och träskmarker som 
mycket väl kan ha varit farbara med båt under aktiv hällbildstid (Nordén 
1925:94; Lindeblad & Nielsen 1994:57). I ljuset av de senaste decennier-
nas omfattande uppdragsarkeologiska verksamhet så framträder bilden av 
en kontinuerlig bosättning, främst norr om vattnet, som anses vara samtida 
med hällbildsproduktionen (Borna-Ahlkvist 2002; Nilsson 2005a, 2005b).

Bilden av den aktiva hällbildstidens landskap är dock komplex, fram-
förallt gällande våtmarkernas utbredning och utseende och det är därför 
långt ifrån klart att Motala Ström-områdets hällbilder hade samma typ 
av maritima karaktär som nyligen föreslagits för både Bohuslän och En-
köpingsområdet (Ling 2008, 2013). Noterbart är att hällbilderna på flera 
av de större lokalerna tycks vara exponerade bort från de öppna vattendrag-
en i riktning mot våtmarker eller tänkbara boplatsområden (Hauptman 
Wahlgren 2002:41; Nilsson 2005a). Motala Ström-områdets hällbilder var 
med stor sannolikhet placerade i ett landskap med en transitliknande och 
säsongsbetonad karaktär, där platser brukades för olika typer av aktiviteter 
såsom möten, utbyten, fiske och ritualer (se Larsson 1995; Hauptman 
Wahlgren 2002; Ericsson 2005; Tilley 2008; se Nilsson 2014 för samman-
fattning). Mitt syfte är vare sig att utveckla eller ifrågasätta relevansen av 
sådana resonemang, utan att utveckla förståelsen för hur aktiv roll häll-
bilderna spelade bortom sin representativa betydelse som symboler genom 
sin materiella affekt (jfr Árnason et al 2012:7f ). 
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Sten

Hällbilden börjar alltid i stenen, den blir en del av stenens materialitet. I 
kapitlets inledning beskrevs distinktionen mellan hällbild och sten som en 
abstraktion. Hällbilden skapas genom ett aktivt förhållningssätt till mate-
rialet sten, som i sin tur beblandas med andra material som olika typer av 
växlighet, vatten eller jord. Trots detta existentiella villkor så ges stenen ofta 
en något undanskymd roll då karaktären av hällbildslandskap diskuteras. 
Det handlar mer frekvent om dess maritima prägel, om våtmarker, om 
herdelandskap eller jordbrukets öppna ytor. De delarna av landskapet är 
också i allra högsta grad materiella och anses vara relaterade till sten. Som 
material betraktat så har vatten, jord, och lera alla intressanta uppsättningar 
kvaliteter som formar upplevelsen av platser och landskap. De är dock alla 
indirekt relaterade till hällbilder eftersom de finns på avstånd, oavsett om 
avståndet mäts i meter eller kilometer. Hällbildens primära material är och 
förblir sten. 

Hällbildslandskap karaktäriseras av förekomsten av öppna eller över-
vuxna stenhällar. På ett generellt plan så skapar förekomsten av hällar, berg-
knallar och andra stenformationer fasta visuella punkter i landskap. De ger 
landskapet konturer och kontraster, oavsett det rör sig om ett skärgårds-
landskap eller ett jordbrukslandskap. Stenformationer bryter upp landskap-
et, ger det tydliga gränser, markeringar som människor måste förhålla sig 
till. Gränsen mellan sten och jord, mellan sten och vatten uppfattas tyd-
ligt perceptuellt, och markerar också gränsen mellan olika typer av klart 
definierbara aktiviteter. Sten markerar slutet för resan till sjöss och början 
för tillvaron på land, den markerar gränsen mellan arbetet med den svarta 
brukbara jorden och den hårda ofruktsamma hällen. Sten som går i dagen 
är perceptuellt tydlig och har genom sina materiella kvaliteter möjligheten 
att strukturera bruket av ett landskap. 

Filosofen Irene Klaver (2001, 2004) diskuterar hur stenens materiella 
kvaliteter artikulerar och materialiserar föreställningar om tidlöshet och 
stabilitet. Sten är oföränderlig i vissa avseenden, den är ett tyst vittne om 
urminnets tider. Stenen föregår allt förgängligt, dess ursprung är höljt i 
dunkel och den tycks stå emot tidens tand och vittnar därför också om en 
avlägsen framtid. Ingen har någonsin sett den födas och ingen kommer hel-
ler att se den förgås, vittra, förtvina och försvinna. Det är därigenom sten 
har förmågan att manifestera minnen, kontinuitet och stabilitet och brukas 



Bortom avbilden

122

som markör för gränser och liminalitet. Stenens materiella kvaliteter gör att 
sociala praktiker där sten på olika sätt används, transformeras eller arrang-
eras blir kraftfulla uttryck som omformar den upplevda rumsligheten och 
samtidigt skapar kontinuitet över lång tid (Ljunge 2014). 

Men inspiration kan även hämtas i Tim Ingolds arbete, genom konstat-
erandet att sten i allra högsta grad är föränderlig med kvaliteter som påverk-
as av väder, av ljus, vind och vatten (Ingold 2011). Stenen ändrar färg, den 
spricker och försvinner under mylla och vegetation, men med möjlighet 
att återigen bryta fram genom mullen. Stenens ambivalens, bestående i att 
både utgöra en visuell struktur och kontinuitet i landskapet och samtidigt 
vara föränderlig och uppfattas som ”levande” i någon mån, inbjuder till att 
meningsfulla relationer kan etableras med landskapets alla former av sten. 
Relationer som i sin tur kan utvecklas till symboliska föreställningar. 

Majoriteten av hällbilderna vid Motala Ström består av en sten som 
geologiskt kan kategoriseras som glimmerskiffer, en sedimentär bergart 
bild ad av lersediment och skikt av sand vilka under omvandlingspro cessen 
kristall iserades till förnimbara lagringar i berget (Kornfält 1975:16f ). 
Kvarts itlagringarna ger glimmerskifferhällarna en tydlig karaktär och sling-
rar sig fram genom skiffern i uppemot halvmetern breda ormliknande band. 
Mineralinslag är vanligt förekommande (Fig 4.3), främst andalusitkristaller 
som oftast är ett par centimeter stora och aningen upphöjda (a.a:17f ).

Glimmerskiffern är den dominerande berggrunden längs Motala Ströms 
stränder från inloppet i Glan till Kneipen i öster där stadsbebyggelsen tät-
nar alltmer vilket delvis påverkat den geologiska karteringen. Norr om 
strömmen är i princip samtliga av Östra Enebys hällbilder huggna i glim-
merskifferhällar och bergartskarteringen korrelerar i det närmaste exakt 
med utbredningen av hällbildslokaler. Söder om strömmen varvas glim-
merskiffern med granit, med också här är majoriteten av hällbilderna hugg-
na i glimmerskiffer. Undantagen är hällbilderna vid Herrebro samt några av 
Borgs och Enebys östliga lokaler som består av granithällar (Fig 4.4). Vid 
översiktlig uppskattning baserad på kartmaterial, så utgörs 71% av häll-
bildslokalerna av glimmerskifferhällar (117 av 165 lokaler), en procent som 
tyder på att utvalda materiella kvaliteter prioriterats vid hällbildsproduk-
tionen. 

Stenens kvaliteter kring Motala Ström är basen för varje upplevelse. 
Men relationer med sten påverkas också av andra material, till exempel så 
är växtlighet en del av stenens materialitet. Även om den geologiska karter-
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Fig. 4.3. Inslag av vitskimrande andalusit i hällbilder vid Fiskeby. Foto Magnus 
Ljunge.
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ingen av hällbilderna tycks visa att vissa materiella kvaliteter har eftersökts, 
så finns stora variationer i hur stenens egenskaper formar en upplevelse. 
Några hällar är ljusgrå i en nyans som ger ett mättat intryck medan andra 
hällar drar mer åt metalliskt gråblå färgtoner. Färgskalan förändras vid olika 
ljusförhållanden eller vid regn (jfr Tilley 2008:199). En av de mer säregna 
materiella aspekterna är de tydliga glaciala rännor som löper över hällarna. 
De mest framträdande rännorna, som ibland är flera decimeter djupa, har i 
de flesta fall brukats för produktionen av hällbilder (se Nordén 1925:49ff; 
Arbman 1958). Detta är inte giltigt för hällbilderna generellt utan ett ma-
teriellt inslag som framförallt är tydligt på hällbildsplatser där många häll-
bilder återfunnits. Andra hällar kan vara släta och nästan ge ett polerat 
intryck, och ytterligare en typ är hällar med en grövre och skrovligare yta. 

Det finns fler materiella kvaliteter att reflektera kring, såsom hällarnas 
olika grader av växlighet. Berg som inte nyttjas eller rensas regelbundet 
täcks med lavar och mossor under loppet av några år, en materiell rela-
tion mellan sten och växtlighet som kan vara relevant för upplevelsen av 
hällbilder under forntiden. Växtlighet förändrar intrycket av hällbilder på 
ett radikalt sätt, vilket inte minst uttrycks av att en stor del av nutida antik-
variska och arkeologiska interaktioner med hällbilder syftar till att frilägga 
dem. Att gräva undan mylla och mossa, rensa bort lavar och andra typer av 
täckande element är en huvudsaklig del i sökandet efter hällbilder.  

Rensandet av hällar har nyligen problematiserats från utgångspunkten 
att jakten på avbilden tenderar att osynliggöra aktiviteter som inte är primärt 
relaterade till produktionen av hällbilder, vare sig i termer av praktik eller 
avseende temporalitet (se Nilsson 2014). Men en motsatt utgångspunkt är 
också intressant, där nutida arbeten med att frilägga kan ses som en relation 
till en del av stenens materialitet, vilken skapar ett specifikt förhållningssätt 
genom att trigga viljan att upptäcka hällbilder. Det omvända är naturligtvis 
lika relevant, praktiker som syftar till att täcka över och dölja hällbilder 
transformerar inte bara hällbilderna utan också stenens materialitet. Även 
om vi inte har tillgång till data som stödjer en diskussion om på vilket sätt 
hällarna påverkades av växlighet eller i vilken utsträckning de var övertäckta 
under aktiv hällbildstid, så kan ett resonemang om möjligheten att så var 
fallet ha relevans för hur interaktionen med hällbildsplatser skall förstås och 
även hur stenens materiella kvaliteter strukturerar och påverkar upplevelsen 
av de platser som diskuteras. 

Det samma gäller väder och ljusförhållanden. Svårigheten består även 
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då i att konkretisera resonemangen eftersom det givetvis är vanskligt att 
spekulera i huruvida solen sken eller regnet öste ner då hällbilderna bruk-
ades under forntiden (jfr Tilley 2008:198f ). Det som däremot kan vara 
fruktbart att diskutera är hur temporala förändringar i det kortare perspek-
tivet påverkar stenens kvaliteter. Både Glan och Motala Ström har kraft-
igt varierande vattenstånd i samband med årstidsväxlingarna. På våren står 
vattnet högt, på sensommaren och början av hösten kan vattennivån vara 
nära metern lägre. Innan våtmarkerna norr och söder om Motala Ström ut-
dikades, så torde även dessa områden ändrat karaktär på årstidsbasis vilket 
renderat landskapet en tydligt föränderlig prägel (jfr Ljunge 2009; Nimura 
2013). 

Även ljuset är som bekant föränderligt på nordeuropeiska breddgrader, 
ett förhållande som varit konstant sedan forntiden. Om det är något som 
verkligen förändrar stenens kvaliteter så är det ljusförhållanden, vilket kan 
observeras i direkt relation till specifika ytor och hällbilder. Det är en ved-
ertagen metodik i inventeringskretsar att om möjligt undersöka hällar i 
naturligt släpljus för att lättare kunna identifiera vad som är gjort av män-
niskohand (se Selinge 1985:104). Min upplevelse är att sensommaren och 

Fig. 4.4. Granithällar vid Herrebro, en grov stenighet som gav speciella förutsätt-
ningar för bildhuggandet. Foto Magnus Ljunge.
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hösten kreerar närmast magiska visuella effekter, då stenen väcks till liv 
av skuggeffekterna och får hällbilder och andra formationer att framträda 
tydligt för att sedan försvinna igen då solen tillfälligt täcks av ett moln eller 
långsamt går ner bakom trädtopparna (Fig. 4.5). 

Då skalnivån är landskapet så kan hällbildernas materiella kvaliteter 
beskrivas både av geologiska karteringar och genom en summering av de 
varierade upplevelser av sten som skapas av olika färger, former, texturer och 
relationer till andra material. Stenens och hällbildernas materialitet förän-
dras över åren, men också över årstiderna och under loppet av ett dygn. 
Det existerar en gradskillnad gällande hällbilders temporalitet. Föränder-
lighet i högt tempo avseende till exempel ljusförhållanden kan observeras 
jämsides med en långsammare förändring, där hällbilder under loppet av 
år och decennier mattas eller täcks av vegetation. Temporalitetens hastighet 
ger betydelser av olika slag. Snabba förändringar kan vara betydelsefulla 
att diskutera i relation till ett aktivt och medvetet hällbildsbruk, medan de 
långsamma förändringarna i större utsträckning kan relateras till hällbilder-
nas icke-avsiktliga strukturella betydelser. 

Föränderligheten sker inom ramen för det beständiga. Stenhällar är 
variationerna till trots en varaktig och stabil del av landskapet runt Mo-
tala Ström, till skillnad mot våtmarker och vattendrag som ger det övriga 
landskapet en mer ambivalent karaktär. Hällarna som går i dagen utgör fast 
mark under fötterna och skarpa visuella markörer. Landskapets olika for-
mer av sten skall inte betraktas som fasta kriterier eller generella principer 
för hur hällbilders materialitet var av betydelse. Kombinationen av att vara 
beständig (likformig) och föränderlig (varierad) gör att stenen skapar olika 
förutsättningar för upplevelsen av hällbilder. Hällbilders materialitet skall 
förstås genom den relationen som kan studeras vidare i den skalnivå som 
platsen utgör. 

Hällbild, häll och plats

Gränsen som sten markerar i relation till annan landmateria och vatten 
gör att hällarna upplevs tydligt mot sin omgivning. Likt gläntor i en skog 
skapar de levande och meningsfulla föreställningar om specifika platser, för 
att parafrasera geografen Yi-Fu Tuan (1977:9), eller så utgör de i enlighet 
med Tilleys formulering i relation till Norrköpingsområdet ”rock islands” 
(Tilley 2008:198). 
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I den arkeologiska och antikvariska verksamhet som de senaste 150 åren 
återupptäckt och dokumenterat hällbilder så har deras platsbundenhet 
behandlats som en förutsättning för tolkningen av fenomenets betydelse 
samt utgjort grunden för en kategoriseringsproblematik (se Moberg 
1970; Selinge 1985). Generellt sett så relateras hällbilder till fyra nivåer av 
rumslighet; 1) paneler eller ytor bestående av en sammanhållen och upp-
fattningsbar ansamling bilder, 2) lokaler eller platser, regioner eller om-
råden, samt slutligen det överregionala sammanhang som utgörs av den 
sydskandinaviska hällbildstraditionens geografiska utbredning. Av dessa 
nivåer är endast de två första möjliga att uppleva perceptuellt, de större 
nivåerna blir i någon mån mentala konstruktioner som inte nödvändigtvis 
behöver ha relevans för de människor som hade en mer eller mindre aktiv 
relation till hällbilderna. 

Platsnivån är den vanligaste rumsliga referensen och utgör tillsammans 
med kategorin hällbild/figur ofta ett kvantitativt mått på hur omfattande 
en hällbildspraktik är. I sammanställningar och inventeringssammanhang 
redovisas vanligen si och så många hällbilder fördelade på si och så många 
lokaler. Men vad är definitionen av en hällbildsplats? I arkeologiska och an-

Fig. 4.5. Hällbild vid Skälv, RAÄ 32. Ett trädmotiv framträder i eftermiddagsljuset 
en novemberdag. Foto Magnus Ljunge.
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tikvariska beskrivningar används mestadels begreppet lokal, men hur varje 
hällbildslokal definieras är avhängigt de inventeringar som ligger till grund 
för kategoriseringen. Den antikvariska kategoriseringen bygger på en lokal-
definition där koncentrationer av fasta fornlämningar definieras som en 
lokal då ”avståndet till närmaste annan fornlämning uppgår till mera än 50 
meter” (Selinge 1969:10).

Det är främst i avgränsningen av lokaler med många hällbilder som den 
antikvariska kategoriseringen lokal kommer i konflikt med den fysiska up-
plevelsen av att befinna sig på en plats. I studieområdet är Himmelstadlund 
det tydligaste exemplet detta, med ett inventerat hällbildsantal som till dags 
dato överstiger 1800 stycken (Nilsson 2008). Antikvariskt kategoriseras 
Himmelstadlund som en lokal med ett RAÄ nr (Östra Eneby 1), men väl 
på plats är det uppenbart att hällbilderna finns utspridda på en avlång ås-
rygg där berget gått i dagen och upplevelsen är att Himmelstadlund består 
av ett antal hällbildsplatser med olika karaktär både i relation till figur-
sammansättning, materialitet, orientering och läge (Ljunge 2010). Även på 
andra stora lokaler som Skälv (RAÄ Borg 31) och Ekenberg (RAÄ Östra 
Eneby 23) så tänjs relationen mellan lokal- och platsbegreppen. 

De stora lokalerna är att betrakta som anomalier i sammanhanget. Loka-
ler med ett mindre antal hällbilder är i större utsträckning också uppfatt-
bara som platser. Hällbilderna finns på tydliga, väl avgränsade berghällar i 
landskapet och även om de är placerade på ett sätt som gör dem omöjliga 
att samtidigt uppleva visuellt eller taktilt så utgör de naturliga avgränsnin-
gar i landskapet. Förhållandet mellan plats, yta och de enskilda hällbilderna 
varierar följaktligen och det är inte självklart så att de antikvariska kat-
egoriseringarna motsvarar hällbildernas betydelsefulla rumslighet. Det bör 
tilläggas att inventeringar inte uttryckligen syftat till att fånga upp sådana 
platsspecifika betydelsedimensioner. 

Förekomsten av hällbilder är viktig att behandla då upplevelsen av plat-
serna analyseras. Det kan låta som en banal iakttagelse, men faktum är att 
befintliga hällbilder sällan diskuteras som en av de primära anledningarna 
till valet av plats för nyproduktion av hällbilder. Det är oftare de natur-
liga förutsättningarna som anses utgjort betydelsefulla materiella inslag 
då platser valts ur för hällbildsproduktion. Exempel på faktorer som lyfts 
fram som attraktiva för bildhuggarna är närheten till vatten, hällens morfo-
logiska struktur samt specifika egenskaper hos bergarter eller förekomsten 
av kvarts och kristaller (Bradley 2002; Goldhahn 2005, 2010; Tilley 2008).  
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Platsperspektiv har varit viktigt eftersom det i bokstavlig mening place-
rat hällbilderna i en tydligare materiell dimension, vilket var nödvändigt 
efter den processuella arkeologins ensidiga fokus på de stora korologiska 
och kron ologiska sammanhangen. De storskaliga studierna resulterade 
visserligen i intressanta mönsterupptäckter, men de abstraherade också 
hällbildsfenomet i allt för stor utsträckning (se Welinder 1974; Burenhult 
1980; Malmer 1981; Bertilsson 1987). I motsats till den processuella stor-
skaligheten så har det post-processuella och kontextbaserade platsstudiet 
präglats av korta tidsperspektiv, där studiet av hällbilder ibland haft karak-
tären av återskapade ögonblicksbilder. Jag upplever att hällbildsforskning-
en under senare år generellt haft svårt att förhålla sig till hur fenomenets 
betydelser förändras strukturellt över tid (se dock Ling 2008; Vogt 2011). 
Där framstår ändå intentionerna bakom det processuella projektet som 
en intressant utgångspunkt. Idealet vore naturligtvis om det platsbundna 
studiet kunde kombineras med ett mer abstraherat och strukturbaserat 
angreppssätt. Post-processualismens kontextualisering innebar istället en 
återkoppling till det tidiga 1900-talets hällbildsarkeologi, men med andra 
syften och frågeställningar. Antagandet att hällbilder primärt är represen-
tationer av ideella föreställningar ledde till att konceptet materialitet inte 
problematiserades i relation till hällbildernas bildlighet, utan till de tankar 
som ansetts utgöra intensionen med produktionen av hällbilder. 

Endast antropologin tycks ha en liknande inställning till bilders men-
ing, vilka studeras med den uttryckliga målsättningen att förstå vad bild-
skaparen vill uttrycka med sin bild i relation till övergripande sociala och 
ideella sammanhang (Ljunge 2014). Vid tillfällen då den målsättningen inte 
uppfylls ges beskrivningar som antyder att bildens fullständiga betydelse 
inte är tillgänglig (ex Hultkrantz 1955, 1986; Layton 1981, 2012). An-
tropologer som på olika sätt försökt utmana det representativa paradigm et 
(ex Gell 1998) har visserligen fått ett visst gehör för sitt arbete, men har 
också kritiserats hårt ur ett postkolonialt perspektiv för att förminska och 
negligera symboliska och estetiska betydelser av traditionella samhällens 
konst (Bowden 2004; Morphy 2009; Derlon & Jeudy-Ballini 2010).

Men att bortse från bildens närvaro som attraktiv då platser valts för 
bildskapande är problematiskt, särskilt då vi har att göra med en så repe titiv 
bildtradition som de sydskandinaviska hällbilderna. Hällbilder är i allra 
högsta grad en del av platsens materialitet, kanske den viktigaste för det 
arkeologiska perspektivet eftersom de nästan alltid är den enda anledning-



Bortom avbilden

130

en till intresset för just dessa platser. Om vi accepterar den allmänt ved-
ertagna föreställningen att hällbilder adderades i landskapet under tidsrym-
der av flera hundra år, så torde sannolikheten att alla hällar upplevdes som 
jungfruligt bildlösa då nya hällbilder höggs in vara närmast försumbar sett 
till traditionens hela livslängd. Jag skulle vilja påstå att det existerar en in-
tressant och betydelsefull relation mellan hur platsen uppfattas och nyttjas 
och hur och i vilken omfattning hällbilder tidigare skapats där. Hällbilden 
definierar platsen i lika hög grad som det omvända (se Ljunge 2013, 2015). 

Intressant nog så tycks tolkningen av den rumsliga nivån mellan hällbild 
och plats, det vill säga hällen, i större utsträckning diskuteras som en be-
tydelsefull sammansmältning av hällbilder och sten. Resonemangen rör då 
ofta hur hällbilder förhåller sig till bergytan, om de avsiktligen är placerade 
i relation till sprickor, kvartsvener eller till djupa isrännor (Goldhahn 2005, 
2010; Tilley 2008; Fahlander 2012). Diskussioner om ”förhållanden” mel-
lan sten och hällbilder riskerar dock att fortsätta skapa abstraktioner och 
dikotomier, där hällarna står för materialiteten och hällbilderna represen-
terar ett kulturellt uttryck som placerats ovanpå en given naturlig värld eller 
representerar föreställningar kopplade till denna värld. 

Ett nyligen publicerat undantag utgörs av en diskussion hos Fredrik 
Fahlander där hällbildsproduktionen relateras både till hällens materialitet 
och till förekomsten av äldre hällbilder. Exemplet är uppländskt och ut-
går från en relativ kronologi av hällbilder på Hemstahällen (Boglösa 131), 
där Fahlander observerar ett antal kronologiska sekvenser då nya hällbilder 
huggits in i relation till redan existerande exemplar. Baserat på identifierade 
överhuggningar så argumenterar Fahlander för att de äldre hällbilderna inte 
nödvändigtvis respekterades, och att huggningspraktiken hade en social ell-
er rituell betydelse (Fahlander 2013). På ett mer generellt plan tycks dock 
de överhuggningar som diskuteras vara tämligen ovanliga. Det är snarare 
det omvända som utgör normen, det vill säga att hällbilder inte överlappar 
varandra i någon större utsträckning. 

I likhet med relationen mellan plats och hällbild, så vill jag påstå att 
hällens materialitet inte heller går att separera från närvaron av hällbilder. 
I Motala Ström-området finns intressanta möjligheter att diskutera detta 
med anledning av hällarnas speciella morfologi. Placeringen av hällbilder i 
djupa isrännor påverkar deras visuella tillgänglighet på ett fundamentalt vis. 
De framträder i en tydlig form, en materiell struktur där rännorna och häll-
bilderna förstärker varandra. Samtidigt skapar materialiten förutsättningar 
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för en begränsning av den visuella kvaliteten hos hällbilderna som tenderar 
att försvinna ur synfältet om man hukar sig ner utanför isrännan. Återigen 
skapas ett paradoxalt förhållande av hällbildernas materialitet. 

Motala Ströms hällbilder är aktiva i skapandet av platser, men i olika 
hög grad. Större koncentrationer av hällbilder har potentialen att forma en 
rumslighet på ett lika påtagligt sätt som ”naturliga” kvaliteter, såsom stentyp 
och berghällens form. I ett skede då landskapet var fyllt av hällbilder bidrog 
kännedomen om befintliga hällbildsförekomster till det sociala landskapets 
betydelse. Platser med hällbilder hade möjligheten att påverka tankar och 
föda symboliska associationer. Den potentialen kan dock inte observeras 
på alla hällar. Många hällbilder är svårfångade för såväl öga som fingrar och 
det finns hällbildsplatser som snarare erbjuder förhoppningar om hällbilder 
än definieras av tydligt förnimbara förekomster (Fig. 4.6). Först vid en nog-
grann inspektion, där perceptionen medvetet riktas mot stenens yta i jakt 
på välkända märken, så kan platsen bli en hällbildsplats. Relationen mellan 
hällbild, häll och plats befinner sig sålunda på en skala mellan det välkänt 
uppenbara och det okänt möjliga. 

Plats, häll och hällbild kan inte separeras från varandra utan någon form 
av analytisk motivering. I samma ögonblick en hällbild är huggen är den 
en del av hällen och formar platsen. Dess existens påverkar upplevelsen av 
hällen genom att vara en del av den, och nya huggningar sker i samspel 
med hällbildens materialitet. De olika skalnivåer av materiella kvaliteter 
som hittills berörts i allmänna ordalag kommer i det följande att studeras 
mer ingående i förhållande till varandra i ett försöka att ytterligare för-
djupa diskussionen. Men det krävs också ett fortsatt förhållningssätt till det 
faktum att arkeologer sedan 1800-talet (och i viss mån tidigare) faktiskt 
upplevt och sett en stor andel av de sydskandinaviska hällbilderna som av-
bilder. Att bortse från identifikationen av båtar, djur, svärd och träd innebär 
i slutänden ett avståndstagande från den grundläggande observation som 
hela det arkeologiska studiet av fenomenet baseras på. 

Ett explicit förhållningssätt till hällbildernas bildlighet är motiverat, 
efter som den är en direkt perceptuell konsekvens av fenomenets material-
itet. För att kunna diskutera hur hällbildernas bildlighet svarar mot frågan 
om variation och likhet krävs att det fenomenologiska förhållningssättet 
kompletteras med en kvantitativ metodik. Relationen mellan material-
itet och upplevelse är den fortsatta utgångspunkten. Kvantifieringar syftar 
sålunda främst till att synliggöra mönster i landskapets materiella struktur 
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via ett fågelperspektiv, mönster som sedan kan användas som utgångspunkt 
för vidare närvarobaserade upplevelsestudier. 

Bilder och former

Kategoriseringen av hällbilder i bildtyper har varit en central del i tidig-
are hällbildsforskning, även om det också funnits forskare som studerat 
hällbilder oberoende av vilka avbilder som identifierats på hällarna (ex 
Nordström 1999; Goldhahn 2010; Nilsson 2010, 2012). Kategorisering-
ar baserade på vad hällbilder upplevs föreställa måste ändå sägas utgöra 
en huvudsaklig metodik för hällbildsforskning. Problemet är inte själva 
kategoriseringen av hällbilder som bilder, utan att den blir synonym med 
tolkningen av bildens betydelse (jfr Sjöstrand 2012). Kategoriseras en bild 
som ett skepp, blir dess betydelse beroende av föreställningar om skepps-
symbolik eller faktiska skepp. Min utgångspunkt är att kategoriseringar av 
hällbilders bildlighet i möjligaste mån måste formuleras på ett sätt som inte 
omedelbart stipulerar en viss betydelse. 

Fig. 4.6. Ett löfte om hällbilder? Förväntningen på landskapet riktar uppmärksam-
heten mot möjligheten att hitta hällbilder. En yta vid RAÄ 11, strax söder om 
Motala Ström. Foto Magnus Ljunge
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Men det går att vända på problematiken genom konstaterandet att häll-
bilder de facto uppfattas som föreställande (i vissa fall) och att den igen-
kännande upplevelsen kan vara betydelsefull. Identifikationen av hällbilder 
som föreställande, att de liknar objekt eller varelser ligger till grund för 
själva definitionen av vad som är ett hällbildsområde. Det är på hällar kring 
Østfold, Lista, Trøndelag, Bohuslän, Norrköping, utanför Enköping och 
Simrishamn som vi finner stora mängder av föreställande hällbilder till-
hörande den sydskandinaviska traditionen. De icke-föreställande motiven 
finns också där, men återfinns även i andra regioner. Främst gäller det skål-
groparna vars enorma antal vida överskuggar alla andra typer av hällbilder. 
Skålgroparna skapar ett korologiskt mönster som indikerar att de kan vara 
en del av praktiker som är rumsligt och kanske även kronologiskt separe-
rande från traditionen att skapa föreställande bilder (Carlsson 2001:55). 

Uppdelningen i föreställande och icke-föreställande hällbilder bygger på 
en reell upplevelse av fenomenets materialitet, men jag vill fjärma mig från 
den terminologin av två anledningar. För det första likställer kategorierna 
föreställande och icke-föreställande hällbildernas avbildande egenskaper 
med nutida uppfattningar om objektlikhet. Att inte skålgropar, linjer, ram-
figurer, sick-sack mönster eller avlånga fördjupningar på ett omedelbart 
sätt uppfattas som föreställande av arkeologer är inte ett giltigt skäl för 
antagandet att det samma gällde under forntiden. Både skapandet och upp-
levelsen av kategorin icke-föreställande hällbilder kan ha varit relaterade till 
välkända fenomen och föreställningar, vilket även påpekats andra forskare 
(Hauptman Wahlgren 1995; Goldhahn 2004). Återigen så är det inte den 
mimetiska meningsdimensionen i sig som ifrågasätts här, utan att den tas 
för given som den primära betydelsen av föreställande hällbilder medan 
den generellt antas spela en mindre (eller ingen) roll i relation till icke-
föreställande hällbilder. 

Om man med utgångspunkt bildlig likhet försöker definiera varför delar 
av hällbildsbeståndet upplevs som föreställande, så kan det konstateras att 
de identifierade avbilderna relaterar till kulturellt formade ideal för visuali-
sering som inte är bundna till något specifikt sammanhang. Det krävs med 
andra ord ingen djupare kunskap om bronsåldern för att se människofig-
urer, djur, föremål, fötter eller skepp på hällarna. Bilderna är igenkännbara 
eftersom de liknar ting vars kulturella mening, i dess allra vidaste bemärk-
else, är allmän och delas av de flesta människor. Man kan ifrågasätta den 
generella giltigheten i ett sådant resonemang, och även om det finns stora 
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variationer i de sydskandinaviska hällbildernas föreställandegrad så kvarstår 
förutsättningen att en stor andel av dem visuellt uppfattas som bilder av 
något.

Från ett arkeologiskt perspektiv så tycks hällbilder kunna kategoriseras 
i två huvudsakliga grupperingar, hällbilder som identifieras som föreställ-
ande och hällbilder som inte omedelbart känns igen som avbilder. Det som 
återstår är vilka etiketter de två huvudkategorierna skall ges, samt vilken 
relevans uppdelningen har för studiet av hällbilders betydelser. Att arbeta 
med begreppet föreställande ser jag som problematiskt av två anledningar. 
För det första antyder det en implicit prioriteringsordning av kategorierna, 
där den ena görs till norm och alla de bilder som inte passar in i katego-
riseringen ges en negativ definiton i förhållande till normen, det vill säga 
”icke-föreställande”. För det andra så kan inte en nutida upplevelse av vad 
hällbilder föreställer utan vidare likställas med upplevelser under forntiden. 
Kategorin föreställande känns i det avseendet alltför specifik och riskerar att 
styra tolkningar i en viss riktning. 

Mitt förslag är istället en kategorisering av hällbildsfenomenets två hu-
vudtyper som bilder och former. I sann reflexiv anda kan man konsta tera 
att den perfekta och helt oproblematiska arkeologiska kategorisering en 
stannar vid ett ideal, men för denna studie så finns det uppenbara fördelar 
med att utgå från begreppen bild och form då hällbilders betydelse disk-
uteras bortom avbildandets symboliska representation. Kategorin bild 
an knyter till definitonen som presenterades i kapitel 1. Bilden har som 
begrepp en etymologisk koppling till föreställningar om likhet (Sandqvist 
1992:16). I sin allra mest generella definition kan likheten gälla såväl sinne-
bilder, språkliga metaforer som fysiska bilder i form av tavlor, statyer eller 
masker. Men som konstvetaren Hans Belting konstaterar så är det svårt 
att föreställa sig en bild utan media, eftersom även sinnebilder material-
iseras genom att existera i våra kroppar och dessutom sällan konstrueras 
helt oberoende av någon form av perceptuellt formade intryck i relation 
till den materiella världen (Belting 2011:11). Bilden består av en direkt 
koppling till en upp levelse av figurativ likhet. Men för att återkoppla till 
diskussionen om mimesis, så innebär det inte att bilder måste återspegla en 
reell materiell verklighet eller att bildens betydelse är beroende av objektet 
den liknar. Hypotetiskt sett så kan en bild som föreställer en båt ha ett antal 
olika betydelser vilka relaterar till den som gör bilden, den som ser den, de 
soc iala praktiker som skapas av den över tid och så vidare. Det kan röra sig 
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om symboliska konnotationer, om estetiska normer, om praktiker och så 
vidare. De olika betydelserna kan vara aktiva vid sidan om varandra och är 
ibland beroende av vad bilden föreställer och ibland inte. 

Den lexikala definitionen av form (avseende visuella uttryck) härstam-
mar från latinets fo´rma, vilket betyder gestalt eller utseende (NE 2014-
02-05). Begreppet är tyngt av den estetiska uppdelningen mellan form och 
innehåll, en olycklig dikotomi vars ursprung kan sökas i upplysningens 
tudelning av känsla/kropp och förnuft/tanke och som har lett till att bilders 
estetiska kvaliteter sällan relateras till deras huvudsakliga mening (Johnsson 
2007; Ljunge 2014; jfr Heyd 2012). Jag vill därför poängtera att inte heller 
form i det initiala kategoriseringsskedet skall sättas i relation till hällbilders 
betydelse. Former betecknar de hällbilder som av arkeologer och antik-
varier inte ansetts eller upplevts föreställa någonting. 

Kategorierna bild och form fungerar inte enbart separerande med syfte 
att skapa motsatsförhållanden, de har också potentialen att inverteras i re-
lation till hur upplevelsen av bildlighet förändras i intersubjektiva sam-
manhang. Bilder är i olika utsträckning former, och i fallet hällbilder så är 
bildbruket formaliserat och repetitivt. Bilder kan ha formmässiga betydel-
ser där stilistiska normer upprätthålls genom att anknyta till estetiska ideal. 
Formmässiga betydelser kan belysas genom att undersöka frekvenser och 
bildkombinationer och hur bildkoncentrationerna är placerade i landskap-
et. Omvänt så kan former ha en bildlig betydelse kopplad till en kulturell 
förförståelse som saknas vid en nutida identifikation, men som ändock kan 
observeras genom hur hällbilder komponerats på hällarna. 

Hur distinktionen mellan bild och form är av betydelse återstår att dis-
kutera, eftersom uppdelningen (i motsats till hur kategorierna föreställ-
ande/icke-föreställande ofta tolkats) inte primärt syftar till att fånga direkta 
betydelser såsom bildhuggarens uppfattningar om symbolisk representa-
tion. Initialt är kategorierna bild och form att betrakta som operativa be-
grepp avsedda för denna studie och en utgångspunkt för vidare analys. Det 
är viktigt att slå fast att hällbilder som kategoriseras som former mycket väl 
kan haft samma direkta och tydliga betydelse som tillskrivits de föreställ-
ande hällbilderna. 

Ett exempel på hur vedertagna beskrivningar av ”icke-föreställande” 
hällbilder konstruerar betydelser som jag vill undvika, är tillämpningen av 
konceptet ”abstrakt”. Med ”abstrakt” i ett hällbildssammanhang avses att 
föreställandegraden är låg och att hällbildens betydelse som konsekvens av 
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detta är svårgripbar. Det är knappast en slump att det är just sådana häll-
bilder som ofta diskuteras i relation till mångtydighet eller icke-representa-
tivitet (Goldhahn 2004; Cochrane 2013; jfr Morphy 1999). Om avbilden 
ligger till grund för hällbildstolkning så blir det resonemanget paradox-
alt, eftersom abstrakta bilder (om vi med detta menar en lägre föreställ-
andegrad) generellt har snäva eller rent av konkreta betydelser i motsats 
till naturalistiska avbilder som lämnar ett större utrymme för många och 
dubbeltydiga meningsdimensioner (Witkin 2005:59ff). Återigen tycks 
den formmässiga och stilistiska kategoriseringen av hällbilder glida över i 
föreställningar om bildens betydelse, en meningsdimension som i relation 
till min studie måste problematiseras i större utsträckning. 

Hädanefter kommer hällbilderna kring Motala Ström att kategoriseras 
som antingen bilder eller former då jag beskriver och diskuterar fenomen-
ets föreställande egenskap, som i relation till varje enskild hällbild är att 
betrakta som en essentiell del av dess materialitet. Med bilder avser jag 
de hällbilder som uppfattas likna föremål, objekt eller varelser av något 
slag. Med former avser jag de hällbilder som inte identifieras eller upplevs 
likna föremål, objekt eller varelser. Kategoriseringen vilar på upplevelsen 
av hällbildernas materiella egenskaper såsom de observerats och beskrivits i 
den arkeologiska verksamhet som genomförts i Motala Ström-området det 
gångna seklet. Samtidigt gör jag givetvis inga anspråk på att mina kategori-
seringar har någon universell giltighet, de fångar enbart de egenskaper jag 
själv är ute efter att studera. 

Att kvantifiera hällbilder: sökandet efter mönster kring Motala Ström

Sedan den processuella arkeologins glansdagar så har presentationen av 
hällbildsbestånd kommit att bli i det närmaste synonym med någon form 
av numerär redovisning (se Welinder 1974; Burenhult 1980), vilket också 
måste sättas i samband med de stora inventeringar som genomfördes fram 
till slutet av 1970-talet. Under 1980-talet resulterade den stora mängden 
nyupptäckter i forskning med uttalade syften att bearbeta det nyfunna käll-
materialet (Burenhult 1980; Malmer 1981; Bertilsson 1987; Coles 2000). 
Inventeringens kategoriseringar och uppskattningar av antal utgör arkeolo-
giska data i dessa studier, siffror möjliga att analysera med hjälp av kvantita-
tiva metoder och statistiska sammanställningar. Även om det i metoddiskus-
sionerna slås fast att analyser av sammanställda hällbilds numerärer bygger 
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på resultatet av en specifik arkeologisk praktik, så behandlas kvantiteterna 
som absoluta i den bemärkelsen att de anses spegla det faktiska fenomenet 
på ett närmast objektivt sätt (se Malmer 1981:108f; Selinge 1985:100f ).  

Kvantitativa analyser av hällbilder är i första hand att betrakta som sum-
man av ett antal mänskliga interaktioner med ett landskap, vars uttalade 
syften kommit att styra de upplevelser som ligger till grund för inräknan-
det av hällbilder och kategoriseringar i motiv och typer. Det finns mycket 
att lära av den arkeologiska relationen med hällbildslandskap och hur den 
form as, vilket det finns anledning att återkomma till. Hällbildslandskapen 
är i ständig förändring, över såväl långa tidsrymder som korta perioder. 
Hällbilder återfinns för att åter döljas och glömmas, och varje siffra mot-
svarar upplevelser av en rad materiella kvaliteter. Exakta numerära beskriv-
ningar skapar intrycket av ett statiskt landskap, där det finns ett exakt antal 
hällbilder och där inventeringar strävar efter att komma så nära detta exakta 
antal som möjligt. Kvantitativa metoder och statistiska sammanställningar 
bygger på inventerarens kategoriseringar och ligger bortom efterföljande 
forskares kontroll, vilket kan leda till generaliseringar eftersom variationer i 
form och stil riskerar att osynliggöras (Tilley 2008:196).  

En kvantitativ metod kan vara användbar som en förberedelse inför 
närvarobaserade studier i landskapet. En kvantitativ sammanställning är 
resultatet av många personers upplevelser av hällbildernas skiftande mate-
rialitet under en längre tid, vilket uttrycks av att olika inventeringar i stort 
sett aldrig kommer fram till exakt samma resultat. Därför fångar en sam-
lad kvantitativ sammanställning en strukturell dimension av hällbildsfeno-
menet, som i likhet med den individualiserade fenomen ologiska metoden 
grundläggs i arkeologers upplevelser. Kvantifiering är en kompletterande 
metod avsedd att synliggöra strukturella mönster. 

Istället för att se numerära uppskattningar av hällbildsbestånd som en 
direkt representation av en forntida verklighet, så vill jag se dem som resul-
tatet av relationen mellan en mångårig arkeologisk närvaro i landskapet och 
hällbildernas materialitet. Därigenom så kan de kvantitativa sammanställ-
ningarna användas för att spåra mönster som arkeologer uppmärksammat i 
olika stor utsträckning, och genom att tillämpa kategoriseringarna bild och 
form så kan utgångspunkter formuleras inför ett fördjupat studium. Den 
kvantitativa genomgång av hällbilderna kring Motala Ström som nu följer 
föregår en fördjupad diskussion kring relevansen av kategoriseringarna bild 
och form och hur de operativt belyser fenomenets betydelser.
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Forskningshistoriskt så tar de mer systematiserade arkeologiska insatserna i 
Motala Ström-området vid efter Carl Fredrik Nordenskjölds initiala arbete 
under slutet av 1800-talet. Främst är det Arthur Nordéns omfattande insat-
ser många refererar till, vilka senare följts upp och kompletterats av RAÄ:s 
rikstäckande fornminnesinventering och även av Göran Burenhults inven-
teringar under 1970-talet. De senaste 10 åren har ett flertal punktinsatser 
gjorts i samband med uppdragsarkeologiska grävningar (Nilsson 2005b, 
2008) och som en del av de vård- och tillgänglighetsprojekt som drivits av 
Norrköpings kommun (ex Broström & Ihrestam 2007, 2013a-g). 

I ett forskningsperspektiv så har Katherine Hauptman [Wahlgren] 
(2002) tagit ett samlat kvantitativt grepp på den inventerade hällbilds-
numerären kring Motala Ström. I ett flertal appendix till hennes avhand-
ling redovisas hur motivkategorier fördelar sig på ytor och lokaler. Sam-
manställningen baseras på de ovan angivna inventeringarna, men också 
på opublicerat rapp ortmaterial och beskrivningar av hällar som numera 
av olika anledningar är borttagna. Utgångspunkten är ”[…] att omfatta 
en så stor del av det ursprungliga antalet hällristningar som möjligt […] 
(Hauptman Wahlgren 2002:277). Jag inte övertygad om att jakten på en 
helhet alltid är relevant för diskussionen om hällbilders betydelse. Hur skall 
vi till exempel förhålla oss till ”det ursprungliga antalet” då vi troligen har 
att göra med en kontinuerlig produktion som pågått under hundratals år? 
Syftet måste i stället vara att den kvantitativa sammanställningen skall be-
lysa mönster som är svåra att upptäckta med andra metoder. 

Jag har utgått från sammanställningen som presenteras i Hauptmans 
(2002:275ff) avhandling, men valt en annan kategorisering av motivgrupp-
erna. Siffrorna har kompletterats med uppgifter från inventeringar gjorda 
efter år 2000 (Broström & Ihrestam 2007, 2013a-g; Nilsson 2008; He-
lander 2012; Furuskog 2014) och vid behov korsjämförts med FMIS. De 
två huvudsakliga nivåerna är lokal och hällbild. Definitionen av lokal kan 
vara problematisk men återigen så är syftet att söka efter övergripande 
mönster som kan belysa hur produktionen av hällbilder format landskapet 
över tid, och inte att presentera någon exakt numerär.   

Totalt har 165 lokaler med mellan 1 och drygt 1 800 hällbilder inventer-
ats i Östra Eneby och Borg. Just nu uppgår uppskattningen av antalet häll-
bilder till nästan 9 000 stycken. Det är viktigt att betona att studieområdets 
165 kända lokaler har den stora variationen: en hällbildsplats kan bestå 
av alltifrån en bild/form till hundratals eller uppemot tvåtusen hällbilder. 
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Frågan är hur skillnaden mellan hällbildstäta lokaler och lokaler med få 
bilder/former skall förstås eftersom variationen är resultatet av praktiker 
med olika omfattning. Därför är det av intresse att göra relationen mellan 
hällbildstäthet och plats till en utgångspunkt. 

Vad är då att betrakta som en lokal med liten respektive stor hällbilds-
täthet? Av de 165 kända lokalerna så består 110 stycken (67%) av mellan 1 
och 27 inventerade hällbilder (jfr Nord 2009:125 för liknande kategoriser-
ing avseende Bjärehalvöns hällbildsplatser). Statistiskt gör hällbildstätheten 
ett litet hopp efter 27 inventerade hällbilder per lokal. Det saknas kända 
lokaler med ett inventerat antal på mellan 28 och 33 hällbilder. Även om 
resterande antal lokaler är betydligt färre än de små lokalerna, så är 31 av 
dem (19%) statistiskt jämnt fördelade i en sekvens mellan 34 och 78 in-
venterade hällbilder per lokal. Resterande 24 lokaler (14%) består av mel-
lan 88 och 1 835 inventerade hällbilder. Den sekvens som kan identifieras 
för den sista gruppen lokaler består av en jämn (om än gles) fördelning 
av lokaler med ett hällbildantal på mellan 88 och 520. Då återstår endast 
Himmelstadlundslokalen med 1835 inventerade hällbilder, vilket gör den 
till en avvikelse.

Lokalerna kring Motala Ström kan kategoriseras i fyra storlekar i relation 
till antalet hällbilder per lokal. De minsta lokalerna har en täthet på 1 till 
29 hällbilder per lokal. Nästa grupp består av mellan 30 och 79 hällbilder 
per lokal och de största lokalerna definieras i en grupp bestående av mel-
lan 80 och 520 hällbilder per lokal samt Himmelstadlund som genom sin 
stora mängd hällbilder redovisas för sig själv. Resultatet av kategoriseringen 
ses i figur 4.7, där det tydligt framgår att de små lokalerna är i överlägset 
störst numerär, ett mönster som sannolikt skulle förstärkas ytterligare av 
fler inventeringar eftersom nya lokaler med få hällbilder alltjämt registreras 
i samband med uppdragsarkeologiska insatser (ex Helander 2012). Där-
emot bedömer jag sannolikheten att vi kring Motala Ström skulle återfinna 
ett stort antal lokaler med hundratals hällbilder som i stort sett obefintlig. 

Det omvända förhållandet, det vill säga hur det totala antalet hällbilder 
fördelar sig på respektive lokaltyp, är lika tydligt och föga förvånande har 
flest hällbilder hittats på de stora lokalerna (Fig. 4.8). Hela 70% av det kän-
da hällbildsbeståndet återfinns på de 24 lokaler i Borg och Östra Eneby där 
fler än 79 hällbilder har inventerats. På en övergripande nivå så tycks skap-
andet av hällbilder resulterat i två olika platskonstruktioner, där ett stort 
antal platser använts sparsamt gällande nyproduktion av hällbilder och ett 
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mindre antal platser har brukats i större omfattning. Även om lokalkate-
gorierna tycks vara tydliga och väl definierade, så säger de ingenting annat 
om de enskilda platserna i landskapet än att hällbildsproduktionen i någon 
mån skilt sig åt mellan olika platser. Det är därför nödvändigt att visa hur 
hällbildernas utformning förhåller sig till de olika lokalkategorierna och 
identifiera hur bilder och former använts på stora respektive små lokaler.

Inledningsvis kan det vara av intresse att bryta upp sammanställ ningen 
i relation till den tudelning som kännetecknar landskapet runt Motala 
Ström, där vattnet skär genom hällbildsområdet och delar upp det i en 
sydlig och nordlig del. Denna förutsättning har ofta betonats som viktig 
för betydelsen och bruket av hällbilder i området. Hauptman [Wahlgren] 
(2002:118ff) ser en tydlig skillnad mellan norr och söder, där förekom-
sten av gestaltande scener i norr kontrasteras mot ett mer nedtonat bild-
bruk i söder. Hauptman ser landskapsdelarnas olika karaktär som ett ut-
tryck för en tradition i förändring, med ett tidigt skede då hällbilderna var 
gestaltande och hade en rituell funktion vilket senare utvecklades till en 
praktik som i större utsträckning betonande närvaron i vardagens landskap 
genom skålgropar (a.a:238ff).

Fig. 4.7. Antal lokaler i relation till hällbildstäthet, i enlighet med fyra storlekskat-
egorier. Det framgår tydligt att majoriten av Motala Ström-områdets lokaler består 
av färre än 30 hällbilder.
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Även Tilley (2008:253) ser uppdelningen av hällbildslandskapet i en nord-
lig och en sydlig del som betydelsefull. Hans tolkning är att den upplevda 
skillnaden mellan norr och söder uttrycker sociala identiteter, grundande i 
kollektiva uppfattningar om etnicitet. Tilley argumenterar för att avbildade 
metallföremål huvudsakligen finns norr om strömmen och att båtavbild-
ningarna där generellt är både större och mer detaljerade än i söder. Likaså 
saknas jakt- och herdescener och det han karaktäriserar som ”narrativa” 
scener söder om strömmen (a.a:254). I norr fanns, enligt Tilley, ett större 
behov av att avbilda prestigeföremål med kopplingar till införsel av brons 
än i söder där den sparsmakade motivvälden tillsammans med avsaknaden 
av “dramatiska” kompositioner utrycker ett mer introvert förhållningssätt 
till hällbildsskapandet. 

Då förekomsten av små och stora lokaler norr och söder om vattnet jäm-
förs (Fig 4.9) framstår två tydliga förhållanden: dels att det inte föreligg er 
någon större fördelningsmässig skillnad mellan små och stora lokaler, dels 
att den totala fördelningen av hällbilder på små respektive stora lokaler 
är jämn, förutom i kolonnen som representerar Himmelstadlund där den 
norra sidans hällbildsantal skjuter i höjden. 

Fig. 4.8. Diagrammet visar det totala antalet kända hällbilder (Y-axel) fördelade på 
lokaltyp (X-axel). Det framgår då att det föreligger ett omvänt förhållande jämfört 
med sammanställningen av antalet små och stora platser, eftersom den största delen 
hällbilder återfinns på det mindre antal lokaler där fler 79 hällbilder inventerats.
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Fig. 4.9. Diagrammen visar antalet små och stora lokaler (överst) respektive fördel-
ningen av hällbildsnumerären per lokaltyp (nederst) för den norra sidan (Östra 
Eneby socken) och den södra sidan (Borgs socken). Båda sidorna följer det generella 
mönster som visas i fig. 4.7 och 4.8. Det kan noteras att hällbildsproduktionen 
framstår som aningen mer omfattande söder om Motala Ström, bortsett från Him-
melstadlund vars stora hällbildsantal saknar motstycke.
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Sammanställningen visar att antalet lokaler och kända hällbilder i de tre 
sekvenskategorierna är något fler söder om vattnet, men att Himmelstad-
lund som ligger norr om Motala Ström saknar motsvarighet på den södra 
sidan. I ljuset av de nyinventeringar som genomförts på flera lokaler söder 
om Motala Ström så finns anledning att förhålla sig aningen försiktig till ex-
aktheten i den procentuella fördelningen. På flera av de nydokumenterade 
lokalerna fördubblades nämligen antalet hällbilder, och en stor procent av 
dem identifierades som bilder. Om liknande insatser genomfördes på andra 
lokaler så finns möjligheten att fördelningen skulle förändras något.

Att de mest hällbildtäta lokalerna återfinns norr om Motala Ström ligger 
i linje med de studier som refererades tidigare, där södra och norra sidan om 
vattendraget anses uttrycka betydelse på olika sätt under aktiv hällbildstid 
(Hauptman Wahlgren 2002; Tilley 2008). Jag ifrågasätter inte detta, men 
då lokalerna kvantifieras så framstår hällbildsproduktionen som aningen 
mer omfattande söder om vattnet bortsett från det enskillda fallet Himmel-
stadlund. Generellt så är relationen mellan hällbildstäthet och lokalantal, 
det vill säga i vilken utsträckning lokaler med få respektive mång a hällbilder 
återfinns i landskapet, likartad på båda sidorna om vattnet. Lokalerna blir 
sällsyntare i takt med att hällbildstätheten ökar, ett mönster som är giltigt 
för hela området vilket illustreras av figur 4.11.  

Möjligen kan uppdelningen i norr och söder och den betydelse den 
anses haft under bronsåldern problematiseras i relation till upplevelsen av 
dagens hällbildslandskap. Från ett upplevelseperspektiv så kan även nu-
tidens hällbildslandskap delas upp i två tydligt karaktäriserbara delar. Det 
stråk av platser där de kända lokalerna vid Fiskeby, Ekenberg och Leonards-
berg befinner sig är ett stilla och lantligt landskap dit man färdas på grus-
vägar och där den sparsamma bebyggelsen mestadels består av lantgårdar 
och herrgårdsbyggnader. Hällbildsplatserna ligger ofta i anslutning till små 
skogspartier eller i hagar, vilket ger dem en pastoral aura. 

Kontrasten mot lokalerna i söder är stor då flertalet av dem ligger i anslut-
ning till en stor motorväg som skär genom landskapet och gör det svårt att 
obehindrat röra sig mellan platserna. Även om det södra hällbildsland skapet 
också är lantligt i den bemärkelsen att hällbilderna ligger i åkermark, så 
utgörs bebyggelsen här av en blandning av större lantbruksbyggnader och 
moderna industrilokaler. Eftersom landskapet i söder är betydligt öppnare 
så skapar också Norrköpings ytterområden med sina köpcentrum en visuell 
fond till flera av hällbildslokalerna. I någon mån riskerar detta att påverka 
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tolkningar i riktning mot att uppdelningen också varit av betydelse under 
forntiden. 

Fortsättningsvis kommer Motala Ström-området att behandlas som 
en helhet, en helhet präglad av dikotomin mellan ett repetitivt, likform-
at bildbruk och variationer avseende hur platser använts och hur häll-
bilder producerats, brukats och upplevts. För att definiera likheterna och 
variationerna kvantitativt måste också bildvärlden relateras till landska-
pet, baserat på identifikationen av hällbildernas föreställande egenskaper. 
Motiv kategoriseringar såsom skepp, djur, yxa, svärd och antropomorf anses 
föreställa något, medan skålgropar, avlånga fördjupningar och det som 
benämns obestämbara figurer (hällbilder som inte upplevs vara avbilder 
och som även faller utanför skålgropskategorin) positioneras i negation till 
avbildande. Identifikationen av hällbilder som bilder och som former görs 
till en utgångspunkt som kan leda vidare till en förståelse av fenomenets 
betydelser. 

Andelen former uppgår till 65% och andelen bilder till 35% då studie-
områdets alla kända hällbilder summeras. Det är ett förväntat resultat som 
faller inom ramen för en vedertagen uppfattning om att framför allt skål-
gropar uppträder i stort antal. Det som är mer överraskande är att fördel-
ningen gradvis förändras i relation till hällbildskoncentrationen. I figur 
4.10 visas den variationen av fyra diagram där det tydligt framgår att andel-
en bilder ökar då hällbildskoncentrationen tätnar. På lokaler med mellan 
1 och 29 hällbilder är andelen bilder endast 17% medan andelen bilder på 
lokaler med mellan 30 och 79 hällbilder ökar till 31%. På Himmelstadlund 
utgör andelen bilder hela 64% av det totala antalet kända hällbilder. Bild-
ligheten accentueras starkare på stora lokaler än på små, även om formerna 
utgör störst andel i alla kategorier. 

Naturligvis finns det enskilda lokaler som avviker från det generella 
mönstret. Detta gäller främst några lokaler med ett stort antal skålgropar, 
vilka i min kvantitativa sammanställning hamnar i kategorin med mellan 
80 och 520 hällbilder men avviker genom att få eller inga bilder identi-
fierats där. Likaså finns det ett litet antal mindre lokaler som domineras av 
bilder, även om den generella form-dominansen på de små lokalerna har 
tämligen få avvikelser. Poängen är dock att det tycks finnas ett mönster som 
är giltigt området i sin helhet, vilket måste sättas i samband med en med-
veten hällbildspraktik. Bilder och former användes på olika sätt i relation 
till olika platser i landskapet. 
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En källkritisk aspekt värd att reflektera kring är att hällbildsinventeringar 
styrs av målsättningen att finna och dokumentera bilder. Inventeringar ut-
förs i det välkända bronsålderslandskapet och syftar till att återfinna den 
förväntande bronsåldersikonografin. Konsekvensen för Motala Ström- 
området är att många av de senare årens nyinventeringar koncentrerats till 
platser med ett sedan tidigare stort antal kända hällbilder, varav många är 
bilder. Insatserna har generellt lett till nyfynd av en större andel bilder än 
former (ex Broström & Ihrestam 2013a). Då icke tidigare kända lokaler 
med få hällbilder återfinns sker det ofta inom projekt utan något primärt 
hällbildsfokus, till exempel inom uppdragsarkeologin (ex Helander 2012). 
Möjligheten finns att ett annorlunda inventeringsupplägg skulle kunna 
förändra fördelningsmönstret, till exempel genom riktade insatser för att 
finna fler små lokaler eller uttalade målsättningar att dokumentera enbart 
former och huggningar som inte direkt uttrycker ett bildskapande. Min 
uppfattning är dock att mönstret skulle kvarstå, men att andelen former 

Fig. 4.10. Diagrammen visar en kvantitativ sammanställd fördelning mellan bilder 
och former i relation till hällbildstäthet. Större lokaler har en högre andel bilder än 
lokaler med färre än 30 hällbilder, där formerna uppgår till 83% av det totala anta-
let hällbilder. På Himmelstadlundslokalen är förhållandet nära nog det omvända 
jämfört med de små lokalerna.
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eventuellt skulle bli högre. 
Det finns ett kvantifierbart rumsligt mönster, där platser med många 

hällbilder har en större andel bilder och omvänt: på platser med ett litet 
antal hällbilder så är andelen bilder lägre. Eftersom det rör sig om en om-
fattande mängd lokaler så är mönstret inte godtyckligt, utan ett resultat av 
att hällbilder utformats på olika sätt beroende på hur platser har brukats. 
Variationen är genomgående observerbar och därför intressant för vidare 
undersökning. Den kvantitativa sammanställningen kan därför utvecklas 
med fokus på variationerna inom de båda kategorierna bild och form för 
att se i vilken utsträckning de identifierbara motivtyperna inom kategori-
erna går att relatera till bruket av hällbilder. 

Bilder kan delas in de två motivkategorierna objekt och varelser. All 

Fig. 4.11. Karta över Motala Ströms sträckning mellan sjön Glan och Bråviken, 
strandlinjen i enlighet med 25-meterskurvan. De ljusgråa områdena utgör den ge-
ologiska karteringen av glimmerskiffer, den mörkare gråa färgen markerar graniter 
av olika slag. Kartan visar att lokaler med fler än 79 hällbilder är betydligt färre än 
lokaler med mellan 1 och 29 hällbilder, samt att detta förhållande tycks vara likartat 
på bägge sidor av strömmen (karta efter SGU nr 108 Norrköping NV och Haupt-
man Wahlgren 2002).

◀

N
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identifikation av vad hällbilder föreställer faller in i någon av dessa kate-
gorier. För att studera hur den visuella motividentifikationen kan vara av 
betydelse så bör materialet nyanseras en aning i relation till defi nitionen 
av motiv inom huvudkategorierna, eftersom vissa motiv såsom skeppet 
repeteras i högre grad än andra. Därför har jag valt att dela upp bilderna i 
fem underkategorier vilka representerar variationen bättre. Objekten delas 
upp i skepp och ting och varelserna i djur, antropomorfer och fotsulor. 

Formerna delas upp i tre kategorier, varav två utgörs av skålgropar samt 
geometriska figurer (cirklar, spiraler, ramar, hjulkors). Den tredje kategorin 
former består av den varierade och brokiga mängd hällbilder som ibland 
ges epitetet ”obestämbara” eller ”övriga” och som här kommer att benämn-
as abstrakta former. Abstrakta former är hällbilder som vid inventerings-
tillfällen inte ansetts passa in i någon bestämd motivkategori. Det kan röra 
sig om till synes fragmentariska figurer eller hällbilder som inte kan kate-
goriseras som bilder av något, men heller inte passar i kategorin geomet-
riska figurer. De abstrakta formerna utgör generellt en relativt hög andel av 
inventerade hällbildsbestånd (för Motala Ströms räkning nästan 10% av 
antalet hällbilder), och de tenderar att behandlas som ett bihang vars be-
tydelse inte behandlas i någon större utsträckning (jfr Goldhahn 2003:14). 
Beteckningen abstrakt form bottnar precis som övriga kategoriseringar i en 
nutida identifikation. Det motsäger inte möjligheten att abstrakta former 
upplevdes som bilder av något under forntiden, men att den kulturspec-
ifika kopplingen gått förlorad. 

Forskningshistoriskt så är sammanställningar av den procentuella 
fördelningen av motiv vanlig i hällbildsstudier. Den analyseras ofta med 
målsättningen att diskutera vilka avbildningar som haft störst betydelse, 
eller identifiera hur olika motiv kombineras med varandra som grund för 
en strukturalistisk eller poststrukturalistisk teckentolkning (ex Nordbladh 
1980; Bertilsson 1987; Hauptman Wahlgren 1994). Här finns ingen sådan 
målsättning, kategoriseringarna stannar vid att vara deskriptiva etiketter 
baserade på vad arkeologer tyckts sig känna igen på hällen, vilket inte skall 
missförstås som en förment objektivitet. Det finns alltid ett tolkande ele-
ment i vad vi tycker oss se, i sammanhanget tydligast uttryckt i kategorin 
abstrakta former där olika inventerare mycket väl se olika saker. Identifika-
tionen av till exempel ett ”skepp” är att betrakta som en operativ beteck-
ning som inte automatiskt behöver ha någon betydelse i ett forntida sam-
manhang.  
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Sammanställningen av de fem huvudmotivgrupperna i kategorin bilder, 
det vill säga skepp, ting, djur, antropomorfer och fotsulor, visar att bilderna 
i Motala Ström-området följer det generella mönster som är giltigt för södra 
Skandinaviens alla stora hällbildsområden: skeppen är till antalet överläg-
set flest i jämförelse med andra motiv. Totalt utgör andelen skepp 54% av 
bildantalet, vilket motsvarar den vedertagna förväntningen på fenomenet 
(Fig. 4.12).

Det finns dock intressanta variationer som nyanserar den generella 
fördelningen i relation till storleken på lokalerna. Fördelningen av motiv 
skiljer sig mellan små och stora lokaler. Andelen skepp minskar i takt med 
att det totala hällbildsantalet ökar och samma sak gäller fotsulor, medan an-
delarna djur, ting och antropomorfer ökar. Diagrammen i figur 4.13 visar 
att andelen djur och ting nästan fördubblas och andelen antropomorfer är 
tio gånger så stor på de största lokalerna jämfört med lokaler med färre än 
trettio hällbilder. Även om skeppen fortfarande utgör den största andelen 
bilder på lokaler med mellan 80 och 520 hällbilder så är det tydligt att 
andra motiv valts oftare då hällbildsproduktionens omfattning varit större. 
På Himmelstadlundslokalen är andelen djurmotiv nästan lika stor som an-
delen skepp. 

Fig. 4.12. Procentuell fördelning av vilka motiv som identifierats och registrerats 
under ett drygt sekels arkeologisk och antikvarisk verksamhet i studieområdet. 
Fördelningen anknyter till ett generellt mönster i södra Skandinavien där skepps-
motiv är den vanligast förekommande bilden.
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De motiv som ökar procentuellt är de bilder som ofta ingår i komposi-
tioner av olika slag, samt även uppvisar en viss variation inom ramen för 
kate goriseringen. Kategorin djur kan till exempel identifieras som fram-
ställningar av olika arter, likaså finns variationer inom kategorin ting där 
yxor, svärd, träd och så vidare ingår. Jag vill påstå att det motsatta gäller 
skeppen och fotsulorna. Även om dessa motiv är både stil- och storleksmäs-
sigt varierade så är de likformiga i den meningen att de grundläggande 
bildelementen repeteras gång efter gång. Skeppen framställs inte sedda från 
olika perspektiv, utan huggs alltid i profil med markerad för och stäv. Lik-

Fig. 4.13. Diagrammen visar bildmotivens frekvens i relation till lokalstorlek. Mo-
tivvalet skiljer sig i relation till hur omfattande hällbildsproduktionen varit. På små 
lokaler accentueras skepps- och fotsulemotiven kraftigt, medan motivvalen på de 
större lokalerna varieras i större utsträckning, samtidigt som andelen skeppsmotiv 
minskar.
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formigheten betonas på mindre platser, medan variationen utvecklas då 
hällbildproduktionen är mer omfattande. 

Fördelningen av de olika formerna följer ett liknande mönster (Fig. 
4.14). Här utgör kategorin skålgropar den överlägset största andelen, en 
andel som på lokaler med färre än trettio hällbilder uppgår till hela 90%. 
Men i likhet med bilderna så ökar variationen i takt med produktionens 
omfattning. Andelen abstrakta former fördubblas på de större lokalerna och 
på Himmelstadlund så är antalet fyra gånger så stort som på lok aler med 
mellan 1 och 29 hällbilder. Andelen geometriska figurer är relativt liten 
oavsett lokalstorlek, men det är ändå noterbart att antalet är fem gånger 
större på Himmelstadlund jämfört med de minsta lokalerna. 

Den kvantitativa sammanställningen indikerar ett generellt mönster där 
valet av motiv tycks vara kopplat till hur omfattande hällbildsproduktionen 
varit sett till antalet hällbilder. På platser med mellan 1 och 29 hällbilder 
dominerar formerna i antal och både bilder och former är repetitiva och 
likformiga. Motiven består till största del av skepp, skålgropar och fotsulor. 
På platser med många hällbilder är variationen större. Även om skeppen 
och skålgroparna fortfarande står för en stor andel av det totala antalet häll-
bilder (och bibehåller den repetitiva likheten) så är det på de stora platserna 
som mångfalden finns i form av djur, antropomorfer, abstrakta former och 
så vidare. 

Att stora, välkända hällbildsplatser såsom Himmelstadlund, i likhet 
med Vitlycke i Bohuslän eller Hemstahällen i Södermanland, uppvisar en 
stor variation kommer troligen inte som någon nyhet för de som är bekanta 
med fenomenet. Men relationen mellan variation och likformighet tycks 
vara kopplad till medvetna val grundade i upplevelsen av hällbilders ma-
terialitet. Ju fler hällbilder som upplevs på en plats, desto mer varierat blir 
bildskapandet. Den något luddiga känslan som artikulerades i inledningen 
av kapitel 1, att hällbilder tycks vara lika och olika på samma gång, bottnar 
i fenomenets materialitet och är värd en fördjupad undersökning. 

En möjlig analys av generella mönster, oavsett vilken metod som an-
vänds för att uppmärksamma dem, är att betrakta dem som direkta repre-
sentationer av sociala eller ideella strukturer, till exempel genom en textuell 
tolkning av kombinationsfrekvenser (ex Nordbladh 1980; Tilley 1991; 
Hauptman Wahlgren 1994, 2002). Jag vill snarare anknyta till diskussionen 
som fördes i kapitel 3 angående ackumulationens materiella effekter och 
betrakta mönstret som just uppmärksammats som en växelverkan mellan 
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specifika materiella kvaliteter och sociala interaktioner över tid. Istället för 
att primärt tolka hällbilderna som ett semiotiskt uttryck för bronsålders-
samhällets värderingar vill jag diskutera dem som aktiva i den meningen att 
de över tid bidragit till att forma synen på landskapets betydelse.

Variationens likformighet: strukturer och mångfald

I kapitel 4 har hällbilders samtidiga likformighet och variation i Motala 
Ström-området avhandlats. Hällbilderna uppfattas som repetitivt likartade 

Fig. 4.14. Diagrammen visar fördelningen mellan olika former i relation till häll-
bildstäthet. Variation är större på lokaler med många hällbilder, medan skålgropar-
nas dominans på de minsta lokalerna är i det närmaste total.



Bortom avbilden

152

avseende placering i landskapet, valda hällar och ytor, estetik och motiv-
val. Samtidigt existerar en till synes oändlig mängd variationer i hur häll-
bilderna uppträder och upplevs. Motivvalens variation och hällbildernas 
antal, samt hur motiven komponeras rumsligt skiljer sig mellan olika plat-
ser. Traditionellt så har hällbilders likformighet och variation separerats av 
forskningen, där likheterna gjorts till utgångspunkt för analyser som leder 
till tolkningar av fenomenets betydelser, medan variationen och skillnad-
erna legat till grund för upprättandet av kronologier eller studerats som en 
korologisk utveckling i tid och rum. 

I tidigare forskning har närvarobaserade fenomenologiska upplevelse-
perspektiv varit en metod för att undersöka hur både variation och likhet 
är del av hällbilders betydelser, vilka tillsammans studerats som en struk-
turerad mångfald (ex Tilley 2004, 2008; Ljunge 2010; Coles 2011). Besök 
på hällbildsplatser ger en välbekant igenkännande känsla, samtidigt som 
mångfalden och avvikelserna aldrig slutar att fascinera. Fenomenologiska 
platsbeskrivningar tenderar dock att osynliggöra hällbildernas tidsdjup 
och bortse från ackumulationens betydelse. Därav har relationen mellan 
likformighet och variation studerats utifrån ett strukturellt perspektiv, 
där summan av arkeologers, geologers och antikvariers observationer och 
upp levelser sammanställts i syfte att undersöka hur hällbilders materalitet 
bottnar dialektiken mellan likt och varierat. Resultatet är ett mönster, där 
hällbilderna i Motala Ström-området tycks vara strukturerade i relation till 
två principiellt olika praktiker och platskonstruktioner. 

Men innan diskussionen fördjupas om betydelsen av den påvisade skill-
naden mellan olika platser, så är det på sin plats att rekapitulera och defini-
era vilka materiella kvaliteter som kan härledas till hällbildernas variation 
respektive likformighet i studieområdet. Varje huggen hällbild börjar med 
en transformation av materialet sten. Stenens materiella kvaliteter utgör 
essensen av hällbilders materialitet och form, vilket möjliggör identifika-
tionen av bilder och former. Detta är en generellt giltig förutsättning som 
delas av alla sydskandinaviska hällbilder, en generell likhet som definierar 
fenomenet. Motala Ströms hällbilder är huggna i en medvetet utvald sten-
kvalitet, 71% av områdets hällbildslokaler kan geologiskt kategoriseras som 
glimmerskiffer. Stenen kännetecknas av färgskiftningar, rika inslag av kvart 
och kristaller, samt av djupa glaciala rännor som löper över hällarna. Hugg-
ning i granit har till största del skett på platser som domineras av former. 

Valet av sten är en av de likheter som karaktäriserar hällbilderna vid Mo-
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tala Ström. Även om det existerar variationer avseende hur enskilda hällar 
upplevs visuellt, gällande morfologi, färg och så vidare, så är det variationer 
som inte utmanar relationen till en viss typ av sten. Då hällbildspraktiken 
varit riktad avvikande eller ovanliga delar av stenens kvalitet, till exempel i 
förhållande till glaciärrännor, så har det skett som en del av ett specifik bild-
skapande. De mest framträdande förekomsterna av bildrännor finns där 
hällbildsproduktionen varit som mest omfattande och där många bilder 
återfunnits. Glaciärrännornas betydelse har uppmärksammat tidigare, och 
hällbildernas där har tolkats en referens till symboliska uppfattningar om 
landskapet (Tilley 2008). Oavsett rännornas eventuella symboliska be-
tydelse under bronsåldern så ingår de i en form av vissa hällbilders mate-
rialitet med potential att styra upplevelsen och uppmärksamheten hos en 
betraktare. Hällbilder huggna i djupa rännor erbjuder sig på ett annat sätt 
än grunt huggna bilder och former på släta hällar. 

Hällbildernas materialitet skapas även av relationen mellan sten och an-
dra material, såsom lavar, mossa, vatten och till skiftande förutsättningar 
för upplevelser som ljusförhållanden. Detta accentueras inte minst av den 
mångåriga arkeologiska och antikvariska närvaron i landskapet. Att rensa 
bort vegetation och mossa, nattbelysa och måla hällbilderna är alla olika 
sätt att få dem att framträda. Om hällbilderna skall kunna beskådas anses 
åtgärderna nödvändiga eftersom hällar växer igen och hällbilder mattas och 
osynliggörs. Liknande förutsättningar gällde under forntiden, om inten-
tioner fanns att hällbilderna skulle upplevas och synas så måste platserna 
brukas på ett sätt som medför att hällarna hålls fria från döljande material. 

Detta leder vidare mot de olika typer av platsbruk som kan spåras i 
mönstret som uppmärksammats tidigare. Det existerar två tydligt kate-
goriserbara typer av platser i landskapet kring, platser med ett mindre 
antal hällbilder och ett fåtal platser med ett stort antal hällbilder. Då ytter-
ligheterna ställs mot varandra är det otänkbart att alla hällbildsplatsers varit 
av likartad betydelse, till exempel vid en jämförelse mellan lokalen Borg 58 
(9 former och 5 bilder) och lokalen Ekenberg, Östra Eneby 23 (101 former 
och 271 bilder). Platserna har uppenbarligen brukats på olika sätt, kanske 
under olika lång tid och i skilda sammanhang. Betydelseskillnaden mellan 
små och stora platser är inte hierarkisk, där stora hällbildskoncentrationer 
framställs som viktigare eller mer betydelsefulla än plaster med ett fåtal 
hällbilder. Det rör sig snarare om olika typer av betydelse.

Sett till det totala utbudet av hällbilder i studieområdet så påminner 
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majo riteten av hällbildsplatserna om Borg 58, 67% av alla lokaler kan kate-
goriseras som små enligt min lokaldefinition. Ser man istället till fördel-
ningen av hällbilder mellan små och stora lokaler så är förhållandet det 
omvända, 66% av de 8 944 hällbilder som ingått i sammanställningen 
finns på någon av de 24 lokaler där fler än 79 hällbilder har inventerats. 
Motsvarande andel för lokaler med mellan 1 och 29 hällbilder är 11%. Så 
här långt kan en generell likformighet relateras till hällbildernas materiella 
kvaliteter och en generell skillnad rör hällbildproduktionens omfattning, 
vilket resulterat i många platser med få hällbilder och några få platser med 
många hällbilder. 

Variationen i produktion och omfattning var utgångspunkten att vidare 
diskutera på vilka sätt hällbilders betydelse och bruk kan sättas i relation 
till identifikationen av bilder och former. Formerna utgör totalt 65% av det 
sammanställda antalet hällbilder och bilderna utgör 35%. Bland formerna 
dominerar skålgroparna till antalet, medan skeppsbilder utgör störst andel 
av bilderna. Intressant nog förändras motivsammansättningen då katego-
riseringarna relateras till produktionens omfattning. Platser med ett stort 
antal hällbilder är betydligt mer varierade avseende motivval, viket gäller 
både former och bilder. Skålgroparna och skeppen är fortfarande vanligast, 
men andra motiv ökar procentuellt på stora hällbildsplatser. De motiv som 
i min kategorisering är mest varierade (ting, djur, antropomorfer, abstrakta 
figurer) står för en markant procentuell ökning då små och stora platser 
jämförs. De små platserna domineras av likartade former (90% är skålgrop-
ar) och det lilla antalet bilder består till största del av skeppsbilder och fot-
sulebilder. Hällbildsproduktionen var inte enbart av olika omfattning, utan 
infattade även att utformning och motivval relateradess till olika platser i 
landskapet. De operativa kategorierna bild och form tycks fånga betydelse-
fulla aktivititeter och intentioner under aktiv hällbildstid. 

Den kvantitativt sammanställda hällbildsnumerären bör inte betraktas 
som en direkt reflektion av en forntida verklighet eftersom de hällbilds-
koncentrationer som återfinns i dagens landskap är resultatet av många 
handlingar över tid. Intrycket av samtidighet som skapas av översiktskartor, 
kvantitativa sammanställningar och de målade bilderna i dagens kultur-
landskap skapar, fångar inte betydelsen av hällbildernas temporalitet. Sten-
ens och hällbildernas relation till andra material kan verka döljande, vilket 
gör att hällbildsförekomster har potentialen att återupptäckas för att sedan 
åter döljas och glömmas bort. Det inbjuder till en interaktiv process, där 
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platser inkorporeras i hällbildernas betydelsesfär genom återupptäckt och 
nyproduktion. Hällbilderna konstituerar platsens materialitet, de är inte ett 
uttryck för ideella uppfattningar om sten, om platser eller om landskap, de 
är en del i skapandet av sådana uppfattningar.

För att konkretisera vad detta innebär så vill jag vilja återknyta till kate-
gorierna form och bild, vilket även leder till frågeställningen om hur häll-
bilders samtidiga likformighet och variation skall förstås. Det förefaller 
som om hällbildsproduktionen, oavsett vad hällbilderna anses föreställa, 
anknyter till en formmässighet respektive en bildlighet. Relationen mellan 
formmässighet och bildlighet generellt giltig för hela den sydskandinaviska 
hällbildstraditionen. Det rör sig om en formaliserad bildtradition, som 
inne fattar fler medier än sten. Hällbildernas framställningssätt upplevs vara 
tematiskt reglerat och betydelsefullt för hällbildshuggarna att förhålla sig 
och anknyta till. Som visats i kapitel 3 så är ett sådant upprätthållande av 
estetiska normer karaktäristiskt för långlivade bildtraditioner, där formen 
för bilderna efterhand blir lika viktig att upprätthålla som det eventuella 
symboliska innehållet. Gamla bilder blir mer än tecken, representationer 
och symboler, de blir också materiella förlagor och ideal för fortsatt bild-
skapande.

Jag vill påstå att form och bild artikuleras på ett betydelsefullt sätt i 
hällbildslandskapet kring Motala Ström. Mängden av små hällbildsplatser 
med en handfull huggna hällbilder uttrycker ett formaliserat bildbruk, en 
repetitiv produktion av de mest formaliserade hällbildsmotiven; skålgropar, 
skepp och fotsulor. Även om det föreligger variation i framställningssättet 
av motiven gällande storlek och stil, så förmår variationen aldrig utmana 
den grundläggande principen för hur en skålgrop, ett skepp eller en fotsula 
skall utformas. De små platsernas motivvärld har en repetitivt likformig 
karaktär, som uttrycker en närvaro i landskapet snarare än intentionen att 
primärt förmedla narrativ av något slag (jfr Hauptman Wahlgren 2002).   

De stora hällbildskoncentrationerna karaktäriseras å andra sidan av 
bildlighet. Där finns ett myller av bilder i de mest varierade motivkategori-
erna och hällbildernas materialitet inbjuder till upptäckt genom den stora 
mängden hällbilder och att bilderna ofta huggits på eller i framträdande 
strukturer i hällen. En egenskap hos bilder som diskuterats tidigare är deras 
instrumentella effekt. Bilder är aldrig enbart passiva representationer, de 
väcker associationer och föder nya bilder. Bilder är ett materiellt uttryck 
med förmåga att inspirera. I ett samtidsperspektiv är detta högst relevant 
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för hällbilder, som idag reproduceras och återskapas såväl på papper som 
i sten. Motsvarande process var sannolikt verksam även under den aktiva 
förhistoriska hällbildstiden. Bilder i sten föder nya bilder och skapar också 
mentala bilder och vice versa. Bilden konceptualiseras i takt med att den 
brukas, och ett omfattande bruk tänjer på gränserna för bildens möjligheter. 
Det intensiva bruket av bilder som sker under den aktiva hällbildstiden kan 
anknytas till frågan om relationen mellan bronsålderns samhälle och den 
sydskandinaviska hällbildstraditionen, vilken kommer att avhandlas mer 
ingående i kapitel 6.

Bilden är ett associativt fält, bestående av en dialektik mellan en bestämd 
form och en kreativitet inom ramen för det möjliga. De stora hällbildsplats-
erna är en arena för ett bildskapande och präglas av en materialiserad bild-
lighet. Här är förhållandet till formen inverterat. Hällbilder anknyter till 
fenomenets form men betydelsen ligger i bildligheten. Hällbilder blir då ett 
instrument att tänka med, de skapar berättelser och leder till produktionen 
av nya hällbilder. Jag vill poängera att detta gäller såväl bilder som former 
eftersom de stora lokalerna präglas av en bildlighet i relation till platsen 
som helhet, medan hällbilder på små lokaler präglas av en formmässighet. 
Kontentan är att det materiella sammanhanget är avgörande för vilken be-
tydelse som kan studeras arkeologiskt. Ett skepp på en liten plats har en 
betydelse som är formaliserad, medan en abstrakt form eller skålgrop kan 
ingå i en komposition med bildlig betydelse på en stor plats. Identifika-
tionen huruvida en hällbild föreställer något och vad den i så fall upplevs 
föreställa måste sättas i ett materiellt sammanhang för att kunna diskuteras 
som betydelsefull.

Avslutningsvis finns anledning att konstatera upplevelsen av hällbilders 
likformighet och variation bottnar i ett tydligt mönster i landskapet kring 
Motala ström. Likformigheten och variationen är inte enbart kaosartad 
och kopplad till enskilda huggares ”skicklighet” eller till kompositionsval 
i relation till hällens ”naturliga” formationer. Den formaliserade repeti-
tionen och den bildliga variationsrikedomen är en del av hur hällbilders 
betydelse konstitueras kring Motala Ström. Det rör sig om betydelse av 
olika karaktär, en mångtydighet som är strukturerad i landskapet snarare än 
relaterad till enskilda motivs flytande betydelse. Hällbilder skapar specifikt 
betydelsefulla platser i landskapet som antingen karaktäriseras av bildens 
alla instrumentella möjligheter eller av en formaliserad praktik skapad av 
ett repetitivt bankande på hällarna. 
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Hällbilderna i landskapet kring Motala Ström är allt annat än kaosartat 
utspridda på godtyckligt valda platser. I kapitel 4 visades hur en (av möjlig-
en flera) övergripande rumslig struktur (jfr Hauptman Wahlgren 2002; 
Tilley 2008:kap 4), manifesterades genom två tydliga platskonstruktioner. 
Ett fåtal stora hällbildskoncentrationer präglas av en varierad motivvärld, 
medan ett större antal platser har få hällbilder och kännetecknas av ett 
likformigt och repetitivt motivval. Frågan är vilken betydelse det differen-
tierande bruket av hällbilder hade under hällbildstid, vilket leder tillbaka 
till avhandlingens första fråga: hur kan hällbilder anses vara av betydelse 
bortom sin förmåga att avbilda och passivt representera idéer och föreställ-
ningar? 

I kapitel 2 och 3 har frågan diskuterats på ett generellt plan, först i rela-
tion till hällbildsforskningens historik och därefter till hur bilder är av be-
tydelse genom sin materialitet och hur den förändras över tid med exempel 
från olika historiska och arkeologiska sammanhang. Med utgångspunkt i 
den kvantitativa sammanställning som presenterades och diskuterades i ka-
pitel 4 så är det nu tid att undersöka frågan hur hällbilderna kring Motala 
Ström var av betydelse under aktiv hällbildstid, framförallt i relation till 
vilka intentioner som låg bakom bruket, i enlighet med delfråga 1a. 

Det fenomenologiska förhållningssättet utgör språngbräda för den 
kommande undersökningen. I tidigare partier av avhandlingen har feno-
menologin som arkeologisk metod diskuterats kritiskt. Det är främst 
fenomenologins subjektiva anslag som jag anser vara roten till den pro-
blematik som lyfts fram, där teoretiseringar av det perceptuellt formade 
varandet tenderar att reducera den materiella världen till en representation 

5 Hällbildsplatser kring       
Motala Ström
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av någons specifika upplevelse. För mig är kärnan i det fenomenologiska 
förhållningssättet den tämligen banala iakttagelsen att mening uppstår i 
relationen mellan upplevelser och fysiska fenomen. Att individer vanligen 
har förmågan att se, höra, känna, smaka, röra sig och så vidare, är i ett ini-
tialt utgångsläge tämligen oproblematiskt. Det är hur den sinnligt upplevda 
världen ges betydelse i ett större socialt sammanhang som är komplext. Att 
det finns materiella, ej godtyckliga förutsättningar för sinnlighet, är inte 
liktydigt med att upplevelsen av dem är av universell betydelse (Ljunge 
2013:148). 

Ontologiska diskussioner om materials kvaliteter i en avsocialiserad 
värld har inte heller något tillämpbart värde ur mitt perspektiv. Det innebär 
inte att den materiella världens kvaliteter är möjliga att helt och hållet rela-
tivisera. Tingens varande är essentiellt genom sin fysiska sammansättning, 
vilket jag inte betraktar som särdeles kontroversiellt eller svårbegripligt. 

Fig. 5.1. Karta över Motala Ström med strandlinjenivåer för 1000 f.Kr. Hällbilds-
lokaler som diskuteras i det som följer är markerade på kartan. Kartan är komplett-
erad med by- och platsnamn för att underlätta orientering.

◀

N
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Dessa teman har diskuterats flitigt i 2000-talets arkeologiska teoridebatt, 
och med utgångspunkt i en diverserad flora av filsofiska arbeten (ex Cornell 
& Fahlander 2007; Olsen 2010; Edgeworth 2012; Albertini et al 2013). 
Jag skulle dock vilja påstå att relationen mellan vårt historiskt placerade 
och sinnligt konstituerade varande varit ett fenomenologiskt projekt ända 
sedan 1800-talet (Merleau-Ponty 2002[1945]; se översikter i J.Bengtsson 
1998; Fuglestvedt 2001). Det fenomenologiska projektet opererar mellan 
två ytterligheter; å ena sidan det självklara antagandet att sinnlighet och 
materialitet hör samman, å andra sidan den komplexa undersökning som 
syftar till att beskriva denna relations ontologi. 

Arkeologins fokus bör stanna vid det förstnämnda. I själva verket så är 
ett fenomenologiskt förhållningssätt i samklang med grundprincipen för 
den arkeologiska praktiken, vilken skapas i ett möte mellan ett socialiserat, 
sinnligt varande och ett faktiskt, fysiskt material. Arkeologi består av mötet 
mellan någons ögon, händer, rörelser och materiella objekt, en process som 
speglar fenomenologins existentiella fokus (jfr Burström 2004; Edgeworth 
2011).   

Det närvarobaserade, upplevelsestyrda perspektivet är inte enbart 
fenomenologiskt, utan i allra högsta grad arkeologiskt. I egenskap av att 
vara ett arkeologiskt perspektiv så vidgas också det fenomenologiska förhåll-
ningssättet från att enbart vara en deskription av specifika upplevelser, till 
att vara präglat av en mångårig erfarenhet och en specifik förförståelse (jfr 
David 2002). Den kunskapsbank och de arkeologiskt definierade utgångs-
punkter som ligger till grund för upplevelsen är sinnlighetens filter. Sålun-
da är den kvantitativa sammanställning som diskuterades i kapitel 4 min 
explicita förförståelse för de närvarobaserade undersökningar som följer. 
Här föreligger en viktig skillnad mot ”the phenomenological walk”, som 
företas i ett förment subjektivt vakuum där mångfacetterade upplevelser fil-
treras och analyseras utan yttre påverkan och förutfattade meningar (Tilley 
2012:29f ).  

Den andra metodologiska skillnaden i jämförelse med Tilleyansk feno-
menologi består av en textuell frigörelse. ”The phenomenological walk” 
beskrivs som en förkroppsligad skrivandeprocess där själva handlingen att 
stanna upp och anteckna gör upplevelsen tydligare: ”walking and writ-
ing become synonymous acts as language and knowing are synonymous” 
(a.a:28). I denna studie görs istället bilden till den metodologiska utgångs-
punkten då hällbildernas rumslighet undersöks närmare. Vändingen mot 
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bilden är såväl teoretisk som metodologisk och arkeologisk, och består av 
att varje besök och upplevelse dokumenterats genom en riktad fotogra f-
ering. Ett arbetssätt som beskrivs nedan.

De teoretiska premisserna för fotograferingens relation till studiet av 
världen har utforskats i essäform av Susan Sontag (1978). Hon menar att 
fotograferarande skapar en visuell kod som tydliggör världen: ” To photo-
graph is to appropriate the thing photographed. It means putting oneself 
into a certain relation to the world that feels like knowledge” (a.a:15ff). 
Foto grafiet präglas av en paradox; samtidigt som fotografen dikterar villkor-
en för det som avbildas så konstrueras bilden genom teknik som verkar helt 
oberoende av fotografen. Resultatet är en bild av världen som är uttryck 
för ett subjektivt seende och samtidigt registerar en fysisk verklighet. Son-
tag framställer fotografiet som ett förrädiskt fenomen. Föreställningen om 
fotot som objektiv ögonblicksbild är bedräglig, men det passar inte heller 
in i den hierarkiska mimesis-relationen som en underdånig speglig av den 
verkliga världen. Fotografiet har både kraften att förändra och att skildra 
tillvaron. Jag vill dock främst ta fasta på fotografering som en metod att 
närma sig världen genom ett riktat fokus, snarare än fotot som ett materi-
ellt fenomen. 

I ett upplevelseperspektiv har fotografering potentialen att fungera både 
som en representation av en sinnlig (främst visuell) närvaro och som en 
metod att ställa sig utanför denna närvaro likt en analytisk betraktare på 
avstånd. Det närvarobaserade studiet av ett antal hällbildsplatser har utförts 
genom ett aktivt fotograferade, dels på traditionellt sätt där foton tagits 
baserade på intryck under besöket, dels i syfte att generera 3D- gestaltningar 
av hällbildsytor. Fotograferingen bottnar sålunda i de metodiska utgångs-
punkter som listades i slutet av kapitel 3; hällbilders materialitet skall re-
lateras till en visuell upplevelse, präglad av relationen mellan den egna 
närvaron, arkeologisk förförståelse, de materiella lämningarna och den 
arkeologiska illustrationspraktiken.

3D-generering har utgjort en metod i undersökningen och bearbetan-
det av platsbesöken. 3D-teknik börjar allt mer frekvent inkorporeras i häll-
bildsstudier som basis för dokumentationsmetoder, där modeller genereras 
antingen genom scanning av hällar eller genom sekvensfotografering (Fahl-
ander 2008a; Sevara & Goldhahn 2011; Mudge et al 2012; Rabitz 2013). 
Jag vill poängtera att det i denna studie inte är fråga om att dokumentera 
hällbilder, utan att visa relationen mellan upplevelse och materialitet. Skill-
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naden ligger i att 3D-gestaltningen inte eftersträvar någon exakt framställ-
ning av hällbildernas utseende, djup eller materiella sammanhang, utan 
syftar till att tydliggöra och förstärka de materiella kvaliteter som upplevts 
vara av betydelse. 

3D-modellerna har använts som arbetsredskap, i den meningen att de 
kan studeras i efterhand och på sätt återuppliva minnet av platsupplevelsen. 
Modellbilderna i texten skall betraktas som grafiska återgivningar av upp-
levelser och inte som dokumentationer av hällbilder, även om tekniken 
som använts principiellt är den samma som i de ovan refererade studierna. 
Rent grafiskt är det inte möjligt att göra 3D-tekniken full rättvisa. I tryckt 
form så liknar några av bilderna vanliga fotografier. Poängen är att arbetet 
med 3D-modeller kräver en noggrann och beräknad fysisk interaktion med 
hällbilder, vilket skapar ett verktyg för upplevelsen. Även om resultatet i 
form av de tryckta bilderna ibland ger ett platt intryck, så har modellerna 
varit mycket användbara i analysen av platsupplevelserna. 

Metoden går till som så att en sekvens på ca 20-40 digitala fotografier tas 
på det objekt som skall modelleras. Fotona tas i en överlappande ordning 
och laddas därefter upp mot en server och ett 3D-program som genererar 
en modell utifrån avläsningar av skuggeffekter på fotografierna (Fig. 5.2). I 
detta fall har gratisprogramet 123D Catch använts, förutom i bilderna av 

Fig. 5.2. Ett exempel på 3D-foto, där Jonas Eklund fotograferar hällbilder vid 
Ekenberg, samt till höger en återgiven 3D-modell av hällbilder vid RAÄ 31, Skälv 
(Borg socken.), Motala Ström. Foto och illustration Magnus Ljunge. 
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RAÄ 1 Himmelstadlund som har framställts av 3D-grafikern Jonas Eklund 
i programmet Cinema 4D. Efterarbete med modellerna, till exempel re-
digering av skärpa eller borttagning av imålningen, har skett i Photoshop. 
Denna typ av 3D-modellering är enligt min erfarenhet enkel att arbeta 
med. Tekniken finns tillgänglig i form av gratisprogram och det går alldeles 
utmärkt att såväl fotografera som generera modeller med en smartphone, 
även om systemkamera och datorbaserad mjukvara också använts. 

Arbetet med fotograferingen och modellerna har gett en struktur för 
upplevelsen av varje plats. Då foton för modellerna tas krävs en noggrann 
rörelse runt hela den yta som skall fotograferas. Ibland innebar fotograf-
eringen obekväma kroppsställningar, vilka krävdes för att fånga alla tänk-
bara vinklar av fotoobjektet. Fotograferingen blir till en direkt fysisk inter-
aktion med de materiella förutsättningar hällbilderna erbjuder, vilket i sig 
har varit en värdefull erfarenhet även vid de tillfällen då fotograferingen 
inte genererat någon 3D-modell på grund av mjukvarurelaterade komp-
likationer. De platser som diskuteras nedan har besökts ett flertal gånger 
och under olika årstider och ljusförhållanden. Utgångspunkten för under-
sökningen har varit att relatera den kvantitativt belagda rumsliga strukturen 
till specifika platser för att på så sätt studera hur variationer och likheter har 
varit av betydelse i produktionen av hällbilder. 

Urvalet av lokaler representerar de kategoriseringar som gjordes i kapitel 
4, baserade på hällbildskoncentration. Ett kriterium har varit att undersöka 
lokaler som är representativa för respektive storlekskategori. Undersök-
ningen består av tre lokaler från kategorin med mellan 1 och 29 hällbilder 
(RAÄ 44, 45 och 344), två lokaler med mellan 30 och 79 hällbilder (RAÄ 
37 och 52), sex lokaler med mellan 80 och 520 hällbilder (RAÄ 23, 31, 32, 
53, 54 och 75), samt den avvikande RAÄ 1 Himmelstadlund. Anledningen 
till att studera fler stora lokaler än små är att variationen är som störst där. 
De minsta lokalerna är tämligen likartade, medan lokaler med många häll-
bilder uppvisar så pass olika drag att fler av dem måste undersökas om en 
representativ bild skall kunna presenteras. Ett belysande exempel på varia-
tionen är jämförelseen mellan RAÄ 75 och RAÄ 23, där den förstnämnda 
består av enbart former medan hällbilderna vid RAÄ 23 är enormt varierade 
och bildliga. Ytterligare ett kriterium för urvalet består av att lokalerna bör 
ha någon form av antikvarisk historia, eftersom tidigare dokumentationer 
och undersökningar bildar en arkeologisk förförståelse för upplevelsen. 
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RAÄ 31 och 32, Skälv (Borgs socken)

Vid Skälv söder om Motala Ström reser sig en visuellt tydlig bergsrygg 
i landskapet, där ett antal öppna hällar brukats för hällbildsproduktion. 
Idag finns ett flertal moderna byggnader på platsen, bland annat ett rid-
hus. Totalt har ett 10-tal hällbildslokaler identifierats på den ca 250 meter 
långa bergsformationen (Fig. 5.3). Platsens namn Skälv, är ett bynamn med 
medeltida ursprung med betydelsen klippa eller vakttorn (Franzén 1982). 
Upplevelsen då man närmar sig platsen är att den idag påminner en aning 
om Himmelstadlundshällarna (beskriven i inledningen till kapitel 1 och i 
slutet av detta kapitel). Det upphöjda läget i landskapet ger platsen en tyd-
lig visuell profil och de mindre hällarna i omgivningen är synliga från top-
pen av bergsryggen. Även om det är vanskligt att uttala sig om hur visuellt 
framträdande Skälv tedde sig i landskapet under den aktiva hällbildstiden, 
så finns en materiell förutsättning som vid vissa omständigheter möjliggör 
synlighet i landskapet. Den mest omfattande hällbildskoncentrationen är 
lokaliserad kring toppen av bergsryggens östra del. Där finns ett mindre 
antal hällar som brukats genom produktion av en blandning av bilder och 
former. I övrigt består de flesta lokalerna på bergsryggens västra delar och i 
det omkringliggande landskapet av skålgropsförekomster.

Ytorna vid RAÄ 31 och 32 utgör tillsammans en av de större hällbilds-
koncentrationerna söder om vattnet. Båda lokalerna är stora enligt kategor-

Fig. 5.3. Kartutdrag från FMIS över bergsryggen vid Skälv och de hällbildsförekom-
ster som identifierats där.

◀

N



Bortom avbilden

164

iseringsmallen, då de var för sig består av fler än 79 inventerade hällbilder. 
Precis som andra större lokaler i Motala Ström-området så har Skälv en 
lång historia av relationer med arkeologer och antikvarier. Den första an-
tikvariska upptäckten av hällbilder vid Skälv gjordes 1903 vid de inventer-
ingar som kronprins Gustav Adolf deltog i, men det var först i och med 
Arthur Nordéns inventeringar i mitten av 1910-talet som det stora flertalet 
hällbilder dokumenterades (Nordén 1925:87f ). Därefter har framförallt 
RAÄ 31 varit föremål för ett flertal inventeringar, bland annat vid den riks-
täckande fornminnesinventeringen och genom enskilda forskares riktade 
insatser (Burenhult 1973; Tilley 2008; Broström & Ihrestam 2013a). RAÄ 
32 upptäcktes av Arthur Nordén som kortfattat noterar att där ”finnes ett 
100-tal skålgropar” (Nordén 1925:88). Vid en nyligen gjord inventering 
dubblerades antalet skålgropar plus att ett mindre antal tidigare okända 
bilder identifierades (Broström & Ihrestam 2013b). 

Fig. 5.4. Tre olika tiders grafiska återgivning av hällbildsdokumentation vid Skälv. 
Hällbilder tillkommer, men ändrar också form. Ett exempel är hällbilden som i 
Nordéns dokumentation består av enbart “bemanningstreck (just till höger om sid-
skarven), men som hos Burenhult blivit två överlappande skeppsbilder (i ruta 5) för 
att hos Broström & Ihrestam förvandlas till två separerade bilder (Efter Broström & 
Ihrestam 2013a; Burenhult 1973; Nordén 1925).
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Som så ofta är fallet så har varje nyinventering resulterat i att dittills okän-
da hällbilder upptäckts. Men av intresse är att då man jämför de grafiska 
återgivningarna av dokumentationerna, så är det tydligt att hällbilder både 
tillkommer och förändras (Fig. 5.4). En kontinuerlig arkeologisk närvaro 
resulterar inte enbart i att antalet kända hällbilder ökar, det är snarare så att 
bilder ses på annorlunda sätt och erbjuder sig i nya former för det arkeo-
logiska ögat. Sammanställda hällbildsnumerärer (i till exempel FMIS) ger 
intryck av att hällbildsantalet ökar i korrelation med graden av noggrann-
het och intensivitet i inventeringsarbetet, vilket i modern tid tydligast ar-
tikulerats av Klas-Göran Selinge (1985:110ff). Måhända finns ett större 
värde i att försöka närma sig hur hällbilders materialitet också innebär att 
bilder förändras eller osynliggörs. 

Relevansen av att det fram till i dag har identifierats 275 hällbilder vid 
RAÄ 31 (varav 205 är former och 70 är bilder) och 260 hällbilder vid 
RAÄ 32 (248 former och 12 bilder) är primärt ett resultat av hur hällarna 
brukats i aktiv hällbildstid, men också av den arkeologiska och antikvariska 
uppmärksamhetens omfattning. Sett till hällbildsantal är lokalerna jämför-
bara, men fördelningen mellan bilder och former skiljer sig åt mellan dem. 
RAÄ 31 på toppen av berget har en betydligt högre andel bilder än RAÄ 32 
som ligger på en häll nedanför krönet ett 50-tal meter söderut. 

Hällbildernas materiella kvaliteter vid Skälv har uppmärksammats ända 
sedan Nordéns dagar. Hällarna har tydliga isrännor och hällbilderna vid 
RAÄ 31 är huggna antingen i rännorna eller i anslutning till dem. RAÄ 
31 består huvudsakligen av två separata ytor. Den ena finns på den plana 
toppen av krönet och den andra ytan är lokalisserad till en stor, nästan 
meterbred isränna som skapar en vertikal panel (Fig. 5.5). Mot norr sluttar 
berget brant nedåt och där har några av hela områdets mest säregna motiv 
identifierats, sex stycken bilder tolkade som trädmotiv. Utöver detta finns 
ett antal mindre ytor med mestadels skålgropar och några bilder, främst 
fotsulemotiv. 

RAÄ 31 ingår i Norrköpings kommuns vårdprojekt och hällbildsytorna 
rensas med mer eller mindre jämna mellanrum från vegetation vartefter 
alla kända hällbilder målas röda, ett arbete som i skrivande stund utfördes 
senast sommaren 2013. Det finns också järnstängsel runt några av ytorna, 
uppsatta 1920. Den antikvariska närvaron är sålunda tydligt materialiserad 
på platsen. Av intresse är att hällbilderna snabbt blir övervuxna. Vid mina 
egna besök så har berget under stundom varit helt täckt av tjocka lager 
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Fig. 5.5. Hällbilder huggna i en bred, vertikal isränna vid RAÄ 31, Skälv. Foto 
Magnus Ljunge. 
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mossa och lavar, en process som fullbordas på ett par år från det att häll-
bilderna rensats och målats. Nordén noterar samma sak vid upptäckten av 
den vertikala panelen, som var helt täckt av ”jord och grästorv” (Nordén 
1925:88). 

Mellan ytorna på RAÄ 31 bildar isrännorna ett slags vågmönster ell-
er trappformation, där det inventeringar till trots inte identifierats några 
hällbilder. Plana ytor med hällbilder varvas med de vågformade ytorna som 
uppenbarligen lämnats som de är. Rännorna döljs aldrig helt av vegetation. 
Vid de tillfällen då hällbildsytorna helt dolts av mossa och lavar så har de 
vågformade partierna varit klart synliga (Fig. 5.6). 

Flera av hällbilderna på RAÄ 31 är djupt huggna, särskilt några av 
skepp en på den vertikala hällen. De djupa hällbilderna framträder mycket 
tydligt i naturligt släpljus, och är även möjliga att relativt lätt återfinna då 
häll en är övervuxen genom att känna på den med händerna. En iakttagelse 
är att vid midvinter så lyser solen rakt på den vertikala hällen just innan 
den går ner bakom horisonen. Just denna yta, så tydligt placerad i bergets 
mest framträdande isränna, har den högsta andelen bilder av alla Skälvs 
lokaler. Enligt den senaste inventeringen så har 34 bilder och 32 former 
identifierats här. Majoriteten av bilderna är skeppsmotiv varav de flesta är 
konturhuggna och stiliserade. Ett par av skeppen är märkbart stora, uppe-
mot en meter långa. Det finns även antropomorfa figurer och djurfigurer. 
Formerna består av skålgropar, cirkelkors och ett mindre antal abstrakta 
former. Ytan har fotograferats för 3D-modellering, där hällbildernas tydligt 
visuella framtoning illustreras (Fig. 5.7). På toppen av berget har 13 bilder 

Fig. 5.6. Häll med markerade isräfflor, ett vågmönster som trots vegetation är väl 
synligt. Foto Magnus Ljunge.
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och 38 former identifierats, bestående av ett litet antal stiliserade skepps-
bilder, tydligt och djupt huggna fotsulor, några djurfigurer, trädmotiv, ett 
par sammanbundna hjulkors (tolkade som en vagn) samt ett antal abstrakta 
former och skålgropar.

RAÄ 32 ligger idag inne i en hästhage, ca 50 meter sydväst om RAÄ 31 
som höjer sig ovanför hällen i nordostlig riktning. På denna yta dominerar 
formerna, vilka utgörs av drygt 200 skålgropar främst lokaliserade till topp-
en av den öppna hällen. Vid en nyinventering återfanns även bilder under 
växtlighet i en sluttande del av hällen, strax söder om skålgropskoncentra-
tionen. Bilderna identifierades som skepp och en trädfigur liknande de på 
ytan RAÄ 31 (Broström & Ihrestam 2013b). Skålgroparna är av varierande 

Fig. 5.7. 3D-gestaltning av djupt huggna skeppsbilder på den vertikala ytan, RAÄ 
31, Skälv. Illustration Magnus Ljunge.
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storlek, vissa har en diameter på uppemot (och ibland över) en decimeter 
och ett djup på omkring fyra centimeter, men det finns även mindre och 
grundare exempel. En del av skålgroparna har sammanbundits med rännor 
eller huggits ut till avlånga fördjupningar. Hällen saknar de isrännor som 
finns i norr på bergsryggen och är slät med en ljusgrå färgnyans. 

RAÄ 31 och 32 kontrasterar varandra men tycks samtidigt vara sam-
mankopplade. Bergsryggen vid Skälv utgörs i sin helhet ett större komplex 
av hällbilder, som gradvis koncenteras till området i öster och blir som mest 
bildligt på toppen av bergsryggen. Hällbilderna har materiella kvaliteter 
som möjliggör visuella upplevelser. Berget har potentialen att framträda 
tydligt i landskapet och hällbilderna accentueras av såväl den djupa hugg-
ningen som av isrännorna. Även då hällbilderna är dolda under mossa och 
lavar så styrs upplevelsen av hällarnas struktur och riktas mot hällbilds-
ytorna. RAÄ 31 upplevs markera vägen upp mot bergets krön. Här finns ett 
visuellt anslag skapat av de djupa skålgroparna, ett anslag som förstärks av 
toppytornas motivvärld. Hällbildernas materialitet skapar ett visuellt spek-
trum, där de mindre ytorna är dämpade och belägna på bergets sluttningar 
i kontrast till de större, motivrika ytorna vars säregna materiella kvaliteter 
och djupt huggna hällbilder gör dem lätta att lokalisera och upp leva. Det 
finns en variationsrikedom bland såväl bilderna som formerna, men också 
ett starkt repetitivt inslag manifesterat genom mängden skeppsmotiv och 
skålgropar. Skälvs visuella karaktär är utåtriktad eftersom hällbildsförekom-
sterna drar besökare upp mot toppen av bergsryggen där det finns möj-
lighet till utblick mot omkringliggande hällar i landskapet. 

RAÄ 37 (Borgs socken)

Ca 200 meter öster om hällbildskoncentrationen vid Skälv ligger RAÄ 37. 
Hällen ligger idag inklämd mellan en cykelväg i norr och en motortrafikled 
i söder. Lokalen består av en sammanhängande yta i ett landskap som ur 
ett hällbildsperspektiv präglas visuellt av bergsryggen vid Skälv i nordväst. 
Runt omkring hällen finns ett antal mindre skålgropslokaler med egna 
RAÄ-nummer, vilket indikerar att de ligger på ett avstånd som överstiger 
50 meter. 

Lokalens antikvariska historia sträcker sig tillbaka till de inventeringar 
som kronprins Gustaf Adolf deltog i under början av 1900-talet. Därefter 
dokumenterades den av Arthur Nordén som betecknar den Sk 1 (Nordén 
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1916, 1925:85) och i Burenhults (1973:165) katalog finns den återgiven 
med namnet Skälv 4. I likhet med många andra hällar söder om strömmen 
är den antikvariska närvaron på platsen materialiserad genom ett järnstaket 
och hällbilderna målas även ifrån tid till annan. 

Sommaren 2013 nydokumenterades lokalen (Broström & Ihrestam 
2013c) och 75 hällbilder inventerades. Av dessa identifierades 30 som 
bilder och resterande 45 som former vilket placerar lokalen i kategorin 
med mellan 30 och 79 hällbilder. Nordén (1925:85) noterar att ytan är en 
”tämligen svagt inknackad hällristning”, ett intryck som även jag delar efter 
besök på platsen i olika ljusförhållanden under såväl vinter som sommar 
vilket visas av 3D-gestaltningen (Fig. 5.8). Vid den senaste inventeringen 
krävdes nattbelysning för att de nyupptäckta hällbilderna skulle ge sig till 
känna, och även om lokalen är lätt att identifiera i dagens landskap så är det 
inte helt säkert att så alltid varit fallet.  

Stenen är av en ljus glimmerskiffertyp, med tydliga sprickbildningar och 
kvartsförekomster, och med en svag isränna där flera av hällbilderna åter-
finns. Andelen identifierade bilder är hög (40%) och de flesta utgörs av 
skepp i olika hög grad av stilisering. Ett flertal djurfigurer återfanns vid den 
senaste dokumentationen. Djurmotiven är grunt huggna och noterades 
inte av vare sig Nordén eller Burenhult. Hällens sprickformationer delar 
upp ytan i två paneler, och de flesta hällbilderna är huggna i den västra 
delen av hällen. Även formerna är relativt grunt huggna. 

Hällen kan sägas utgöra den västliga utposten av de hällbildslokaler som 
ligger runt omkring den täta Skälvkoncentrationen. Den grunda hugg-

Fig. 5.9. Hällbildsdokumentation utförd sommaren 2013, gråfärgade hällbilder 
representerar grunt huggningsdjup (efter Broström & Ihrestam 2013c).
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ningen och de plana ytorna mellan tydliga sprickformationer skapar häll-
bildernas materialitet. Här finns en hög andel motiv som också är av täm-
ligen varierad art, men såväl bilder som former har en låg visuell potential. 
Några av hällbilderna överlappar varandra och kompositionen upplevs vara 
strukturerad efter bergets form snarare än till motivens inbördes relationer. 
Hällbilderna vid RAÄ 37 osynliggörs helt då hällen blir överväxt och idag 
är det tack vare den antikvariskt skapande materialiteten genom järnstäng-
s let och imålningen som hällen är visuellt tillgänglig. 

Hällbilderna vid RAÄ 37 upplevs visuellt otydliga och deras materiella 
kvaliteter har potentialen att dölja bildligheten om platsen inte brukas kon-
tinuerligt. I ett större, landskapsrelaterat perspektiv så upplevs platsen ingå 
som en del av ett system av små lokaler med främst skålgropsförekomster 
lokaliserade i anslutning till och omkring hällbilderna vid Skälv. Även om 
andelen bilder vid RAÄ 37 är jämförbar med de stora lokalerna, så har häll-
bildernas materialitet mer gemensamt med de formaliserade och visuellt 
otillgängliga mindre lokalerna.  

RAÄ 44 och 45, Karlsberget (Östra Eneby socken)

Norr om Motala Ström begränsas den västliga utbredningen av hällbilder 
av sjön Glan. Hällbildslokalerna på den norra sidan löper som ett band från 
Himmelstadlund i öster, via Ekenberg och Leonardsberg, till Glans strand 
där lokalerna RAÄ 44 och 45 är belägna (se Fig. 5.1). Den mest omskrivna 
av de båda är RAÄ 45 Karlsberget, vars läge och materiella kvaliteter måste 
betraktas som atypiska i förhållande till andra hällbildsplatser i området. 

Karlsberget är en udde, en bergknalle som nås via en delvis anlagd stig 
genom en våtmark. Berget ligger just vid Motala Ströms inlopp med utsikt 
mot Glans vatten och de små öar och kobbar som ligger utspridda i sjöns 
sydvästra del. Stenen är av en ljus nyans, och även om den är geologiskt 
karterad som glimmerskiffer så har den en helt annan visuell karaktär än 
många av den norra sidans andra lokaler. Bergets yta är full av andalustit-
kristaller och stora ringlande kvartsvener. Ytterligare en utmärkande ma-
teriell kvalitet för Karlsberget är den nära relationen till vattnet som även 
förändras säsongsvis. Vid högvatten efter snösmältningen, befinner sig flera 
av hällbilderna precis ovanför vattenbrynet och vågorna sköljer in över dem. 
Då vattnet står lågt är det många meter mellan hällbilderna och vattnet och 
dessutom friläggs stora sprickbildningar i berget som vid högvatten är helt 
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dolda. På senhösten då Glans vattennivå är som lägst kan hela berget vara 
omgivet av frilagd sjöbotten. Det har funnits tillfällen då jag besökt platsen 
när det varit uppemot hundra meter till vattenbrynet (Fig. 5.10).  

Det är rimligt att anta att hällbildernas läge i förhållande till vattnet är 
relativt oförändrat sedan den aktiva hällbildstiden, vilket gör platsen rele-
vant för den aktuella diskussionen om kopplingar mellan maritima miljöer 
och hällbildspraktiker (senast i Ling 2012; Nimura 2012; Fahlander 2013). 
Även om hällbilder huggs in just vid vattenbrynet så visar exemplet Karls-
berget att detta inte alltid innebär en nära relation mellan vattenytan och 
hällbilderna. Tidsrelaterade faktorer påverkar vattennivåer i såväl hav som 
insjöar, en förändring som kan ha varit av betydelse för hur hällbilder bruk-
ades och upplevdes (se Ljunge 2010). 

RAÄ 44 är en yta som ligger ca 75 meter öster om Karlsberget. Hällen 
har idag inte samma vattennära läge som RAÄ 45, men ligger i anslutning 
till samma våtmark som omger södra sidan av Karlsberget. De hällbilder 
som identifierats på hällen finns på ett litet bergskrön, med utsikt ut mot 
Glan och med Karlsberget i förgrunden. RAÄ 44 är ofta täckt av lavar och 
mossa. Under mina många besök på Karlsberget har jag däremot aldrig 
upp levt att vegetation dolt hällbilderna, något som troligen hör samman 
med det nära vattenläget. Hällbilderna på Karlsberget är dock grunt hugg-
na, vilket gör dem vanskliga att återfinna. 

Båda hällarna upptäcktes av Nordén (1925:64) mellan 1916 och 1921. 
På Karlsberget har 8 bilder och 8 former identifierats och den faller sålunda 
in i kategorin små lokaler, men avviker från den generella motivfördel-
ningen inom kategorin där former vanligen står för den största andelen 
hällbilder. En liknande avvikelse finns vid ytan på RAÄ 44, som också är 
en liten men procentuellt sett bildrik lokal med 7 bilder och 3 former. 
Lokalerna uppvisar alltså ett bildantal som procentuellt sett relaterar till 
fördelningen på områdets största lokaler.

Hällbildernas materiella kvaliteter skiljer sig åt mellan lokalerna. Karls-
bergets ljusgrå bergyta lyser i solen klara dagar, och de stora sprickbild-
ningar som friläggs vid lågvatten kontrasterar mot den plana hällen då de 
ofta är vattenfyllda eller beväxta med gräs eller vass under sensommaren 
(Fig. 5.11). Karlsbergets materiella kvaliteter är kopplade till en säsongs-
bunden temporalitet och platsen har potentialen att vara ett landmärke, 
eftersom den framträder tydligt från sjösidan. RAÄ 44 upplevs vara av en 
mer anonym karaktär. Det finns en möjlighet att de båda berghällarna legat 
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på var sin sida om en liten bukt, som nu är våt- och betesmark, och att 
vattnet understundom nått hela vägen fram även till RAÄ 44. 

Bilderna på de båda ytorna är i stort sett enbart identifierade som skepp 
med undantag av ett par fotsulor på RAÄ 44. Den antikvariska närvaron 
markeras av att hällbilderna målas, men på Karlsberget nöts färgen bort 
tämligen snabbt och ytan på RAÄ 44 döljs lika snabbt av växtlighet. Där 
är dock hällbilderna djupare huggna än på Karlsberget vilket får dem att 
framträda även då de är överväxta (Fig. 5.12). Alla kända hällbilder på 
RAÄ 44 är samlade på toppen av berget i konstrast till Karlsberget där häll-
bilderna huggits in i den östra sluttningen ner mot vattnet. 

Hällbilderna vid Karlsberget och dess systerlokal RAÄ 44 har materiella 
kvaliteter som är tämligen atypiska för Motala Ström-området som hel-
het. Hällbildernas tydliga orientering mot vattnet och Karlsbergets ljusa 
sten skapar tillsammans med de säsongsstyrda förändringarna speciella 
förutsättningar för upplevelser och interaktioner med platserna. Men det 
finns även likheter med andra platser i kategorin små lokaler med mellan 1 

Fig. 5.11. Sprickbildningar på Karlsberget som synliggörs vid lågvatten och förän-
drar platsens materialitet. Foto Magnus Ljunge.
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och 29 hällbilder. Även om andelen bilder är relativt hög så präglas motiv-
valet av upprepning och likformighet. Platserna har tillsammans en visu-
ell karaktär och en tydlighet i landskapet, med inte genom hällbildshugg-
ningen och inte heller i relation till andra hällbildslokaler utan genom sitt 
nära läge till Glans vatten.

RAÄ 23, Ekenberg (Östra Eneby socken)

Ekenberg är vid sidan om Himmelstadlund den största hällbildskoncen-
trationen i Motala Ström-området och i arkeologiska sammanhang en av 
de mest omtalade och beforskade lokalerna. Ekenberg är även den nordlig-
aste hällbildslokalen med någon större koncentration av bilder. Den ligger 
norr om det täta band av lokaler av varierad storlek som är belägna kring 
Leonardsberg och Fiskeby (se Fig. 5.1). Berget vid Ekenberg är stort och 
nedanför den norra sidan breder en större dalgång ut sig med lämningar av 
ett militärt flygfält, som numera huvudsakligen nyttjas för civila aktiviteter 
(Fig. 5.13). Det är främst i den södra sluttningen av berget som merparten 
av Ekenbergs hällbilder har återfunnits. Här sluttar berget svagt åt söder 
och ytorna är tämligen plana med svagt accentuerade isrännor. Totalt har 
372 hällbilder inventerats vid Ekenberg och trots bergets storlek så är de 
flesta hällbilder koncentrerade till ett mindre antal ytor, till skillnad från 

Fig. 5.12. Bild i 3D av ytan på RAÄ 44, där hällbilderna finns på toppen av en liten 
bergsrygg med vy ut mot sjön Glan. Illustration Magnus Ljunge.



Hällbildsplatser kring Motala Ström

177

bergsryggen vid Skälv där små och stora koncentrationer är spridda över 
ett större område. Ekenberg består visserligen av ett flertal paneler och ytor, 
men upplevelsen på plats är att dessa ligger i nära relation till varandra 
och endast separeras av partier med djupa sprickor eller lager av jord och 
växtlighet.

Lokalen har en antikvarisk historia som sträcker sig tillbaka till mit-
ten av 1800-talet, då den omnämns som en upptäckt av en fabrikör von 
Schmalensée 1867. Nordén skriver att fabrikören var bördig från Bohus-
län vilket ”Måhända bidrog till upptäckten […då han] kanske som barn 
hört talas om eller själv sett ristningar av likartat slag” (Nordén 1925:66). 
Fyndet rapporterades till Bror Emil Hildebrand som personligen besökte 

Fig. 5.13. Ekenberg (strax nordväst om kartans mittpunkt) i relation till andra 
större hällbildskoncentrationer norr om Motala Ström (Efter Nordén 1925:40).

◀
N
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och undersökte lokalen vilket, kompletterat med arbeten av Oscar Monte-
lius, kom att resultera i ett slut på debatten om de sydskandinaviska häll-
bildernas kronologiska sammanhang. De har sedan dess allmänt daterats 
till bronsåldern.   

Efter upptäckten utökades hällbildsbeståndet genom inventeringar och 
dokumentationer av Nordenskjöld (1926[1877]) och Nordén (1917b, 
1925) och i senare tid så har (utöver den rikstäckande inventeringen) också 
Burenhult (1973) dokumenterat platsen. Ekenberg diskuteras också flitigt i 
de forskningsinsatser som behandlat Motala Ström-området och Östergöt-
lands bronsålder (Montelius 1874; Larsson 1986, 1994; Hauptman Wahl-
gren 2002; Fredell 2004; Tilley 2008). 

Att närma sig Ekenbergs hällbilder innebär att man har ryggen vänd 
mot Motala Ström i söder. Sedd från denna riktning så reser sig den söder-
sluttande ytan inte på samma tydliga sätt i landskapet som Skälv, men sedd 
från norr är berget desto mer framträdande. Berghällarna är plana, men 
bryts upp av partier med grova sprickbildningar vilket skapar ett panel-
liknande intryck där hällbilderna får bergets struktur att framträda tydligt 
(Fig. 5.14). Här finns mjukt formade breda isrännor, inte lika djupa som 

Fig. 5.14. 3D-gestaltning av hällbildernas materialitet vid Ekenberg, där en struktur 
upplevs i samspelet mellan motiv och berg. Illustration Magnus Ljunge.



Hällbildsplatser kring Motala Ström

179

Fig. 5.15. Skeppsbilders variation vid Ekenberg, där såväl realistiskt återgivna skepp 
som stiliserade och dekorerade exemplar återfinns. Foto Magnus Ljunge.
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vid Skälv men ändå en tydligt förnimbar del av hällbildernas materialitet. 
Den allra mest slående upplevelsen är dock den varierade bildrikedomen. 
271 (73%) av hällbilderna har identifierats som bilder, resterande 101 
(27%) som former. Procentuellt sett så finns det ingen annan större kon-
centration som har samma höga andel bilder. Man kan visst argumentera 
för att en riktad nyinventering med all säkerhet skulle resultera i fler funna 
former och förändra procentsatsen, men det finns också en poäng i att det 
antikvariska seendet påverkats av Ekenberges materialiserade bildlighet. 

De flesta bilderna är koncentrerade till två separata hällar. Då man an-
länder till platsen från söder möts man av den första hällen och här återfinns 
de bilder som renderat Ekenberg sin särstatus i antikvariska sammanhang; 
de djupt huggna svärdsbilderna i ett utförande som motsvarar storleken på 
verkliga bronsföremål. Hällbilderna upplevs i det närmaste pano ramalikt av 
en betraktare placerad vid hällens fot. Bilderna består förutom svärden av 
alla tänkbara motiv inom ramen för det traditionen möjliggör: skeppsmo-

Fig. 5.16. En motivkomposition tolkad som en solbärare, vilken kan ses som ett 
exempel på de många kompositioner vid Ekenberg där antropomorfa bildmotiv 
ingår. Foto Magnus Ljunge.
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tiv, antropomorfer, djur, vagnar och sceniska kompositioner. Variationen 
består inte av olika motivtyper, utan gäller även hur motiven är utformade. 
Skeppsmotiven är både realistiskt återgivna och stiliserade, eller dekore-
rade med former och skålgropar i olika mönster. Storleken på skepp en är 
också varierande, några av skeppsbilderna är uppemot två meter långa (Fig. 
5.15.). Även de antropomorfa bildmotiven är varierade, vissa liknar männi-
skor med höjda armar mot skyn medan andra upplevs vara mer stiliserade, 
till exempel figurer med breda axelpartier och utan armar. 

På den andra hällen, belägen något högre upp på berget i östlig rikt-
ning från den första hällen, är hällbildernas karaktär fortsatt bildlig. Här 
dominerar antropomorfer och skepp, men i ett något annorlunda format i 
jämförelse med den västra hällen. Antropomorferna upplevs vara arranger-
ade i kompositioner, i led eller i en tydlig relation till andra hällbilder som 
i fallet med ”solbäraren” (Fig. 5.16). Hällbilderna på denna yta är generellt 
grundare huggna än exemplaren på den sluttande ytan i sydväst.

Fig. 5.17. 3D-gestaltning av de djupa och detaljrika hällbilderna i Ekenbergs 
sydvästra del, där bronsföremålens former accentueras parallellt med realistiskt åter-
giva skeppsmotiv. Illustration Magnus Ljunge.
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Fig. 5.18. Den släta berghällen vid RAÄ 344, där de grunt huggna hällbilderna ger 
liten möjlighet till visuell identifikation av bilder och former. Foto Magnus Ljunge.
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Det är intressant att observera att många av de bilder som upplevs stilist-
iskt lika ligger tätt samlade i kluster. Detta gäller inte minst de detaljrika 
skeppen men också de bilder som liknar svärd eller har antropomorfa drag. 
Ekenberg tycks bjuda på en stor variation och ett antal tematiska upprep-
ningar på samma gång. Det är därför föga förvånande att Ekenberg ofta 
tolkats som ett uttryck för strukturerade narrativ. Flera forskare har upp-
märksammat att bildernas riktning torde varit av betydelse, att deras ori-
entering skapar berättarlinjer eller sceniska kompositioner (ex Hauptman 
Wahlgren 2002:192ff; Fredell 2004:113ff; Tilley 2008:220ff).

Upplevelsen av hällbildernas ”berättelser” är en effekt av Ekenbergs 
materialitet som även speglar produktionen av hällbilder under den ak-
tiva hällbildstiden (Fig. 5.17). Vid Ekenberg har bildligheten eftersträvats 
och det har med tiden varit viktigt att aktivt relatera till och utveckla den 
bildvärld som redan fanns materialiserad på platsen. Motiv har upprepats, 
parafraserats och utvecklats stilistiskt. I en sådan kreativ process är olika 
narrativ med all säkerhet viktiga, men bilderna vid Ekenberg representerar 
inte ett narrativ. De uttrycker inte en helhet och de artikulerar inte någon 
homogen mening. Snarare så är bilderna resultatet av många narrativ i en 
process där man interagerat med gamla bilder (och former) då nya huggits, 
både genom att hugga om befintliga hällbilder men också genom att lägga 
till och utveckla olika bildteman. På samma sätt som arkeologer använt 
hällbilderna som ett associativt fält för att rekonstruera ideella samman-
hang under bronsåldern så har den aktiva hällbildstidens människor använt 
bilderna och formerna som instrument att tänka med. Interaktionen med 
hällbilder skapar föreställningar genom sin materialitet i lika stor utsträck-
ning som de utrycker tankar och uppfattningar om världen, vilket Eken-
berg är ett tydligt exempel på. 

RAÄ 344 (Östra Eneby socken)

Den i skrivande stund senast återupptäckta och dokumenterade hällbilds-
lokalen har fått beteckningen RAÄ 344 och är belägen ca 400 meter öster 
om Ekenberg och 300 meter norr om den bildrika lokalen RAÄ 8 vid 
Fiskeby (Fig. 5.1). Hällbilderna återfanns vid en arkeologisk förundersök-
ning med syfte att kartlägga omfattningen och komplexiteten hos de bo-
platslämningar som är kända sedan tidigare i området (Helander 2012:7). 
På en slät, mindre häll i åkerlandskapet inventerades 21 hällbilder, varav 3 
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identifierades som bilder och 18 som former (Broström & Ihrestam 2012). 
RAÄ 344 har en nära rumslig relation med de boplatskomplex som 

tycks breda ut sig norr om Fiskeby, men det är naturligtvis vanskligt att 
avgöra om hällbilderna brukades samtidigt som människor eventuellt 
bodde nära platsen. Hällen upplevs ligga betydligt lägre i landskapet jäm-
fört med Ekenberg som är väl synligt från hällen i nordvästlig riktning. I 
väster tornar en bergsryggs skogsklädda krön upp sig, och där finns ett antal 
större hällbildskoncentrationer lokaliserade (RAÄ 15, 27 och 31). Oavsett 
hur RAÄ 344:s eventuella visuella relationer tedde sig under den aktiva 
hällbildstiden, så finns ett antal rumsliga förhållanden till andra, närligg-
ande förhistoriska lämningar. Hällbildernas egen materialitet är dock på 
många sätt raka motsatsen till de platser som är synliga i det omkringligg-
ande landskapet (Fig. 5.18). 

Fig. 5.19. Grunt huggen, ”osynlig” och kritad skeppsbild vid RAÄ 344. Foto Bro-
ström & Ihrestam (2012).
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Berghällen upplevs som slipad, nästan polerad, och de försök som gjordes 
med 3D-fotografering av hällbilderna resulterade inte i någon märkbar 
skillnad i framställningen av hällens materialitet jämfört med ett vanligt 
fotografi. Den lena ytan har tydliga inslag av kvartsiter och böljande sedi-
menteringar. Vissa av kvartsvenerna tycks vara bearbetade, men eftersom 
hällen ligger i ett åkerlandskap så har stenen varit utsatt för olika former av 
påverkan under mycket lång tid och naturligtvis även av det sentida mek-
aniserade jordbruket. 

De 21 hällbilderna är mycket grunt huggna (Fig. 5.19). Jag har besökt 
platsen ett flertal gånger och i normalt dagsljus är de närmast omöjliga att 
se. Det krävs kännedom om deras placering på hällen, samt någon form 
av artificiellt, eller naturligt skapad släpljusbelysning för att de ska vara 
möjliga att uppfatta. Faktum är att inventerarna endast förmådde identi-
fiera några få hällbilder i dagsljus, merparten registrerades istället nattetid, 
släpljusbelysta av en strålkastare (Broström & Ihrestam 2012:2). 

Lokalen har ingen tidigare antikvarisk historia och den undgick 
upptäckt av Nordén, vilket är föga förvånande med tanke på hällbildernas 
icke-visuella materialitet. RAÄ 344 är en osynlig plats, i den bemärkelsen 
att hällbilderna här i stort sett helt saknar visuell potential. De är stilistiskt 
enkla och formaliserade, vilket kan anses vara representativt för majoriteten 
av alla lokaler i kategorin med mellan 1 och 29 hällbilder. RAÄ 344 är 
intressant eftersom den mycket väl kan representera ett mörkertal i land-
skapet. Det finns en möjlighet att liknande ”osynliga” hällbilder existerar i 
en större numerär än vad som är känt idag. Insikten är inte menad som en 
uppmaning till omfattande inventeringar i syfte att dokumentera alla dessa 
platser, utan som en reflektion kring förhållandet att hällbilders material-
itet kan upplevas på ett helt annat sätt i landskapet än det som upplevs vid 
Ekenberg eller Skälv. 

RAÄ 75, Pryssgården (Östra Eneby socken)

En halv kilometer norr om den stora hällbildskoncentrationen vid Himmel-
stadlund ligger RAÄ 75, belägen intill en villatomt i utkanten av bostads-
området Pryssgården. Några mindre hällar går i dagen här, bergytor som 
ligger utanför det karterade glimmerskifferområdet och som är kategor-
iserade som graniter. RAÄ 75 är Motala Ström-områdets näst största lokal 
sett till antalet hällbilder. Totalt har 520 hällbilder inventerats på ytan, men 
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trots detta har den rönt ringa intresse och behandlas sparsamt i de arkeolo-
giska insatser som företagits i området eftersom lokalen i princip enbart 
består av skålgropar.  

Hällbilderna präglas av den grova graniten, vilken är utan synbara inslag 
av kvarts eller kristaller. Hällarna är små och förutsättningen för den typ av 
hällbildproduktion som skett vid Ekenberg och Skälv saknas därför. Många 
av skålgroparna är djupt huggna och placerade i kluster som upplevs som 
geometriska kompositioner (Fig. 5.20) Att lokalen förbigåtts i arbeten om 
Motala Ströms hällbilder är troligen relaterat till en generell skålgropspro-
blematik, bestående av en osäkerhet om den kronologiska samtidigheten 
med bilderna. Osäkerheten accentueras främst då skålgropar förekommer 
på det sätt som är fallet vid RAÄ 75, helt utan inslag av bilder (jfr Gold-
hahn 2010b:11ff).

Skålgropspraktiken och formerna på RAÄ 75 anknyter till områdets 
mer allmänna hällbildsstruktur. Lokalen kan rumsligt relateras till både 
Himmelstadlund och Fiskeby och även om moderna byggnader idag skym-
mer siktlinjerna så finns möjligheten att hällbilderna kan ha haft visuella 
förbindelser med andra lokaler. Formernas materialitet är tydligt visuell 

Fig. 5.20. 3D-gestaltning av RAÄ 75, hällbilderna framträder tydligt i den grova 
stenen på grund av sitt djup. Illustration Magnus Ljunge.



Hällbildsplatser kring Motala Ström

187

Fig. 5.21. Komposition av former är en del av skålgropars ”bildliga” och visuella 
materialitet vid Pryssgården. Foto Magnus Ljunge.
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och de upplevda kompositionerna påminner om sättet bilder i området 
huggs i rader eller sammanhängande kluster, vilket allmänt tolkats som ut-
tryck för sammanhängande narrativ (ex Fredell 2002; Karlenby 2011). Här 
tycks sekvenser av skålgropar vara huggna kors och tvärs över hällen och 
det är tydligt att nya skålgropar medvetet och aktivt relaterats till befintliga 
exemplar (Fig. 5.21). 

Det kvantitativa mönstret som påvisades i kapitel 4, där stora lokaler 
präglas av motivvariation, är irrelevant för RAÄ 75. Jag skulle dock vilja 
påstå att upplevelsen av hällbildernas materialitet anknyter till upplevelsen 
av fenomenets struktur på andra platser. Rumsligt är lokalen liten, dess läge 
upplevs som lågt i landskapet och i nära anslutning till figurtäta lokaler 
precis som fallet är med RAÄ 344 och RAÄ 32. Hällbilderna är visuellt 
tydliga, både genom att vara mycket djupt huggna men också genom sin 
uttryckliga relation till varandra, en huggningsprincip som påminner om 
uttrycket på de större bildtäta lokalerna där motiv upplevs vara tematiskt 
sammanbundna. Det tycks ha varit av vikt att förhålla sig det format som 
redan fanns på platsen då nya hällbilder producerades. På ett metaforiskt 
plan kan vi genom RAÄ 75 återigen fånga något essentiellt i upplevelsen av 
hällbildsfenomenet; likheter och olikheter flyter in i varandra och existerar 
samtidigt. Hur vi tenderar att separera det som är likt från det som är olikt 
kan ibland ha mer har att göra med ett arkeologiskt och antikvariskt format 
seende än den materialitet vi möter i landskapet. 

RAÄ 52, 53 och 54, Herrebro (Borg socken)

Vid Herrebro i Borgs socken finns ett antal hällbildslokaler som tillsam-
mans utgör den sydvästliga gränsen för hällbildsområdets utbredning. Un-
der aktiv hällbildstid låg dessa hällar i anslutning till våt- och kärrmarker, 
vilka numera i stort sett är försvunna på grund av sentida utdikningar (Fig. 
5.22). Så sent som i början av 1900-talet beskriver Nordén att kärren vid 
Herrebro var en igenvallad vik av Glan som vid vissa tider på året översväm-
mades och antog sjökaraktär (Nordén 1925:94). Hällarna vid Herrebro är 
geologiskt karterade som graniter. Idag ligger hällbilderna inklämda mellan 
den gamla Linköpingsvägen och E4:an, och dessutom tätt i anslutning till 
ett antal industrilokaler. Ett antal hällar togs bort då den nya europavägen 
byggdes, främst drabbade detta lokalen RAÄ 51 (Lindebladh & Nielsen 
1994). 
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De moderna ingreppen och byggnaderna konstruerar upplevda avgräns-
ningar mellan lokalerna som saknar relevans för upplevelserna av hällbilder-
nas materialitet vid tiden då de aktivt producerades. Därför diskuteras loka-
lerna RAÄ 52-54 tillsammans då de bildar ett hällbildskomplex på berg ytor 
som under forntiden hade potential att ge ett mer sammanhäng ande in-
tryck. I öster ligger RAÄ 52, en avlång valryggsliknande berghäll som mäter 
över femtio meter. Hällbilderna upptäcktes av Nordén (1917:42, 1925:96) 
och har (utöver RAÄ:s fornminnesinventeringar) även dokumenterats av 
Burenhult (1973:162f ). Majoriteten av de hällbilder som inventerats är 
lokaliserade till hällens norra del. Stenen är av en grövre karaktär än vid 
många av de hällbildstäta glimmerskifferhällarna norr om vattnet och vid 
mina besök så har mossa och lavar fått fäste och täckt stora ytor av berget 
(Fig. 5.23). På krönet av hällen orienteras man mot motorvägen och åker-
marken som breder ut sig i en sänka där bakom. Ett område som med stor 
sannolikhet varit vattentäckt under aktiv hällbildstid. 

Fig. 5.22. Nordéns karta över hällbilderna vid Herrebro, där det framgår att vattnet 
kunde nå ända fram till lokalerna i början av 1900-talet (efter Nordén 1925:95, jfr 
även Fig. 5.1).
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78 hällbilder har dokumenterats vid RAÄ 52, varav 52 identifierats som 
bilder. Majoriteten av dem anses föreställa skepp, vilka i vissa fall är över 
metern långa, djupt huggna och detaljerade. Det finns även grunda häll-
bilder som tycks vara huggna i kluster med element som överlappar var-
andra. I princip alla skepp är av två-, eller enlinjetyp och de upplevs vara 
stiliserade snarare än naturalistiska avbildningar. Vissa av ”skeppen” är frag-
mentariska, och saknar delar som vanligen ingår i skeppsformen vilket gör 
dem svåra att kategorisera som bilder. I övrigt finns cirkel- och spiralmotiv 
och en djupt huggen djurfigur på en vertikal yta på den västra delen av 
berget. Stilistiskt upplevs hällbilderna vara av likartad karaktär. Det finns 
observerbara isrännor som löper över hällen och som ingår i hällbildernas 
materialitet (jfr Tilley 2008:210f ). 

Ett femtiotal meter sydväst om RAÄ 52 ligger RAÄ 53 på ett litet bergs-

Fig. 5.23. 3D-gestaltning av hällbilder på RAÄ 52, de djupt huggna skeppen 
framträder visuellt genom mossa och lavar. Illustration Magnus Ljunge.
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parti som reser sig tämligen brant mot öster. Berget genomkorsas av den 
gamla Linköpingsvägen och är delvis bortsprängt. Hällbilderna har varit 
antikvariskt kända ända sedan mitten av 1700-talet då de omnämns av 
hembygdshistorikern Carl Fredrik Broccman. Sedan dess har hällbilderna 
vid RAÄ 53 i äldre tid omtalats och avbildats av Lars Christian Wiede, 

Fig. 5.24. 3D-gestaltning av hällbilder vid Herrebro RAÄ 53, den spruckna, sk-
rovliga hällen till trots är hällbilderna tydligt förnimbara (även utan färg). Flera av 
skeppen är djupt huggna och genom relationen till sprickorna så upplevs de vara 
placerade på tydliga bildytor. Illustration Magnus Ljunge.
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Emmanuel Holmberg och Carl Fredrik Nordenskjöld för att sedermera 
dokumenteras av Nordén och Burenhult (Nordén 1925:94f; Burenhult 
1973:158f ). Det tidiga och omfattande antikvariska intresset kan vara en 
effekt av hällbildernas huggningsdjup, vilket får dem att framträda mycket 
tydligt i den grova bergytan (Fig. 5.24). Lokalen nydokumenterades som-
maren 2013 vilket resulterade i att antalet inventerade hällbilder nästan 
trefaldigades (Broström & Ihrestam 2013d). 

132 hällbilder har inventerats på hällen, grupperade på krönet samt i den 
svaga sluttningen mot öster och på några mindre ytor nedanför toppen av 
hällen. Av dessa har 64 identifierats som bilder, resterande 68 som former. 
Motivuppsättningen vid RAÄ 53 liknar andra av Motala Ström-områdets 
större lokaler, och består av varierade motiv där såväl skepp som mindre 
vanliga bilder (vapenbilder och djur) och former (ramfigurer) har identifi-
erats. De tydligast förnimbara hällbilderna är lokaliserade i nära anslutning 
till eller på bergets krön, där man som betraktare får en fin utblick mot 
de omgivande lokalerna och mot våtmarkerna i öst och nordöst (jfr Tilley 
2008:209). Hällbilderna är tydligt placerade mellan sprickor och grövre 
partier, med undantag av några grunt huggna hällbilder som placerats över 
sprickor. Likaså tycks äldre bilder och former ha respekterats i större ut-
sträckning än vid RAÄ 52 och överlappningar lyser med sin frånvaro. 

RAÄ 54 är den tredje lokalen som behandlas här och ligger längst 
västerut av de tre, belägen just intill en större modern byggnad på en svagt, 
mot öster sluttande granithäll. Hällbilderna återupptäcktes av Nordén på 
1910-talet, därefter har hällen varit sparsamt diskuterad och inventerad 
(den dokumenterades till exempel inte av Burenhult) innan den på sen-
are år uppmärksammades av Tilley (2008:208) och därefter nydokumen-
terades sommaren 2013 (Broström & Ihrestam 2013e). RAÄ 54 ingår i 
Norrköpings kommuns vårdprojekt, vilket gör att den med jämna mellan-
rum rensas, tvättas och målas med röd färg. 

96 hällbilder inventerades vid den senaste dokumentationen, av dessa 
är 21 identifierade som bilder och 75 som former. Några av bilderna och 
formerna är mycket djupt huggna, vilket gör dem tydligt förnimbara den 
skrovliga bergytan till trots. Både Nordén och Broström & Ihrestam upp-
märksammar särskilt identifikation av avbildade hästspann som tillsam-
mans med skeppsbilderna orienterar betraktare i riktning mot hällbilderna 
vid RAÄ 53 och 52, vilka idag skyms av byggnader. Hällbilderna upplevs 
som likartade, skeppen är enkelt och stiliserat utförda och hästfigurerna 
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Fig. 5.25. Hällbilderna vid RAÄ 54, Herrebro. Djupa skålgropar och skepp skapar 
hällens visuella karaktär. Foto Magnus Ljunge.
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anknyter alla till ett likartat format. Skålgroparna är arrangerade på ett sätt 
som påminner om RAÄ 75, med kompositioner i rader och vissa av de 
större skålgroparna har bundits samman med rännor (Fig. 5.25).

Lokalerna vid RAÄ 52-54 bildar tillsammans ett större hällbildskom-
plex, där också andra lokaler såsom den numera skadade RAÄ 51 och ett 
antal mindre skålgropshällar ingått. Hällarna vid Herrebro har generellt sätt 
en något grövre yta än vid Skälv och Ekenberg, men många av hällbilderna 
är också mycket djupt huggna vilket får dem att framträda tydligt även då 
ytorna är överväxta. Denna materialitet har varit avgörande för platsens 
långa antikvariska historia. Jag upplever att motivens utförande är stilistiskt 
likartat på alla tre lokalerna. Till exempel så saknas uthuggna skeppstyper 
nästan helt förutom något enstaka motiv på RAÄ 53. Motivvariationen 
är dock stor och i princip alla motivtyper förekommer. I lokalkategoriser-
ingen faller RAÄ 52 och 54 in kategorin med mellan 30 och 79 hällbilder, 
medan RAÄ 53 räknas som en stor lokal då fler än 79 hällbilder återfunnits 
där. Men i ett upplevelseperspektiv så bör de tre lokalerna betraktas som 
ett större sammanhängande komplex i likhet med berget vid Skälv, och 
på samma sätt som vid Ekenberg så är hällbilderna vid Herrebro en tydlig 
visuell manifestation i landskapet präglad av sin bildlighet. 

RAÄ 1, Himmelstadlund (Östra Eneby socken)

Den tveklöst största hällbildskoncentrationen i Motala Ström-området 
finns vid RAÄ 1 Himmelstadlund. Hällbilderna är utspridda på en mängd 
ytor lokaliserade på ett krön som överblickar vattnet i sydvästlig riktning. 
Berget går i dagen och bildar två större klippor som sträcker sig ca 150 
meter i nordvästlig riktning. Himmelstadlund betecknas antikvariskt som 
en lokal, men som tidigare berörts så utgör hällbilderna här det mest upp-
enbara exemplet på hur kategoriseringar i lokaler ibland inte motsvarar en 
platsspecifik upplevelse. Den stora numerären hällbilder är fördelad i mer 
eller mindre täta kluster längs med de båda klippornas hela utsträckning. 
Det är med andra ord omöjligt att uppleva sig placerad på ett ställe och 
förnimma lokalens alla hällbilder, man måste röra sig över hela bergytan 
för att se och uppleva dem. Rörelsen skapar på så sätt olika rumsliga upp-
levelser och en mängd platser. 

Det är signifikativt att det ända sedan omfattningen av hällbilder blev 
känd har varit nödvändigt för forskare att på olika sätt dela in Himmel-
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stadlund i ytor och områden. Nordén (1925:43ff) delar upp berget i ett 
50-tal ristningsytor, Burenhult (1973:102ff) i sin tur identifierar åtta olika 
ytor som han delar upp i ytterligare ett antal paneler (Fig. 5.26). Efter den 
senaste inventeringen så har över 1 800 hällbilder registrerats på RAÄ 1 
(Nilsson 2008) och varje år rapporteras nya återupptäckter av motiv (senast 
Furuskog 2014). Exakta siffror blir missvisande eftersom hällbildsnumer-
ären ständigt fluktuerar, den aktuella uppgiften i skrivande stund är att 
1 167 av lokalens hällbilder identifierats som bilder och 668 som former. 
Detta gör Himmelstadlund till en av Skandinaviens motiv- och bildrikaste 
lokaler, och placerar den utanför storlekskategorierna som en helt egen 
kate gori.

Trots det stora antalet hällbilder så är lokalens antikvariska historia 
förvånansvärt nog inte särskilt lång. Visserligen var hällbilderna vid Him-
melstadlund kända av Wiede redan i mitten av 1800-talet och beskrevs 
också i Holmbergs översiktsverk, men det var först genom Nordenskjölds 
arbete på 1870-talet och framförallt Oscar Almgren och prins Gustav 
Adolf s insatser i början av 1900-talet som omfattningen började anas (Nor-
dén 1925:43). En anledning till ”osynligheten” torde vara att en bondby 
var belägen på och kring klippan långt in på 1800-talet. Nordén skriver att 
berget använts som avfallsdump och att stora lager av jord och växtlighet 
fick avlägsnas från hällarna under Almgrens och Gustav Adolfs undersök-
ningar (a.a:45). I och med Nordéns arbete frilades ännu fler ytor och i mit-
ten av 1920-talet var över 1 100 hällbilder inventerade.

Fig. 5.26. Nordéns och översikt av Himmelstadlunds-lokalens många ytor och 
paneler. Den i texten diskuterade “praktristningen” är den större rektangulära 
markeringen längst till vänster (efter Nordén 1925:43).
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Hällbildsnumerärens omfattning vid Himmelstadlund gör att den om-
nämnts, diskuterats och tolkats av en mängd olika forskare genom åren. 
Ofta har intresset riktats mot valda delar av lokalen, på särskilda paneler, 
motivgrupper eller några av de många unika bilder och former som ident-
ifierats här. Den stora variationen, gällande motiven och hur de utformats 
samt utbredningen över berget och den avgränsade rumsligheten i paneler 
och ytor, tycks omöjliggöra ett samlat grepp. Flera forskare har genom åren 
tolkat Himmelstadlund som ett centrum för hällbildspraktikerna i Motala 
Ström-området, antingen i termer av att vara en viktig mötesplats eller som 
ett rituellt centrum där huggningspraktiken nått sin kulmen gällande både 
artistisk kvalitet och kreativitet (ex Nordén 1925:143; Larsson 1994:155; 
Kristiansen & Larsson 2005:189; Tilley 2008:254). 

Att platsen upplevts som central och monumental har fått konsekven-
ser för dess nutida utseende. Himmelstadlund är ett välbesökt utflyktsmål. 
Klippan ligger mitt i ett friluftsområde och är den kanske mest lättill-

Fig. 5.27. En av Himmelstadlunds många stora ytor. I bakgrunden breder gräs-
planer ut sig på det omkringliggande friluftsområdet. Foto Magnus Ljunge.
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gängliga lokalen från Norrköpings tätort. Människor är i ständig rörelse 
kring hällarna och sommartid intensifieras närvaron av en stor mängd 
fotbollsspelande ungdomar. För att tydliggöra och skydda platsen så har 
träramper byggts kring hällarna i syfte att öka tillgängligheten och styra 
besökarnas rörelser bort från hällbilderna för att minska risken för slitage. 
Den antikvariska omformningen av platsen har en lång historia eftersom 
den även försågs med järnräcken på 1920-talet, räcken som vid något sen-
are tillfälle tagits bort. Himmelstadlund är den plats i området som är mest 
omformad och manipulerad i modern tid, vilket givetvis påverkar hur den 
upplevs. Min poäng är att det stora intresset för Himmelstadlund som en 
unik arkeologisk lämning fått stora konsekvenser för dess materialitet (jfr 
Gustavsson & Karlsson 2004). Förutom de omfattande tillbyggnaderna så 
är imålningen av hällbilder som mest intensiv här och som plats betraktad 
så är Himmelstadlund en tydligare materialisering av samtida intentioner 
än av forntida. (Fig. 5.27)

I likhet med andra forskare har också jag valt att fokusera på en begräns-
ad del av Himmelstadlund, vilket möjligen är att betrakta som en effekt av 
den spatiala variation som omnämndes tidigare. Jag har även i andra sam-
manhang argumenterat för att Himmelstadlund bör betraktas som flera 
platser istället för en lokal (Ljunge 2010), paneler och ytor har inte bara 
en tematisk prägel i förhållande till motivval, hällbilderna skapar också en 
rumslig avskildhet. Så är också fallet med den yta jag valt, belägen i den 
nordvästra änden av lokalen och av Nordén (1925:53) benämnd ”den stora 
praktristningen”. Dessa hällbilder materialiserar essensen av det som känn-
etecknar Himmelstadlund. Här finns de mest markanta isrännorna, upp-
emot 40 centimeter djupa på sina ställen, samt ett myller av identifierade 
bilder och former (Fig. 5.28, 5.29)

Hällen sluttar svagt nedåt i nordöstlig riktning och de djupa isrännorna 
finns i det nordvästra hörnet av ytan. Bottnarna på rännorna är fyllda av 
hällbilder som klumpar ihop sig i kluster. Variationen är stor och mängd-
en djur- och skeppsbilder är slående. I den nordligast belägna isrännan 
återfinns i stort sett enbart helt uthuggna skepp komponerade i rad (Fig. 
5.30). I rännan bredvid återfinns de unika svinframställningarna, där rader 
av djurbilder samsas med vapenmotiv och skepp (Fig. 5.31). Huggnings-
djupet varierar, men generellt sett är hällbilderna i isrännorna inte särdeles 
djupt huggna. De djupaste figurerna återfinns istället högre upp på hällen, 
där ytan planar ut. Motivrikedomen fortsätter även där, med stora skepps-



Bortom avbilden

198

Fi
g.

 5
.2

8.
 3

D
-g

es
ta

ltn
in

g 
av

 ”
pr

ak
tr

ist
ni

ng
en

”,
 e

n 
yt

a 
på

 H
im

m
el

sta
dl

un
ds

kl
ip

pa
ns

 n
or

dö
str

a 
de

l s
om

 fr
äm

st 
ka

ra
k-

tä
ris

er
as

 a
v 

sin
 v

isu
el

la
 ti

llg
än

gl
ig

he
t o

ch
 b

ild
lig

he
t. 

På
 b

ild
en

 h
ar

 d
en

 rö
da

 im
ål

ni
ng

en
 ta

gi
ts 

bo
rt

, f
ör

 a
tt 

vi
sa

 h
ur

 
in

tr
yc

ke
t a

v 
hä

llb
ild

er
na

 sk
ul

le
 k

un
na

t t
et

t s
ig

 u
nd

er
 d

en
 a

kt
iv

a 
hä

llb
ild

sti
de

n.
 Il

lu
str

at
io

n 
Jo

na
s E

kl
un

d.



Hällbildsplatser kring Motala Ström

199

avbildningar i stiliserad tvålinjetyp och dekorerade med linjer och skål-
gropar. Här finns även ramfigurer, vapenavbildningar och fler djurmotiv, 
vilka närmast liknar hästar och svin. 

Bergets yta karaktäriseras av de beståndsdelar som mötts tidigare vid 
Ekenberg. Hällen är len både utanför och i isrännorna i vilka barr, löv och 
vatten ofta samlas. Överallt finns inslag av kvarts och andalusitkristaller, 
även om en viss nötning av hällarna gör att kristallerna ibland är min-
dre visuellt tydliga än på andra hällbildsplatser. På flera ställen är hällen 
bruten, ibland rakt över eller i nära anslutning till hällbilder (Fig. 5.32). 
Troligen rör det sig om eldskador, men huruvida dessa på något sätt är 
relaterade till hällbilderna är naturligtvis vanskligt att avgöra. I samman-
hanget är Nordéns (1925:49f, 54) uppgifter om att hällbilderna varit täckta 
av svarta jordlager med inslag av en bränd stenpackning av intresse. Kanske 

Fig. 5.29. De djupa isfårorna löper över hela hällen och skapar tillsammans med 
bilderna visuella kvaliteter som endast har sin motsvarghet vid Skälv. Foto Magnus 
Ljunge.
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Fig. 5.30. Likartade skeppsmotiv inhuggna på rad i en av isrännorna, en tematisk 
motivstruktur som är typisk för hela RAÄ 1. Foto Jonna Ljunge.
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Fig. 5.31. 3D-gestaltning av djur- och vapenmotiv i en isränna med bortretuscherad 
imålning. Hällbilderna framträder i en ljusare nyans än den obearbetade hällen. Ill-
ustration Jonas Eklund.

Fig. 5.32. Ett av flera exempel på skadade hällbilder på RAÄ 1. Spår av eldpåverkan 
kan observeras på ett flertal ställen. Foto Magnus Ljunge.
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Fig. 5.33. De djupa isrännorna skapar speciella förutsättningar för upplevelsen av 
hällbilder, särskilt i positioner då man är nedböjd eller sittande på hällen, vilket trol-
igen var fallet då nya hällbilder höggs in. Foto överst Jonna Ljunge, 3D-illustration 
Jonas Eklund.
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har hällbilderna vid Himmelstadlund täckts och manipulerats i en större 
omfattning än andra hällbilder i området.

Hällbildernas materialitet skapar ibland intressanta visuella effekter. Vid 
3D-fotograferingen då en närgången rörelse krävs kring hällbilderna, blev 
det uppenbart att de hällbilder som befinner sig i rännorna har en begräns-
ad intervisibilitet. De djupa isrännorna gör att hällbilderna försvinner ur 
synfältet då man sitter hukad på vissa ställen på hällen. Att böja eller sätta 
sig ner för att betrakta (eller hugga) hällbilder i en isränna får hällbilderna 
i nästa ränna att försvinna ur synfältet, vilket naturligtvis får konsekvenser 
för resonemang som tolkar hällbildernas struktur som sammanhängande 
(Fig. 5.33). Intressant nog så upplevs motiven i rännorna likna varandra 
snarare än hällbilderna i rännan bredvid, vilket skapar tematiska motiv-
strukturer för varje enskild ränna. Samtidigt utgör isrännorna en uppenbar 
orienteringspunkt då hällbilderna är dolda under jord, vegetation eller vatt-
en. Materialiteten har alltså potentialen att både dölja och tillgängliggöra 
hällbilderna beroende på hur de upplevs.

Isrännorna skapar en axel över hällen som också orienterar en besökare 
upp mot den högre belägna bergytan i sydöstlig riktning (Tilley 2008:251). 
De ass ociationer hällbilderna väcker om rörelse och riktningar skapas 
genom den materialitet som förstärker bildligheten, till exempel upplev-
elsen av spring ande svinhjordar och skepp i rörelse (jfr Arbman 1958:13). 
Det är också intressant att de rumsliga orienteringar som upplevs vid Him-
melstadlund inte i första hand riktas ut mot hällbildslandskapet i öster, 
som trots att lokalen ligger norr om vattnet upplevs befinna sig på den 
andra sidan. Det är istället upplevelsen av de materiella kvaliteterna och 
mångfalden av hällbilder på plats som strukturerar närvaron på hällarna 
vid Himmelstadlund.

                             Visuella noder och att hugga i sten 

Hällbilder brukades i skapandet av två huvudsakliga platskonstruktioner 
under aktiv hällbildstid. Uppdelningen i små och stora hällbildskoncentra-
tioner utgjorde utgångspunkten och förförståelsen för den närvarobaserade 
studien av ett antal hällbildslokaler. Undersökningen visar att den kvanti-
tativa sammanställningen i kapitel 4 stämmer bäst överrens med de lokaler 
som befinner sig i kategoriseringens extremer, såsom RAÄ 1 Himmelstad-
lund och RAÄ 344 vilka utgör exemplariska materialiseringar av stora res-
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pektive små lokaler. Andra lokaler, såsom RAÄ 44 och 45 avviker i egen-
skap av att vara kategoriserade som små lokaler med en hög andel bilder. 
Vid RAÄ 75 är förhållandet det omvända, en stor koncentration hällbilder 
med en repetitiv motivsammansättning bestående enbart av former. 

Men kategoriseringen i stora och små lokaler är inte enbart kvantitativt 
relevant. Undersökningen visar att variationer i motivsammansättning och 
hällbildstäthet även kan kopplas till den visuella karaktären hos hällbilder-
nas materialitet, det vill säga i vilken grad hällbilderna möjliggör en visu-
ell upplevelse. Relationen mellan visualitet och materialitet har uppmärk-
sammats som central inom studier i visuell kultur då målet varit att förstå 
bilders betydelse bortom symbolisk representation (ex Rose & Tolia-Kelly 
2012). Det är därför lämpligt att rekapitulera den metodiska utgångspunkt 
som formulerades i kapitel 3 om de materiella kvaliteternas interaktiva na-
tur. Hällbilderna behöver inte representera uppfattningar om landskap och 
platser. Jag vill påstå att en upplevelse av hällbilderna kring Motala Ström 
inbjuder till konstruktionen av uppfattningar om platser genom närvaron 
av bildlighet. Himmlestadlundsklippans isrännor, Skälvs branta sluttning-
ar, Karlsbergets ljusa stenyta och Herrebrohällarnas skrovliga granit är delar 
av hällbildernas materialitet. Det är den upplevda summan av sten, växter, 
ljus, inhuggna former och bilder, rumslighet och så vidare som konstituerar 
hällbilderna, vilket är grunden för att förstå deras visuella potential.

Baserat på de presenterade platsstudierna har jag definierat fyra huvud-
sakliga beståndsdelar av denna visuella potential. Den första rör platsens 
visuella materialitet, det vill säga i vilken utsträckning hällbildsplatsen er-
bjuder sig visuellt i landskapet. Detta kan manifesteras på olika sätt, till ex-
empel genom ett upphöjt läge i landskapet som är fallet med Himmelstad-
lund, Skälv och Ekenberg eller som Karlsberget vars vattennära läge och 
avvikande färg, skapar en visuell möjlighet. Jag vill poängera att platsens 
visuella potential inte är synonymt med att vissa platser de facto var synliga 
eller inte synliga under hela den aktiva hällbildstiden, utan att platserna 
präglas av materiella kvaliteter som möjliggör visuell tillgänglighet. 

Den andra beståndsdelen rör hällbildernas materialitet. Hällbilder som 
är djupt huggna eller som accentueras av berghällens struktur, till exempel 
genom placering i isrännor har en stor visuell potential medan det omvän-
da generellt gäller för grunt huggna hällbilder placerade på släta hällar. Den 
visuella potentialen kopplad till hällbildernas materialitet framstår möj-
ligen som tydligast i relationen till andra material, såsom växtlighet eller 



Hällbildsplatser kring Motala Ström

205

jord. Då hällar är täckta skapar hällbildernas materialitet olika möjligheter 
för en visuell upplevelse, antingen genom att inbjuda till återupptäckt ell-
er genom att snabbt försvinna in i osynlighet. Hällbilder med en dämpad 
visuell tillgänglighet kan sålunda också vara starka uttryck, där effekten av 
det svårupptäckta kan vara av esoterisk betydelse. 

Den tredje beståndsdelen består av motivvariationen, vilken på ett ab-
strakt plan utgjorde utgångspunkten för kvantitativa sammanställningar. 
Den variationsgrad som präglar hällbildsproduktionen påverkar även upp-
levelsen. Seendet av bilder i olika format ligger till grund för hur deras 
betydelse konstrueras, något som studerats inom Visual Studies i ett kog-
nitivt perspektiv där bildperceptionen har relaterats till hur narrativ associ-
eras till bildliga kompositioner (Mondzain 2010). Jag vill påstå att arkeo-
logers riktade uppmärksamhet är ett exempel på en sådan effekt, där en 
varierad uppsättning motiv i kompositioner ger upphov till mer detaljerade 
tolkning ar om vilka eventuella ideella föreställningar som representeras av 
bilderna. En stor variation tycks möjliggöra ett detaljerat tolkningsnarrativ. 

Den fjärde beståndsdelen består av en fördjupning av del tre och rör 
graden av variation inom de specifika motivkategoriseringarna, vilken kan 
refereras till i termer av stil. Stilmässig variation har behandlats som en 
viktig parameter vid kronologisk kategorisering av hällbilder. Stil kan även 
ses i termer av materiell effekt, då stilistisk variation eller upprepning kan 
kopplas till hur huggning av nya motiv relateras till befintliga hällbilder. 
Stilistisk utformning uttrycker valet att antingen anknyta till ett befintligt 
uttryck eller bryta med det uttrycket. Stilistiska val kan förstärka den visu-
ella effekten av motivvariationen ytterligare, vilket inte står i motsats till att 
stilistisk variation även kan uttrycka rumsliga eller tidsmässiga dimensioner 
av produktionen. 

Dessa fyra beståndsdelar skapar var för sig olika möjligheter för visuell 
tillgänglighet, de är av visuell eller icke-visuell karaktär. Den visuella upp-
levelsen sammanfattas i enlighet med tabell 5.1, där de fyra beståndsdelarna 
kategoriserats i relation till de lokaler som undersökts. Jag har här valt att 
kategorisera den visuella upplevelsen i relation till varje enskild lokal, trots 
att det i ett upplevelseperspektiv är uppenbart att flera av lokalerna ingår i 
samma hällbildskomplex. Syftet är att visa hur den visuella tillgängligheten 
trots det kan variera. 

Jag har även karaktäriserat upplevelsen av hällbildernas inbördes rela-
tioner, det vill säga om kompositionen är bildlig eller formaliserad. I en 
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bildlig komposition relateras motiven till varandra och upplevs höra sam-
man, medan upplevelsen av en formaliserad komposition accentuerar de 
enskilda hällbildernas format, vilket kan innebära överhuggningar eller att 
hällbilder placerats i nära relation till sprickor eller kvartsvener snarare än 
till förekomsten av äldre motiv. I vissa fall förekommer bägge dessa kom-
positioner parallellt, till exempel vid RAÄ 1. Då har kompositionen karak-
täriserats som bildlig. 

De stora hällbildkoncentrationerna har generellt sett en högre visuell 
tillgänglighet och bildlighet än de små lokalerna. Vid Himmelstadlund 
(RAÄ 1) och Ekenberg (RAÄ 23) upplevs alla fyra beståndsdelar vara visu-
ella, medan RAÄ 344, Karlsberget (RAÄ 45) och RAÄ 44 är av en icke-
visuell karaktär och upplevs som mer formaliserade. Hällbildernas mate-
rialitet anknyter sålunda på ett tydligt sätt till uppdelningen i små och stora 
lok aler, där de stora lokalerna inte bara är varierade och bildliga utan också 
mer visuellt tillgängliga än de små icke-visuella och formaliserade lokalerna.  

Den gemensamma faktorn för alla diskuterade platser är att hällbildernas 
materialitet alltid skapar tydliga effekter i relation till en visuell upplevelse. 
Det finns ett spel mellan det uppenbart visuella och det dolda som skapas 
genom interaktioner med hällbilderna, ett spel där platsens inneboende 
materiella kvaliteter förstärks genom medvetna utformningar av hällbilder-
na. Vissa hällbilder är konstruerade för att möjliggöra ett aktivt bruk under 
längre tid eller alternativt ett återupptäckande, ett bruk där bildlig utform-
ning är central. För andra hällbilder är bildligheten sekundär, där tycks 

Tab. 5.1. Den visuella tillgänglighetens fyra beståndsdelar, samt motivkomposition-
ernas bildlighet i relation till de platser som undersökts.
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istället produktionen av hällbilder accentuera ett ögonblicks närvaro i land-
skapet. En manifestation av en praktik snarare än ett bildligt uttryck. Dessa 
platser är formaliserade, hällbilderna fåtaliga och bestående av de vanligaste 
motiven i enkel stil. På sådana platser kan det jungfruligt orörda ha varit 
eftersträvansvärt vilket ställer krav på ett sökande efter svårupptäckta spår. 
Den dämpade, lågmälda materialiteten skapar ett riktat seende som påmin-
ner om det antikvariska inventeringsögats uppmärksamhet. 

Fig. 5.34. Fig. 5.34. Rekonstruktionsförslag över hur relationen mellan visuellt bild-
liga platser och icke-visuella formaliserade platser i Motala Ström-området kunde te 
sig under aktiv hällbildstid. De diskuterade platserna är namngivna, andra platsers 
visuella tillgänglighet har uppskattats med utgångspunkt i tidigare hällbildsinven-
teringar. Osymmetriska röda former markerar visuella noder, vilka är omgivna av 
icke-visuella satellit-platser markerade av blå cirklar. Gröna ovaler markerar platser 
vars materialitet befinner sig mellan det visuella och icke-visuella. Platsernas bruk 
över tid återges genom storleken på markören, stora kartsymboler markerar ett 
långt bruk och små ett kortare bruk.

◀

N
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Visuell tydlighet är ett resultat av medvetna handlingar. Likaså är de häll-
bilder som har en begränsad visuell potential resultatet av handlingar som 
inte primärt syftat till att visualisera något, eller där en mer esoterisk visuell 
effekt har eftersökts. De täta hällbildskoncentrationerna kan ses som ett slags 
visuella noder i landskapet, platser där bildtraditionen utvecklades genom 
en visuell interaktion med befintliga hällbilder i intersubjektiva samman-
hang. Där föddes idéer och koncept och där utvecklades stilar och kreativa 
teman i relation till en materialiserad ”konsthistoria”. Kring dessa noder, 
vars epicentrum representeras av de allra största lokalerna, finns mängder 
av mindre lokaler som ibland endast består av några enstaka former och 
ett litet repetitivt och homogent utbud av bilder. På de små lokalerna var 
kreativiteten i förhållande till motivvalet inte av lika stor betydelse. 

Ett arkeologiskt studium av hällbilders materialitet visar att fenomenets 
betydelse kan sökas bortom avbildens representativa och symboliska men-
ing. Det finns tydliga paralleller till de historiska bildtraditioner som dis-
kuterades i kapitel 3. Bilder som uppfattas som ikonografiska, i den mening-
en att de anses kräva en kulturell kod eller förförståelse för att tolkas, har 
också andra samtidiga betydelser i relation till sin materialitet. Hällbilderna 
i Motala Ström-området var betydelsefulla som ett instrument, med vilket 
tankar och föreställningar om världen konkretiserades i direkt relation till 
en materialiserad bildtradition, och som en praktik där hällar i landskap-
et markerades i ett potentiellt kollektivt identitetsskapande. I den senare 
praktiken eftersöktes rena hällar som saknade spår av bildlighet och hug-
gandet på dessa ytor återskapar grunderna i hällbildernas format, genom en 
repetitiv och likformad framställning av enkla skålgropar och skepp. 

Det finns ytterligare en meningsfull dimension i relation till hällbilder-
nas bildlighet och visuella tillgänglighet. Skalan mellan å ena sidan en visu-
ellt tillgänglig och bildlig materialitet och å andra sidan en osynlig och 
formaliserad hällbildsmaterialitet kan vara resultatet av en temporalitet i 
bruket av platser. Platser med hällbilder som upplevs anknyta till likartade 
stilistiska ideal och saknar visuell potential har skapats genom ett kort och 
begränsat bruk (Fig. 5.34). Lokaler med visuell potential och hög bild-
lighet är resultatet av ett längre och mer omfattande bruk, kopplat till den 
närmast magnetiska effekt befintliga hällbilder har på nyproduktionen. 
Denna temp orala dimension av hällbildernas materialitet är utgångspunkt-
en för det avslutande kapitel 6. Den aktiva hällbildstiden är ett socialt sam-
manhang där det finns tydliga konceptualiseringar om hur bilder var av 
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betydelse. Bildtraditionen sträcker sig bortom hällbildslandskapets mate-
rialitet och bilder skapas och brukas i andra medier. Frågan som kommer 
belysas är hur hällbilders betydelse kan relateras till ett sådant kronologiskt 
och socialt sammanhang.
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De sydskandinaviska hällbildernas koppling till bronsålderns samhälle 
börjar med ett kronologiskt antagande: att den aktiva produktionen 
av hällbilder primärt kan dateras till perioden mellan ca 1700-500 f.Kr. 
Bronsåldersdateringen av den sydskandinaviska hällbildstraditionen har 
inneburit att fenomenet tolkats som ett uttryck för periodens förmodade 
idévärld och samhällsstruktur. I kapitel 2 berördes hällbildernas daterings-
historik kortfattat, en forskningshistoria som tar sin början i 1800-talet då 
debatten stundtals var intensiv om vilken tid hällbilderna skulle härledas 
till (ex Holmberg 1848; Brunius 1868; Nilsson 1875). Först i och med 
komparativa analyser där hällbilderna studerades i relation till bronsföremål 
kunde dateringsdebatten avslutas (se Hildebrand 1869; Montelius 1885). 

Detta innebar ingalunda att dateringsfrågor ströks från forsknings-
agendan, snarare tvärtom. När väl hällbildernas tillkomst placerats i brons-
åldern så riktades dateringsdiskussionen mot hällbildernas kronologiska ut-
veckling och under vilka delar av bronsåldern som produktionen var som 
intensivast. För Motala Ström-områdets vidkommande så argumenterade 
Nordén för att huggningen av nya hällbilder skulle dateras till bronsålderns 
period II och III, på grundval av hällbildernas likhet med den äldre brons-
ålderns föremål och dekorstilar (Nordén 1925:139ff). 

Kapitel 5 avslutades med antagandet att hällbildernas visuella tillgäng-
lighet i landskapet, i kombination med graden av kompositionell bildlighet, 
är resultatet av en temporalitet i relation till bruket av platser. Ackumula-
tionen av hällbilder på ett fåtal platser föreslogs vara ett resultat av ett långt 
aktivt bruk, medan små hällbildskoncentrationer skapats genom praktiker 
där hällbilder producerats vid enstaka tillfällen. Den tidmässiga variationen 

6 Från avbilden till bilden
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är utgångspunkten för avhandlingens sista kapitel och frågan om hur häll-
bilderna kring Motala Ström skall förstås i relation till ett socialt och kro-
nologiskt sammanhang. Inledningsvis kommer principerna för datering av 
hällbilder diskuteras i relation till en arkeologisk konceptualisering av tid, i 
syfte att identifiera vilket kronologiskt sammanhang som är av intresse för 
denna studie. 

Tid och kronologi

Likhetsprincipen har varit, och är till viss del fortfarande, en dominerande 
utgångspunkt för hällbildsdatering. Då likhetsprincipen tillämpas vid da-
tering antas den spegla en samtidighet mellan föremål och avbild samt mel-
lan likartade bilder. Detta antagande gör det möjligt att konstruera relativa 
kronologier baserade på typologiska sekvenser och motivkategoriseringar 
(ex Mandt 1991; Kaul 1998a; Ling 2008). Om antagandet att likhet in-
nebär samtidighet tillämpas i studiet av alla hällbilder, så får det problem-
atiska konsekvenser (se Fahlander 2008b; Nielsen et al 2009). I kapitel 3 
diskuterades stilistiska återbruk och parafraser, vilket öppnar möjligheten 
för att bilders likhet inte alltid kan härledas till ett gemensamt krono logiskt 
sammanhang. Exempel på likhetsrelationer mellan bilder skilda av tid och 
rum är stilistiska upprepningar genom influens och inspiration samt med-
vetna återbruk eller ”kopieringar” av motivteman. Upprättandet av gene-
rella kronologiska typer innebär ett avmaterialiserande av bilden där åter-
bruk och parafraseringar riskerar att osynliggöras. 

Samtidigt kan variationen av stil och motiv ha en relativ daterings-
potential i specifika materiella sammanhang. Sätten hällbilder anknyter 
till, eller avviker från varandra, kan göras till utgångspunkt för att diskutera 
hur bruket av hällbilder varit av betydelse över tid och i relation till andra 
bildmedier än sten. Nyligen har hällbilder föreställande vapen belysts ur 
ett sådant perspektiv och föreslagits vara en del i specifika föremålsbio-
grafier där reella vapen avbildats i slutet av sin livscykel (Goldhahn 2014). 
Principiellt skulle sålunda ett bronssvärd daterat till period II kunna repre-
senteras av en hällbild tillkommen långt senare än tidpunkten för svärdets 
produktion. 

Hällbildsdatering genom stilistisk eller avbildande likhet är långt ifrån 
den allenarådande metoden. De senaste decennierna har geologiska rekon-
struktioner av förhistoriska strandlinjenivåer utgjort ett viktigt arbetssätt 
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vid upprättandet av hällbildskronologier (ex Helskog 1999; Sognnes 2003; 
Ling 2008). Genom att mäta hällbildernas höjd över havet och relatera 
mätningen till landhöjningen så kan en tidigast möjlig tidpunkt fastställ as 
för produktionen. Antagandet som ligger till grund för resonemanget är att 
hällbildshuggarna producerade sina alster i nära anslutning till strandlin-
jen, och inte på hällar lokaliserade högt i landskapet (jfr Burenhult 1980). 
Styrkan med strandlinjedateringar är att de även tycks fånga en meningsdi-
mension hos fenomenet. Placeringen i vattenlinjen antas vara betydelsefull, 
vilket motiverats av den högre frekvensen skeppsbilder (Ling 2005, 2008, 
2013). 

De kanske tillförlitligaste metoderna för datering av hällbilder är studiet 
av överlappande hällbilder samt fynd i slutna kontexter (ex Burenhult 1980; 
Mandt 1991; Goldhahn 1999, 2013; Linge 2007; Fahlander 2012). Över-
huggningar kan analyseras genom mikrostudier i syfte att avgöra vilken av 
de överlappande hällbilderna som höggs in först, och även om vetskapen 
saknas om hur långt det kronologiska mellanrummet är så kan en relativ 
kronologi konstrueras. Hällbilder i slutna kontexter, främst bestående av 
hällar i eller under rösen, ger en liknande indikation om ett tydligt kron-
o logiskt sammanhang eftersom anläggandet av graven oftast kan dateras 
med viss precision. Eftersom hällbilder i gravar mestadels finns på stenar 
i kantkedjan eller i centralt placerade hällkistkonstruktioner (som fallet 
troligen varit i Kiviksgraven) så är sannolikheten stor att hällbilderna pro-
ducerades i samband med gravens konstruktion. Dessvärre represent erar 
överhuggningar och hällbilder i slutna kontexter anomalier i relation till 
den sydskandinaviska hällbildstraditionen som helhet. Därför är met oden 
ingen lämplig utgångspunkt för generaliseringar rörande fenomenets kro-
nologi eller betydelse. 

Resultatet av arbetet med hällbildsdatering, är att tyngdpunkten av den 
aktiva hällbildsproduktionen kan dateras till bronsåldern. Målsättningen 
att nå mer exakta dateringar eller att upprätta generellt giltiga relativa eller 
absoluta kronologiska sekvenser tenderar att undertrycka specifika betydel-
ser av hällbildsfenomenet. Hällbildernas dikotomiska karaktär (se kapitel 
4) tycks undfly exakta dateringar av helheten. Det repetitiva anslaget i 
kombination med ibland till synes ändlösa variationer av motiv och kom-
positioner passar inte helt smärtfritt in i arkeologins typologiskt baserade 
generaliseringsmodeller.

För Motala Ström-områdets hällbilder så har detta förhållande diskuter-
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ats av Hauptman som, med en utgångspunkt liknande min egen, argu-
menterar för att en diskussion om hällbilders betydelse inte nödvändigvis 
förutsätter en detaljerad figurkronologi (Hauptman Wahlgren 2002:176f ). 
Tvärtom, så riskerar produktionsmodeller och upprättandet av kronologier 
att bli ett tidsödande arbete på bekostnad av tolkning och analys. Haupt-
man för istället en mer generellt hållen kronologisk diskussion om Motala 
Ström-områdets kronologiska faser baserad på antagandet att hällbilder 
ackumulerats under lång tid, hon föreslår ett tidsspann på minst 500 år 
(a.a:180f ). Hauptmans resonemang är pragmatiskt och rimligt, och resul-
terar i en generell rekonstruktion av Motala Ström-områdets kronologiska 
sekvenser. Den mest bildintensiva perioden dateras till mitten av brons-
åldern medan den stiliserade hällbildsproduktion och återbruket av de 
figur rika lokalerna genom omhuggningar dateras till yngre bronsålder och 
början av järnåldern (a.a:181). 

Jag vill istället behandla den aktiva hällbildsproduktionens sociala och 
kronologiska sammanhang med utgångspunkt i en större, mer teoretiskt 
präglad diskussion om den arkeologiska konceptualiseringen av tid. De 
senaste decennierna har ett flertal forskare diskuterat frågor som rör tids-
uppfattning, särskilt i relation till hur minnet av det förgångna material-
iserats i förhistoriska och historiska sammanhang, den så kallade ”past in 
the past”-diskussionen (ex Bradley 2002; Van Dyke & Alcock 2003; Jones 
2007; Hingley et al 2012). Parallellt med detta har även själva konceptet tid 
problematiserats i diskussioner om betydelser i förhistorien samt i relation 
till den arkeologiska praktiken som sådan (ex Murray 1999; Olivier 2004, 
2011; Lucas 2005; Witmore 2012).

Av särskilt intresse är den franske arkeologen Laurent Oliviers arbete. 
Olivier menar att den historiska tidsuppfattningen består av ett linjärt och 
filmiskt synsätt, där tydligt definierbara epoker kommer och går och avlös-
er varandra. Den historiska tiden kan delas in i sekvenser, mätas och åter-
skapas i tydligt rekonstruerade ögonblick (Olivier 2004:208). Problemet 
är, enligt Olivier, att den materiella världens essens inte tycks följa den 
historiska tidens princip, vilken stannar vid att vara en konstruktion av det 
moderna tänkandet (jfr Lucas 2004). Den fysiska livsvärlden är istället att 
betrakta som en sammansmältning av mängder av epoker; ”a composite, in 
that it is mainly made up of elements originating in the past but continuing 
to exist in the present.” (Olivier 2004:205). 

Den konstruerade historiska tiden blir enligt Olivier inget mer än ett 
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mått, en struktur för de händelser och de samhällen som är föremål för 
arkeologiskt studium. Tiden borde istället betraktas som materialiserade 
minnen, vars existens formar nuet i lika stor utsträckning som det för-
flutna. Tidens effekt består av kopplingar mellan olika materiella minnen 
i en pågående process av meningsskapade (a.a:212). Olivier utvecklar sina 
tankar om tid genom en argumentation om den arkeologiska praktikens 
samtidsrelevans och frågar sig om det arkeologiska studiet i själva ver-
ket handlar om att studera det materiella minnets effekt i nuet (Olivier 
2012:128f ). 

Även om Olivier ibland balanserar farligt nära gränsen till ett relativ-
istiskt avfärdande av möjligheten att studera förhistoriska samhällen, så 
finner jag hans teoretiska utgångspunkter såväl intressanta som tillämp-
bara i studiet av hällbilder. Ett arkeologiskt källmaterial kan beskrivas i 
termer av en heterogen sammansmältning, där lämningar med skilda kron-
ologiska tillkomstsammanhang aktiveras genom sin rumsliga relation till 
varandra. För hällbilders vidkommande återfinns sällan andra lämningar 
i direkt relation till hällarna, åtminstone inte lämningar daterade till det 
som ofta framställs som fenomenets blomstringstid, det vill säga mitten av 
bronsåldern (period II-IV). De lämningar som har en direkt eller mycket 
nära rumslig relation till hällbilder, såsom härdar (ex Nilsson 2010, 2012), 
skärvstenshögar (ex Schnittger 1922; Nordén 1925:49; Hauptman Wahl-
gren 2002:146ff) eller i sällsynta fall rösen (ex Hansson 1936; Widholm 
1998), är visserligen svårdaterade men tenderar då datering är möjlig att 
vara från slutet av bronsåldern eller början av äldre järnålder. 

Den mix av det förflutna och det sentida som enligt Olivier karaktär-
iserar fysiska lämningar stannar i fallet hällbilder i relationen mellan be-
fintliga hällbilder och nyproduktion under den aktiva hällbildstiden, förut-
satt att vi accepterar att hällbildspraktiken resulterade i en ackumulation 
under lång tid. De olika dateringsmetoder som använts i studiet av den 
syd skandinaviska hällbildtraditionen indikerar att hällbilder producerats 
under stora delar av bronsåldern. Ur mitt perspektiv spelar det mindre roll 
om nyproduktionen skett under 1 500, 1 000 eller 250 år. Hällbilder i 
landskapet har potentialen att återupptäckas, och att nya hällbilder pro-
ducerades i någon form av relation till redan befintliga hällbilder innebär 
att hällbildsskapandet skedde i dialog med ett materialiserat förflutet. Med 
Oli viers terminologi så interagerade varje huggning av en hällbild med min-
net av tidigare hällbilder. Man kan sålunda tala om ackumulationens effekt 
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som betydelsefull. Hällbilder producerades aldrig i ett vakuum, avskilda 
från sin rumslighet. Det skedde i samspel med platsens och landskapets 
hällbildsmaterialitet, så som den beskrevs och diskuteras i kapitel 4 och 5. 

Att följa Oliviers resonemang i relation till hällbilderna kring Motala 
Ström innebär att deras betydelse omöjligen kan avskiljas från platsernas 
nutida materiella sammansättning, där alltifrån Nordéns järnräcken och 
hällbildernas röda färg, till motorvägar och byggnader ingår. Min övertyg-
else är dock att arkeologer kan fortsatta intressera sig för de betydelsefulla 
sammanhang hällbilderna ingick i under forntiden. Tanken om tidens mat-
eriella effekter kan vara en fruktbar utgångspunkt för en diskussion om 
relationen mellan bronsålder och aktiv hällbildstid. 

Den aktiva hällbildstidens materialitet består måhända av ett urval, där 
sentida omformningar filtreras bort. Till skillnad från Olivier så anser jag 
inte att det urvalet är konstruerat. Jag är inte beredd att helt och hållet 
förkasta den arkeologiska analysens möjlighet att studera forntiden, eller 
förneka att denna forntid existerat på egna villkor. Men gällande hällbilder 
så är konstruktionen av kronologiska sekvenser ett arbete som inte nöd-
vändigvis resulterar i en förståelse av fenomenets skiftande betydelser. Med 
detta menar jag att stilistisk utveckling sällan ses som meningsfull annat än 
som ett mått på att tid förflutit. I likhet med Hauptman anser jag att ett 
kronologiskt intresse för hällbildernas ackumulation i landskapet behöver 
motiveras i relation till de betydelser som eftersöks. Därför ser jag princi-
pen om tidens materiella effekt som mer intressant än upprättandet av en 
motivbaserad kronologi. 

Principiellt så finns endast två klart definierbara stadier för Motala 
Ström-områdets aktiva hällbildstid. Ett initialt skede då de första hällbilder-
na höggs in och slutet på den produktionen, då spridningen av hällbilder i 
landskapet upphörde. Slutskedet representeras av de förekomster vi känner 
till och återfinner idag. Inget av de två stadierna kan med säkerhet fixeras 
tidsmässigt, och initialskedet kan inte heller i någon empiriskt observerbar 
mening orienteras rumsligt. Att peka ut platsen där den första hällbilden 
höggs in eller specificera vilket motiv det kan ha rört sig om stannar vid 
det ”tolkande”, för att uttrycka sig försiktigt. De stora hällbildskoncentra-
tionernas ursprung, med bilder som liknar tidiga bronsföremål, ramfigurer 
och björnspår, kan säkerligen sökas i bildtraditionens initiala etableringsfas 
(jfr Nordén 1925:139ff; Hauptman Wahlgren 2002:238f ). Men ur mitt 
perspektiv blir sådana resonemang aningen missvisande, eftersom utgångs-
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punkten lätt reduceras till en analys av ovanliga motiv som anses ha en 
större dateringspotential än likformiga hällbilder.  

Slutskedet av den aktiva hällbildstiden är därför intressantare eftersom 
det formas av en relation till hällbildernas befintliga materialitet, det vill 
säga minnet av bilden i landskapet. Den aktiva hällbildstidens slut är också 
den mest tillgängliga ur ett arkeologiskt perspektiv, eftersom diskussioner 
av andra temporala sammanhang alltid kräver en abstraktion av fenomenet. 
Nyproduktionens slutskede är en tid då förhållandet till bilden och dess 
betydelse i konceptuell mening, vid något tillfälle sätts på sin spets, vilket 
leder till att bildframställningar blir mindre vanliga i den äldre järnålderns 
samhälle. Slutskedet av hällbildsproduktionen tycks också varit präglat av 
motstridiga förhållningssätt till hällbilderna, vilka accentueras genom ett 
antal materiella relationer och artikulationer. Innan jag närmar mig det 
skeendet så finns ett behov av att definiera och diskutera hur bilden som 
koncept kom att formas under den aktiva hällbildstiden. Att förstå hur 
bilden konceptualiserades och praktiserades i fler parallella medier än sten 
kan vara ett sätt att tydligare belysa hällbildsfenomenets betydelse i relation 
till tid och rum.  

Bildens möjligheter och den möjliga bilden

Hur kan södra Skandinaviens hällbilder relateras till allmänna attityder, 
tankar och sociala sammanhang under bronsåldern? Den frågan utgör inte 
bara temat för innevarande kapitel utan är en ofta anförd utgångspunkt för 
såväl hällbildstudier som andra typer av bronsåldersstudier. Min utgångs-
punkt är att relationen mellan hällbilder och bronsåldern i allmänhet 
inte kan förutsättas vara relevant. Kanske är frågan missriktad, eftersom 
hällbilds koncentrationerna i södra Skandinavien inte är rumsligt repre-
sentativa för en ”allmän” bronsålder. De lämningskategorier som brukar 
anses typiska för bronsåldern, såsom rösen och högar, skärvstenshögar, 
vallanlägg ningar och hällbilder har alla varierade utbredningsmönster (ex 
Hyenstrand 1979; Olausson 1995; Skoglund 2008). Lägg därtill fynden 
av bronser och de sen aste decenniernas fynd av boplatslämningar från 
företrädesvis yngre bronsålder, så framträder ingen enhetligt eller allmän 
bronsålder (se Olausson 1999; Ljunge & Röst 2014). 

Bronsålderstypiska lämningar präglas av stora variationer gällande ut-
bredning och förekomsternas frekvenser. I fallet hällbilder så är de stora 
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regionala koncentrationerna belägna i kustområden i södra och mellersta 
Sverige och längs den norska kusten. Det intressanta med denna generella 
utbredning är att hällbilderna i stor utsträckning är rumsligt skilda från 
de områden som i arkeologisk forskning gärna framställts (såväl explicit 
som implicit) som bronsålderns ideologiska och kosmologiska centrum, 
det vill säga södra Skandinavien. De forskare som de senaste decennier-
na framgångsrikt presenterat tolkningar om bronsålderns tro och sociala 
struktur har lagt stor vikt vid det sydskandinaviska materialet. Där ingår 
även hällbilderna, men ofta i en stödargumentation med syfte att bekräfta 
en större bild genom att ytterligare en bit läggs till pusslet.

Även om detta kan tyckas vara en grov generalisering av bronsåldersfor-
skningen, en forskning som utmanats av flera av de senaste årens hällbilds-
studier (ex i Goldhahn et al 2010), så vill jag mena att det finns möjligheter 
att utveckla resonemanget om hällbildernas betydelse om de befrias från 
antagandet att de primärt representerar Bronsåldern med stort B. Frågan 
om hur hällbilder speglar bronsåldern kan bytas ut mot frågan om hur 
hällbilder var en del av processer där föreställningar om världen skapades 
genom interaktioner med landskapets materialitet över tid. 

För denna studie är bildens möjligheter en lämpligare utgångspunkt då 
hällbilder relateras till sociala sammanhang under aktiv hällbildstid. Den 
aktiva hällbildstiden är en tid varifrån delar av det arkeologiska källmate-
rialet är präglat av bildlighet, och även om det är vanskligt att avfärda såväl 
senneolitikum som den förromerska järnåldern som bildlösa så är figura-
tiva framställningar snarare undantag än regel under nämnda tidsavsnitt. 
Särskilt under den äldre järnåldern är bilden anmärkningsvärt frånvarande, 
för att återkomma i materiella lämningar först vid övergången till yngre 
järnålder flera hundra år senare (Andrén 2014:134ff).  

Att skapa och tänka i bilder tycks vara en möjlighet som är typisk för 
den aktiva hällbildstiden, men där det initialt fanns normer och ideal som 
begränsade format och val av material. Bildframställningar var i ett första 
skede möjliga i materialen brons och sten (möjligheten att bilder fram-
ställdes i förgängliga, och för arkeologin oåtkomliga material finns förstås). 
Med bilder menar jag i detta sammanhang bronsföremål, tredimensionella 
bilder i form av figuriner och hällbilder. Då bronset började framställas och 
brukas i södra Skandinavien så var framställningar i brons initialt formmäs-
siga snarare än bildliga (Fig. 6.1), bestående av geometriska mönster, spi-
raler och cirkelmotiv på bältesplattor, yxor och halskragar. En av de första 
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bildframställningarna som påträffats i brons är två likartade figuriner utan 
armar och med hattbeklädda huvuden. Figurinerna återfanns i en depå i 
Loshults socken i Skåne (Arne 1909). Även om bilder introduceras under 
den äldre bronsåldern så är bildskapandets omfattning fortfarande begrän-
sad. Dekoren på bronsföremålen är ett uttryck som påminner om fram-
ställningar i äldre tider, såsom till exempel keramikdekor under mellan-
neolitikum. 

Efterhand blev bildliga framställningar allt vanligare på bronsföremålen, 
främst på rakknivarna där såväl punsade bildframställningar som gjutna 
figurativa detaljer förekommer. Bronset är ett material som i allra hög-
sta grad erbjuder sig som medium för bilder. Dess lättarbetade yta, såväl 
som formbarheten i gjutningsprocessen skapade möjligheter som dittills 
varit outforskade i en skandinavisk kultursfär. Bronsets bildlighet har också 
studerats ingående och länge av arkeologer. I modern tid framstår Flem-
ming Kauls tolkningar av bronsets bildframställningar som ikonografiska 
representationer av kosmologiska narrativ, som ett av de mest uppmärk-
sammande arbetena på temat (Kaul 1998, 2004). 

Att det föreligger ett betydelsefullt samband mellan brons och sten som 
medium för bilder har ofta utgjort en tematisk ingång då bronsålderns 
idévärld skall förstås (Kaul 1996; Bradley et al 2010). Hällbilder och 
bronsbilder anses vara olika framställningar av samma historia (Malmer 
1981:50; Kaul 1998; Bradley 2006). Hällbildsförekomsterna har också på 
ett kon kret sätt relaterats till bronsföremål och bronsframställning. Deras 

Fig. 6.1. Skafthålsyxa i massivt brons med geometrisk ornamentik typisk för bron-
sålderns första skede. (Efter Larsson 1994:78).
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placering i landskapet korrelerar med möjliga utbytes- och handelszoner 
av maritim karaktär (Kaliff 1999; Kristiansen & Larsson 2005; Ling 2008; 
Goldhahn 2013:439ff), och praktikerna att gjuta brons och hugga häll-
bilder har sammankopplats genom fokus på rituella specialister och/eller 
möjliga symboliska konnotationer i förhållandet till sten och brons (Carls-
son 2001:41; Goldhahn 2007; Tilley 2008:249ff).

Hur eller varför bilden blev ett viktigt materiellt uttryck under den akti-
va hällbildstiden är troligen en komplex kombination av introduktionen av 
brons och bronshantverk, och förändrade sociala strukturer samt ideolog-
iska och religiösa föreställningar. Utvecklingen av bildens möjligheter är en 
intressant process, speciellt i relation till hällbilderna som förutom att vara 
koncentrerade till landskap med transitliknande karaktär även befinner sig 
i den skandinaviska bronsålderns nordliga gränsland. De stora hällbilds-
koncentrationerna i Bohuslän, sydvästra Norge, Uppland, Dalsland och 
även i viss mån de östgötska hällbilderna, är regioner som angränsar till den 
nordskandinaviska hällbildstraditionen (Fig. 6.2). Att se dessa områden 
som portar och kontaktytor mot såväl norr som öster sätter den sydskan-
dinaviska bronsåldern i relation till sedan länge etablerade bildtraditioner 
(jfr Ojala 2014). 

Bildens vidgade möjligheter växer fram i relation till det nya materialet 
brons och stenens materialitet, vilken under bronsåldern accentueras och 
transformeras genom om rad praktiker (se Ljunge 2014). Det handlar inte 
i första hand om en passiv reception av bilder, vare sig från söder eller från 
norr, utan en process där bilden assimileras in i ett antal olika sociala sam-
manhang genom såväl materiella som intersubjektiva relationer. Bilden blir 
en allt mer öppen möjlighet, vilket kan relateras till diskussionen i kapitel 
3 där liknande vändningar mot bilden innefattar effekter där bilder börjar 
”leva sina egna liv”. Bildtraditioner skapas i en dialektik mellan befintliga 
bilder och ett nyskapande. Särskilt relevant är detta för bildtraditioner med 
en kontinuitet som sträcker sig över många generationer. Bilden är både 
instrument och symbol, och kan representera föreställningar men också 
utgöra ett format där tankar kan materialiseras och uppstå. Över tid, när 
bilder ackumuleras i landskapet och i andra medier, så antar bilden även 
rollen som minne och ideal. På detta sätt har bilder förmågan att samtidigt 
vara konserverande och inspirerande.

Att upplevelsen av bildens materialitet kan forma sociala sammanhang 
och föreställningar om världen kan sättas i relation till tematiskt liknande 
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Fig. 6.2. Karta över större hällbildskoncentrationer i Skandinavien. Blå områden 
markerar den nordskandinaviska traditionen, ljusröda området den sydskandi-
naviska.
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arkeologisk forskning. Ett exempel är neolitiseringen, där fenomeno logiskt 
inspirerade studier presenterat en övertygande argumentation om att re-
lationen mellan perception och de praktiker som leder till landskapets 
föränderlighet är av betydelse för formationen av ideella föreställningar. 
Till exempel leder röjning av vegetation till en ny landskapsupplevelse, 
där visuella intryck formade såväl föreställningar om landskapet som kon-
struktionen av monument (Tilley 2007). Produktion av keramik är ett an-
nat exempel, en process som innebär nya rörelsemönster i landskapet och 
nya förhållanden till platser och material vilket kan leda till förändrade 
tankemönster och nya symboliska konnotationer (Herva et al 2014). Jag 
vill påstå att bilden har möjligheten att på ett liknande sätt skapa föreställ-
ningar om landskap genom sin visuella uppenbarelse.  

En vändning mot (häll)bilden 

Slutet av den aktiva hällbildstiden är en tid där det länge existerat ett kon-
ceptuellt såväl som praktiskt förhållningssätt till bilden. Varje ny hällbild 
som huggits in är relaterad till uppfattningar om vad en bild är, vilka möj-
ligheter den rymmer, hur den är av betydelse och vad dess syfte består 
i. Denna relation är präglad av hällbildens materialitet, och av de andra 
bildmedier som den aktiva hällbildstidens människor hade erfarenhet av. 
För att förstå den sociala betydelsen av Motala Ström-områdets hällbilder i 
slutet av den aktiva hällbildstiden vill jag belysa hur förhållandet till bilden 
expanderat bortom de begränsningar som definierade bildmediet under 
den äldre bronsåldern. 

Vid sidan om stenhällar så är bronset det mest nyttjade mediet för bild-
liga framställningar under hela den aktiva hällbildstiden. Bronsföremålens 
format blev tidigt ett estetiskt ideal viktigt att anknyta till, till exempel 
genom hällbildframställningar som bär likhet med vapen. Under den äld re 
bronsåldern fanns också tydliga paralleller mellan bronsföremål och flint-
hantverk, då flintdolkar utformades i enlighet med de nya ideal som följde 
med bronsets materialitet (Apel 2001:265ff). Dolkarnas design kan ses som 
en bildlig parafras av föremål i brons, vilket speglar en innovationsprocess 
där anmannandet av nya former var betydelsefullt (Fig. 6.3).

Den äldre bronsålderns fåtaliga bildframställningar har genom åren getts 
stor uppmärksamhet i arkeologisk forskning. Föremål som Balkåkratrum-
man (period I eller II), solvagnsekipaget från Trundholm (period II) och 
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Fig. 6.3. Flinthantverk vars utformning kan relateras till bronsföremålens estetik 
(Efter Apel 2001:246).
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Rörbysvärdet (period I) antas spegla introduktionen av de föreställningar 
som anses karaktärisera bronsåldern (ex Larsson 1994:80f ). Även om dessa 
föremål är fascinerande (särskilt Rörbysvärdet, som av allt döma är en para-
fras på formen av ett svärd i sin skida försett med en skeppsristning) så rör 
det sig om unika bildframställningar som inte kan anses vara representativa 
för ett allmänt utbrett bildskapande. Vid sidan av hällbilderna så tycks bild-
framställningar ännu vara ett exklusivt fenomen under den första delen av 
äldre bronsålder. 

Den föremålskategori vars bildformat påminner mest om hällbilderna 
är bronsålderns rakknivar. Genom Kauls arbeten har rakknivarna intagit en 
särställning som källa till bronsålderns idévärld (Kaul 1996, 1998a, 2004, 
2013). Även ur ett konceptuellt bildperspektiv, utan målsättning att tyda 
bildvärldens eventuella symbolik, så är utvecklingen av rakknivarnas bild-
lighet intressant. Den äldre bronsålderns rakknivar har en bildlighet som 
ofta består av en figurativ formgivning av handtaget, företrädesvis i formen 
av ett hästhuvud (Fig. 6.4). Dekorelementen på de äldre rakknivarna har 
generellt sett inga figurativa inslag, utan är geometriska och bestående av 
mönster av linjer och ibland små trianglar. Tilläggas skall att rakknivarna 
har en form som relaterats till hällbildsskeppens format, särskilt de lång-
smala djurhuvudförsedda exemplen (Kaul 1996). Oavsett vad som avbildas 

Fig. 6.4. Exempel på formgivning av rakknivar under den äldre bronsåldern, här ett 
fynd från Ravlunda i Skåne. Bildframställningen består av handtagets utformning. 
Foto Historiska museet.
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så kan detta ses som ett exempel på hur bildliga referenser kopplar samman 
olika materiella fenomen. 

Under övergången till yngre bronsålder (period IV) så ändrar rakknivar-
nas bildlighet karaktär. De naturalistiskt formgivna djurhuvudhandtagen 
stiliseras alltmer i svanhalsliknande spiraler och cirkelformer, och bladet 
blir istället en yta för bildlig framställning. Det är också främst den yngre 
bronsålderns rakknivar som legat till grund för forskningens rekonstruk-
tioner av idévärld och kosmologi, och dessa föremål uppvisar en större och 
mer varierad motivvärld än de tidiga rakknivarna. Med början i 1100-talet 
f.Kr. förses rakknivar med skeppsbilder, och från och med ca 900 f.Kr. 
(övergången till period V) så uppträder en rad olika identifierbara motiv 
såsom hästar, ormar, fåglar och fiskar (ex Odelberg 1935). Många av mot-
iven är stiliserade och ibland kombineras formelement från flera motivkat-
egorier. Skeppsbilder smälter samman med ormbilder eller hästbilder och 
ringar och cirkelmotiv infogas i framställningarna. 

Långt ifrån alla rakknivar daterade till yngre bronsålder är försedda med 
bildframställningar. En del rakknivar saknar helt dekor på bladen och an-
dra är försedda med en formaliserad ornamentik. Det är ändå intressant 
att rakknivarnas bildframställningar går från ett tämligen repetitivt format, 
där en begränsad bildlighet (djurhuvudformade handtag) återupprepas, till 
en betydligt mer varierad bildframställning. Bilderna på rakknivarna följer 
en struktur som på ett principiellt plan påminner om hällbilderna kring 
Motala Ström, med å ena sidan ett formaliserat bildbruk, å andra sidan ett 
motivtätt och varierat framställningssätt. Den uppenbara skillnaden är att 
relationen mellan bronsbildernas variation och likhet är strukturerad över 
tid, medan Motala Ström-områdets hällbilder primärt är rumsligt struk-
turerade. Det formaliserade uttrycket inbjuder till en intressant jämförelse, 
är det möjligt att hällbildsformerna har en likande funktion som dekor 
på brons och keramik? Vid stora skålgropsförekomster, till exempel RAÄ 
75 vid Pryssgården, återfinns ibland geometriska kompositioner av former 
som påminner om föremålsdekor.  

Bildframställningar i brons är inte begränsade till rakknivarna under 
yngre bronsålder. Figurativa bronsföremål och ristade, punsade eller genom 
gjutning framställda bronsbilder, uppträder i flera format från period IV 
och framåt (Malmer 1970). Stiliserade skeppsbilder förekommer på knivar 
och halsringarnas ändplattor (Larsson 1994:111; Kaul 1998b:16ff), och 
tredimensionella bilder produceras i form av figuriner eller små statyetter. 
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Föremålen i fråga är långt ifrån lika många som antalet hällbilder, men 
de kan heller inte karaktäriseras som unika på samma sätt som den äld-
re bronsålderns fåtaliga bildframställningar. En av dessa bildkategorier är 
de så kallade ”kvinnostatyetterna” (Fig. 6.5), en typ av små antropomorfa 
figuriner som kännetecknas av sin halvcirkelformade armställning. Det 
finns även andra varianter som saknar ben eller har uthamrad kropp (Arne 
1909:183; Malmer 1990; Goldhahn 2013:531). De flesta fynden är gjorda 
i södra Skandinavien, i Skåne och Danmark, men enstaka figuriner har 
även hittats i mellersta Götaland (Malmer 1993:118f ). 

Bronset som bildmedium uppvisar en allt större variation under den 
yngre bronsåldern. Fler bildframställningar blir möjliga och med vari-
ationen följer även en ökad kvantitet. Det intensifierade sambandet mellan 
bildframställning och beständiga material i slutet av bronsåldern gör det 
intressant att vidga diskussionen ytterligare; integrerades andra bildmedier 
än sten och brons i praktiska och konceptuella förhållanden till bilden? Till 
viss del är frågan hypotetisk eftersom många typer av bildframställningar, 
såsom målningar eller träsniderier, är arkeologiskt svåråtkomliga. Närmast 
till hands ur ett arkeologiskt perspektiv ligger därför keramiken, i egenskap 

Fig. 6.5. Tredimensionella bildframställningar i brons. Figuriner som tycks anknyta 
till ett gemensamt stilistiskt ideal. Foto Lunds historiska museum.
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av att vara ett välstuderat massmaterial.
Det framhålls då och då i arkeologiska studier att den generella av-

saknaden av bilder på förhistoriska kärl är märklig, eftersom lerans elastiska 
kvaliteter borde inbjuda till ristningar (ex Eriksson 2009:140). Trots den 
gynnsamma materiella förutsättning, så är förhistorisk keramik en föremåls-
kategori som mestadels saknar bildframställningar. Dekorerad keramik är 
som bekant långt ifrån ovanlig före bronsåldern. Tvärtom så anses keramik-
dekor spegla alltifrån kollektiva identiteter till eskatologiska föreställningar 
från neolitikum och framåt (ex Hodder 1986; Hegemon 1992; Larsson 
2006; Herva et al 2014; se Eriksson 2009 för översikt). Men enligt den 
definition av bildlighet som diskuterats i kapitel 1, 4 och 5, så representerar 
keramiken snarare en formmässighet genom en repetitiv framställning av 
likformiga mönster. Den kompositionella variation som präglar hällbilder-
nas bildlighet saknas generellt i keramikdekoren. 

Under den äldre bronsåldern dekoreras keramiken sparsamt och bildele-
ment saknas. De under neolitikum vanliga gropelementen och linjerna är i 
stort sett frånvarande, vilket har relaterats till att ytbehandlingen av kärlen 
var av större betydelse (Eriksson 2009:148f ). I övergången till den yngre 
bronsåldern förändras keramikens uttryck. Även om bronsålderskeramiken 
generellt fortsätter att vara bildlös så återfinns ett antal intressanta undan-
tag. Det exempel som kanske har tydligast koppling till bilduttrycken i 
brons och sten är det kärl som påträffades på 1960-talet vid Vallby, strax 
nordväst om Västerås (Fig. 6.6). Kärlet är mig veterligen det nordligaste 
fyndet av en ansiktsurna, och har en dekor bestående av ett geometriskt 
mönster som är vanligt förekommande på bronsföremål. Utöver dekor-
en har kärlet försetts med bildframställningar i form av ett (möjligen två) 
stiliserat djurhuvud och solfigurer i ett utförande som känns igen från både 
bronser och hällbilder (Eriksson 2005:374ff). På kärlets skuldra finns den 
för ansiktsurnorna typiska ansiktsformen skulpterad, med ögon och näsa.

Ansiktsurnan hittades vid undersökningen av en skärvstenshög och kär-
let innehöll bland annat kremerade ben. På basis av urnans form och an-
dra föremål i fyndkontexten daterades den till period V (a.a:376). Kärlet 
från Vallby är visserligen unikt på grund av bildframställningarna, men 
föremåls typen ansiktsurna återfinns på flera andra platser i södra Skandi-
navien och i de norra delarna av dagens Polen. Typen dateras allmänt till 
den senare delen av yngre bronsålder. Urnornas ansikten kan vara både 
naturalistiskt återgivna eller stiliserade och är placerade på kärlets hals, eller 
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som i exemplet från Vallby på vulsten. De nordeuropeiska exemplaren är i 
vissa fall försedda med bilder i ett format som påminner om den sydskan-
dinaviska bronsålderns bildvärld, såsom vapen och vagnsmotiv samt bilder 
som liknar bronsföremål (Kneisel 2005). Utöver Vallbykärlet är fynd av 
ristade eller ”graverade” bildframställningar på keramik ovanliga i Skandi-
navien. Med god vilja finns ett fåtal exemplar, till exempel ett kärl funnet 
vid Hallunda vars botten är formgiven som en koncentrisk cirkel (Jaanus-
son 1981:78ff).

Ansiktsurnorna är dock inte de enda figurativt formade keramikkärlen 
från den yngre bronsåldern. Till denna kategori måste även gravkärl form-
ade som hus räknas. Fynd av husurnor från yngre bronsålder har gjorts 
på ett flertal platser i södra Skandinavien. På svensk mark har urnor åter-
funnits i gravkontexter främst på Gotland och i sydöstra Skåne (Sabatini 
2007:22ff). Precis som namnet på kärltypen antyder så liknar kärlen hus i 
miniatyr, med tak, en dörr och ibland fönster. Ansiktsurnor och husurnor 
är relativt ovanliga kärl, men deras numerär är alltför stor för att betrak-
tas som något helt unikt. Även keramik integreras sålunda i bildens möj-

Fig. 6.6. Dekorerat keramikkärl, daterat till bronsålderns period V. De figurativa 
inslagen består av såväl dekor som kärlets ansiktsform. Infällt i höger hörn visas ett 
rekostruktionsförslag (Efter Eriksson 2005:375f ).
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ligheter under den senare delen av bronsålder (se även Stålbom 1997).
Mängden figurativa keramikkärl är totalt sett liten, vilket möjligen 

kan relateras till den visualisering som tycks prägla bildmediet under den 
yngre bronsåldern. Bilder på bronser och i sten kännetecknas av en ex-
plicit bildlighet, det vill säga en utåtriktad bildlighet menad att synas i 
sociala sammanhang. Bruket av keramikkärl tenderar att oftare resultera 
i dolda kontexter som begränsar den visuella exponeringen, vilket gäller 
både hushållskeramik och gravgods. Även om lerans materiella kvaliteter 
hypotetiskt möjliggör bildliga framställningar, så är kärlen av mindre in-
tresse som bildmedium i jämförelse med brons och sten vars exponerings-
potential är större. 

Jag skulle dock vilja påstå att keramik i en bredare definition än kärl, i 
allra högsta grad har en bildlig karaktär under bronsåldern. Det handlar 
främst om den keramikproduktion som skett i samband med bronsgjut-
ning. Gjutformar kan sägas vara bilder, i den meningen att de produceras 
som en inverterad avbild av ett föremål som ännu inte existerar. Andra 
föremål kan naturligtvis utgöra modell och inspiration ifråga om formgiv-
ning och estetiska ideal, vilket är en poäng i sig eftersom det konkretiserar 
de resonemang som förts genomgående i avhandlingen. Gjutformarna är 
en metafor för bildens verkanskraft, dess effekt består av föremålet som 
gjutningen resulterar i. Gjutformen är en materialiserad metabild eftersom 
den tillverkats för produktionen av andra bilder, såsom figurativa framställ-
ningar på föremål. Då cire perdue-teknik tillämpas, det vill säga när lera 
appliceras på en vaxprototyp för att skapa en form, så handlar det om ett 
bildskapande i flera led. 

De sammanhang där bronsgjutning ingår präglas av ett aktivt förhåll-
ningssätt till bilden. Detta accentueras av att bildlighet även präglar andra 
föremål än gjutformar, såsom bälgmunstycken, slipstenar och täljstens-
formar (Thrane 2006; Goldhahn 2007:77). Att hällbilder, bronsgjutning, 
gravritualer och keramikframställning har beröringspunkter under brons-
åldern har visats av ett flertal forskare (ex Nordén 1917a; Widholm 1998; 
Thedéen 2004; Goldhahn 2007, 2013). Relationerna mellan olika bild-
framställningspraktiker skapar ett aktivt förhållningssätt till tidigare bilder. 
Det är tydligt att motiv, former och stilar överbygger gränser mellan olika 
medier, vilket kan ses som ett uttryck för en vilja att anknyta till material-
iserade estetiska ideal.

En översiktlig genomgång av bildens materialitet under bronsåldern 
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visar att konceptuella föreställningar om bilden och dess möjligheter förän-
dras kring 1100 f.Kr, det vill säga under period IV vilken anses markera 
övergången till yngre bronsålder. Före period IV är bildbrukets omfattning 
begränsad. I övergången mellan neolitisk stenålder och bronsålder produ-
ceras och importeras ett litet antal unika bildframställningar. Dessa tycks få 
en ikonisk status, och sätter standard för ett format som i relation till brons-
erna upprepas i produktionen av olika föremål. Spiralornamentiken på 
yxor, halsringar och runda bältesplattor återupprepar ett cirkelmotiv som i 
Trundholmsvagnens solskiva får sitt mest explicita och bildliga uttryck. De 
tidiga rakknivarnas hästhuvuden och skeppsliknande format karaktäriseras 
också av ett repetitivt upprepande av en begränsad uppsättning formali-
serade (bild)element, återigen med en koppling till de ikoniskt unika tidiga 
bildframställningarna. 

Kring tusentalet före vår tideräkning vidgas bildkonceptet betydligt. En 
rad nya bildframställningar blir möjliga i brons, såväl gjutna bilder som 
punsade eller ristade framställningar. På rakknivarna utvecklas en varierad 
motivvärld, där formen på skeppsbilder och djur flyter samman och accent-
ueras i komplexa referenssystem. Den äldre bronsålderns ikoniska, repeti-
tiva bildvärld ersätts av mängder av bildframställningar som både anknyt er 
till den gamla tematiken och utvecklar andra bildteman. I detta skede in-
fogas också keramiken i bildens möjligheter. Under övergågen till metall-
ålder bröts traditionen från neolitisk stenålder att dekorera keramikkärl, 
och den äldre bronsålderns kärl är så gott som fria från dekor. Under den 
yngre bronsålderns andra hälft uppträder dock bildframställningar även i 
och på keramik. Även om antalet dekorativa och ristade bildframställningar 
är få så förekommer de parallellt med hus- och ansiktsurnornas bildliga 
kärlformat, vilket sammantaget vittnar om ett öppnare förhållningssätt till 
relationen mellan keramik och bilder. Bronsgjutarpraktikerna präglades 
också av bilden, och även om bronsgjutning också var en del av den äldre 
bronsålderns hantverk så är det under den yngre bronsåldern som den bild-
liga variationen kommer att prägla gjutandet.  

Hur hällbilder är relaterade till denna generella utveckling av bildbruket 
är av intresse eftersom även hällbilderna vid Motala Ström är rumsligt struk-
turerade i accentueringar av antingen det likformiga eller det varierade. 
Men för att relationen mellan ett repetitivt och differentierat bildbruk inte 
skall stanna vid att vara ett kronologiskt mått, så måste bronsålderns bild-
praktiker göras betydelsefulla i ljuset av bildens såväl som tidens effekter. 
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Övergången mellan äldre och yngre bronsålder kännetecknas av ett tillta-
gande bildbruk. Denna vändning mot bilden kan ses i ljuset av begreppet 
”pictoral turn” som introducerades i kapitel 3 (se Mitchell 2005). ”Picto-
ral turns” kan, för att rekapitulera, sägas vara perioder där relationen till 
bilden intensifieras och där bildbruk utgör en betydelsefull del i en större 
social process. Tidigare anförda exempel är fotografiets genombrott, som i 
grunden förändrade upplevelsen av världen genom visualiseringen av avläg-
sna platser och händelser i ögonblicksbilder (se Sontag 1981:176ff; Marien 
2011), eller ikonoklasmer där bildframställningar befinner sig i centrum 
av ideologiska motsättningar och till och med utlöste religiösa konflikter. 

Mitchell (2005) poängterar ambivalensen i dessa intensiva vändningar 
mot bilden. De kreativa inslagen samsas med destruktivitet vilket också 
transformerar betydelsen av bilderna, som å ena sidan kan uttrycka en vilja 
att materialisera identiteter och kärnvärden i ett samhälle och å andra sidan 
upplevs som ett hot mot ordningen (se Elsner 2012:378f ). Jag vill beskriva 
den ökade bildlighet som kännetecknar arkeologiska lämningar med start 
från ca 1100 f.kr och framåt som ett uttryck för en vändning mot bilden 
vilken kan ses i relation till sociala förändringar vid övergången mellan äld-
re och yngre bronsålder, samt även betraktas som en katalysator för dessa 
förändringar. 

Det är uppenbart att den nya bronsgjutartekniken och den material-
itet som skapas genom produktionen av metallföremål, erbjöd möjligheter 
för ett nytt bildskapande. Den äldre bronsåldern kan dock inte beskrivas 
som en ”pictoral turn”, eftersom bildframställningarna till en början var få 
och endast anknöt till specifika ceremoniella eller rituella praktiker i brons-
ålderssamhället. Det är därför signifikativt att den tidigaste fasen av den 
aktiva hällbildstiden är lokaliserad till slutna kontexter, på ristade hällar i 
monumentala gravhögar (se Goldhahn & Ling 2013:283f ). Även om anta-
let hällbilder i gravkontexter daterade till äldre bronsålder är relativt litet 
så uttrycker placeringen ett förhållningssätt till bilden, där visuell tillgäng-
lighet inte nödvändigtvis var av betydelse. Det är också intressant att häll-
bilderna i Sagaholmshögen och Kiviksgraven motivmässigt anknyt er till 
den bildtematik som etableras av bronsföremålen, det vill säga hästmotiv, 
föremålsbilder och skepp, även om andelen skepp i gravar är lägre jämfört 
med de öppet exponerade hällbilderna. Den aktiva hällbildstidens början 
kan sannolikt förläggas till den äldre bronsåldern. När bilden blir möjlig 
så produceras hällbilder i landskap belägna i den sydskandinaviska brons-
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ålderns norra sfär, möjligen under inflytande av den bildkultur som sedan 
länge existerat i norra Skandinavien (Bolin 2000).

Efter 1000-talet f.Kr förändras situationen. Den äldre bronsålderns 
ikonografiska och repetitiva bildvärld utmanas. Detta sammanfaller initialt 
med ett antal andra förändringar. Bosättningar syns tydligare i det arkeo-
logiska källmaterialet (Borna-Ahlkvist 2002; Streiffert 2005), gravskicket 
förändras såväl praktiskt som estetiskt (Thedéen 2004; Röst 2014) och 
nya anläggningar såsom skärvstenshögar och vallkonstruktioner uppträder 
med högre frekvens i landskapet (Larsson 1986b; Olausson 1995; Thedéen 
2002, jfr Jensen 1986 angående dateringen av skärvstenshögar). Bilden 
ingick som en del i denna förändringsprocess. Det varierade bildbruket 
blev ett instrument för tanken och regionaliserades tämligen snabbt under 
den yngre bronsåldern. Flera av bronsålderns bildframställningar har en 
begränsad rumslig utbredning. Husurnorna är koncentrerade till Gotland 
tillsammans med skeppssättningarna och figurinerna med oval armställ-
ning har till största del återfunnits i Skåne och Danmark. Hällbilder utgör 
också ett regionalt fenomenen, och även om de skilda hällbildsområdena 
har mycket gemensamt så tycks de också delta i den regionalisering som 
vändningen mot bilden för med sig. 

Regioner där hällbilder ackumulerades kunde med tiden erhålla en 
identitetet som primärt landskap av bilder, där platsers betydelse defini-
erades genom bildpraktiker och där hällbilder producerades och upplevdes 
parallellt. Oavsett vilken anledning det initialt fanns till att placera häll-
bilder i de kustnära landskapen, så kommer dessa under yngre bronsåldern 
att vara betydelsefulla genom en dialog mellan ett materialiserat förflutet i 
landskapet och praktiker som resulterar i nya uttryck. En dialog där bilden 
spelar en central roll.

Den aktiva hällbildstidens slut 

Hällbildslandskapets materialitet, bestående av en mångfald av platser och 
hällbilder återfunna genom ett drygt sekels inventeringar, är som helhet 
representativ för slutskedet av den aktiva hällbildstiden. Vid denna tid har 
en stor mängd platser tagits i bruk, några har använts intensivt men de 
flesta bara vid enstaka tillfällen. Jag vill därför återknyta till det citat av 
Jarl Nordbladh som diskuterades i kapitel 1, bestående av den träffsäkra 
formuleringen att: ”The archaeologists of today are the only ones who see 
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these images with the same eyes at one and the same time.” (Nordbladh 
1978:67). För även om den totala hällbildsförekomsten representerar ett 
avslutande skeende för den aktiva hällbildstiden, så behöver den totala nu-
merären hällbilder ingalunda motsvara en ögonblickbild med relevans för 
de människor som brukade dem. Som tidigare visats så erbjuder hällbilder-
nas materialitet olika förutsättningar för återupptäckt, deras visuella poten-
tial accentuerades och upprätthölls på utvalda platser. 

I enlighet med Nordbladhs resonemang bör man beakta de sinnliga 
förutsättningar som kan ha format relationen med hällbilderna i slutet 
av den aktiva hällbildstiden. Ackumulationen av hällbilder är central för 
att förstå hur landskapet kring Motala Ström upplevdes. Den samlade 
mängden hällbilder är ett materiellt minne och dess effekt består i att var-
je häll erbjuder ett löfte om förekomsten av bilder och former. I likhet 
med fornminnesinventerarens fokus, så rör sig blicken hos den som söker 
mot stenens yta i jakt efter hällbilder. Utblicken i landskapet fastnar på 
öppna hällarna som alla har möjligheten att bära spår från bildskapande i 
det förgångna. De människor som rörde sig i landskapet under övergång-
en mellan brons- och järnålder påverkades av den materialiserade tidens 
effekt. I slutet av den aktiva hällbildstiden genomfördes aktiviteter intill 
hällbildsplatserna som även innefattade andra praktiker än produktionen 
av bilder och former.

Ett försök att rekonstruera hur hällbildsproduktionen tedde sig i slutet av 
den aktiva hällbildstiden kan utgå från hällbildernas rumsliga accentuering 
av variation och likformighet. Att denna dualism har en tidsmässig dimen-
sion föreslogs i kapitel 5, vilket är intressant att relatera till den allmänna 
bildkonceptualiseringen under bronsåldern. Dateringsproblematiken till 
trots så har jag svårt att helt acceptera föreställningen om att produktionen 
av hällbilder når sin intensivaste och mest uttrycksfulla kulmen i mitten av 
bronsåldern, för att därefter minska i intensitet och bildlighet. Detta har 
föreslagits för såväl hällbildstraditionen i allmänhet (Mandt 1991), som för 
Motala Ström-området i synnerhet (Nordén 1925; Hauptman Wahlgren 
2002). 

Det är rimligt att föreställa sig att den aktiva hällbildstiden är en del 
av samma bildkonceptuella sfär som framställningar i brons och keramik. 
Därav bör hällbildstidens första fas präglas av en repetition av det form-
språk och den ikonografiska bildvärld som introduceras under äldre brons-
ålder. Skeppsmotiv, hästar, solsymboler och ett parafraserande av brons-
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föremålens former kan relateras till denna bildvärld. Lokalkategorin med 
mellan 80 och 520 hällbilder (plus Himmelstadlund) har en motivsam-
mansättning som kan diskuteras för att illustrera hällbildstidens faser. Vid 
Ekenberg (RAÄ 23) påträffas samtliga av den äldre bronsålderns bildkomp-
onenter. På ytor i den nordvästra delen återfinns de ikonografiska fram-
ställningar vi känner från bronserna: uthuggna skeppsmotiv med djurhu-
vuden, hästmotiv och bilder av bronsföremål. Många av hällbilderna är 
också djup t huggna, vilken kan indikera att de återaktiverats med jämna 
mellanrum under århundradena (Hauptman Wahlgren 2002). 

Hästmotiv är i allmänhet tämligen ovanliga i Motala Ström-området. 
Ett undantag finns vid RAÄ 11 norr om Skälv där en panel med ett trettio-
tal hästliknande bilder dokumenterats av Nordén (1925:81f ). Däremot är 
skeppsmotiv med hästhuvudformade stävar desto vanligare, särskilt den 
helt uthuggna motivtyp som återfinns på hällarna vid Ekenberg och på an-
dra platser (och andra medier). I andra studier dateras vanligen denna mot-
ivtyp till äldre bronsålder (Kaul 1998a; Ling 2008). Det repetitiva anslaget 
på många av de små platserna kring Motala Ström kan myck et väl etabler-
ats under den äldre bronsåldern, vilket innebär att det tidigare diskuterade 
förhållandet mellan visuella platser och praktikorienterade platser etabler-
ats då. Därmed inte sagt att alla helt uthuggna skeppsmotiv skall dateras 
till äldre bronsålder. Jag vill poängetara att den tidsmässiga dimension som 
diskuteras här utgår ifrån hällbildernas materialitet där fler delar än enbart 
stil ingår, som exempelvis motivens inbördes relationer och komposition, 
bildteman, huggningsdjup och så vidare. 

Även vid Himmelstadlund finns ytor vars motivkomposition anknyter 
tydligt till den äldre bildpraktiken. Ofta förekommer dessa motiv i tydligt 
uppfattbara koncentrerade ansamlingar (Fig. 6.7). Ytorna har ett repetitivt 
anslag och det är svårt att från mitt perspektiv hitta rimliga ingångar till 
att tolka dessa motivsammansättningar i termer av narrativa eller sceniska 
framställningar. Upplevelsen av bilderna skapar inte den typen av associa-
tiva fält. Snarare tycks det handla om ett bildskapande med intentionen att 
anknyta till allmänna formideal inom ramen för en begränsad symbolvärld, 
och på ett explicit sätt relatera de nya bilderna till andra liknande bilder. 
Varje ny bild som höggs var en bild av ett tidigare bildskapande. Komposi-
tioner av denna karaktär är tätt sammansatta, så tätt att hällbilderna ibland 
nästan överlappar varandra. 
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Men på de stora platserna finns även en uppsjö av andra motiv. Ett 20-tal 
meter öster om de ikoniska framställningarna vid Ekenberg finns en yta 
av en helt annan karaktär där, ett flertal hällbildskompositioner ger utryck 
för bilder med vidare konnotationer. På den aktuella ytan återfinns några 
av hela Motala Ström-områdets mest kända hällbilder, bland annat ”sol-
bäraren” och rader av antropomorfa figurer i en processionsscen. I relation 
till bronsålderns bildkonceptuella utveckling så tycks dessa motiv snararare 
relatera till den variationsrika bildvärld som daterats till yngre bronsåldern, 
då antropomorfa inslag blev vanligare i brons och keramik. Djurfigurer och 
skeppsmotiv förekommer även på den östra ytan, men upplevs stilistiskt 
annorlunda än de tidigare diskuterade exemplen. Djuren har kategoriser-
ats som olika arter och skeppen är av en enklare och mer abstraherad typ. 
De unika antropomorferna är grunt huggna och det finns även ett antal 
fragmentariska framställningar samt abstrakta former. Det är ofta denna 
och liknande ytor som tolkats i narrativa termer, vilket med utgångspunkt 
i upplevelsen av ytornas materialitet är förståeligt då bildupplevelsen skap-

Fig. 6.7. Ansamling av skeppsbilder vid RAÄ 1 såsom den upplevdes av Nordén. 
Den vänstra delen av ytan består av helt uthuggna skepp med djurhuvudstävar, 
huggna i en rad efter varandra. Till höger är skeppsmotiven mer varierade och stilis-
erade. Ytan kan mycket väl spegla en längre tids bruk, där nya bilder relaterats 
till förekomsten av äldre motiv och där en tematisk komposition utvecklas genom 
ett aktiv förhållningssätt till upplevelsen av hällbildens bildliga materialitet (Efter 
Nordén 1925:270). 
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ar associationer genom variationen (ex Hauptman Wahlgren 2002; Tilley 
2008; Bradley 2009). 

Denna tydligt förnimbara rumsliga uppdelning av hällbilderna vid 
Ekenberg kan förklaras med de bildkoncept som diskuterades tidigare, en 
förändring av bildens möjligheter i utvecklingen mot en ”pictoral turn”. 
På Himmelstadlund finns en mängd ytor som kan relateras till den ökande 
variationen, främst ansamlingarna av svinliknande djur i botten av de stora 
isrännorna och de många exemplen på stilistisk lek och utveckling av motiv 
som återfinns där. Bildens utökade möjligheter gör en mängd ”nya” fram-
ställningar möjliga. Den aktiva hällbildstidens initiala fas, kännetecknad av 
ett repetitivt anknytande till allmänna formideal, ersätts på utvalda plat-
ser av ett bild- och formskapande i instrumentellt syfte, med potential att 
skapa nya berättelser och transformera gamla föreställningar. 

Ett exempel på sådan omformning kan observeras på lokalen RAÄ 31 
vid Skälv. I den stora vertikala isrännan (Fig. 5.5) finns ett mindre antal 
grunt huggna hällbilder som tycks anknyta till det tidiga bildbruket. Dessa 
utgörs av några ”naturalistiskt” återgivna och helt uthuggna skepp samt 
ett hästmotiv och ett solkors. Majoriteten av hällbilderna i rännan består 
dock av djupare huggna, stiliserade skepp och antropomorfer som anknyt-
er till det sena uttryckets variationsrikedom. Detta tyder på att hällen vid 
RAÄ 31 gjorts visuellt tillgänglig genom en accentuering av hällbildernas 
bildlighet i slutet av den aktiva hällbildstiden. En intensifierad nyproduk-
tion av hällbilder skedde i nära relation till de befintliga hällbilderna, vilket 
omformade hällens materialitet och betydelse. 

Möjligen kan lokalerna i kategorin med mellan 30 och 79 hällbilder 
vara ett resultat av bildens expansion i landskapet. Lokalen RAÄ 37 sydost 
om Skälv är ett exempel på en plats vars materiella kvaliteter påminner om 
många av de minsta lokalerna, med en begränsad yta tillgänglig för häll-
bildsproduktion och en placering i landskapet som upplevs vara lägre än 
de största hällbildskoncentrationerna. Materialiteten kännetecknas dock 
av ett större antal bilder i jämförelse med små lokaler. Vid RAÄ 37 ut-
görs bilderna till största delen av stiliserade skepp som ibland tranform-
erats genom tilläggshuggningar. Det finns även grunt huggna djurfigurer 
och antal abstrakta former. Ca 500 meter västerut finns en liknande plats. 
Lokalen RAÄ 41 uppvisar en av Nordén inventerad motivsammansättning 
som är ovanlig. Förutom ett mindre antal skepp finns ramfigurer, märkliga 
abstrakta former och spiralmönster (Fig. 6.8). Platsen är idag delvis över-
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vuxen och hällbilderna är så pass grunt huggna att de är svåra att lokalisera 
(se Nordén 1925:325). 

I slutet av den aktiva hällbildstiden expanderar bildens möjligheter, såväl 
konceptuellt som fysiskt i landskapet då fler platser än de stora koncentra-
tionerna norr om Motala Ström tas i anspråk för varierade kompositioner 
av bilder och former. På de stora platserna forsätter hällbilder att tillföras, 
och ibland kompletteras de befintliga bilderna och formerna med nya ele-
ment. Omformningarna kan observeras där antropomorfer huggits in i 
anslutning till den tidiga hällbildstidens bildideal (Fig. 6.9). Detta är att 
betrakta som ett förslag till hur hällbildspraktikerna transformerades i om-
rådet på ett generellt plan, vilket inte betyder att det repetitiva hugg andet 
upphörde eller att de gamla motiven övergavs. Även om skepps motivet var-
ieras stilistiskt så fortsätter det vara den mest frekvent valda bilden då nya 
hällbilder produceras, och Hauptmans tankar om återaktiverade hällbilder 
via kontinuerliga omhuggningar stämmer väl in med det ovan skisserade 
förloppet under slutet av den aktiva hällbildstiden (Hauptman Wahlgren 
2002). I denna vändning mot bilden så fanns ett materialiserat minne av 
äldre hällbildsbruk att konkret anknyta och förhålla sig till.   

Den täta hällbildskoncentrationen i anslutning till Fiskeby bruk, Östra 
Eneby RAÄ 8, kan vara ett av de tydligaste exemplen på hur hällbilds-
produktionen kunde te sig i slutet av den aktiva hällbildstiden (Fig. 6.10). 
På RAÄ 8 återfinns få av de formaliserade bilder som kännetecknar det 
äldre bildidealet. Istället består den relativt lilla ytan av mängder av antro-
pomorfa figurer, arrangerade i sceniska kompositioner tillsammans med 
ett myller av andra bilder och former. Detta är den sena hällbildstidens 
”pictoral turn” materialiserad. Hällbilderna är grunt, nästan flyktigt hugg-
na och upplevelsen är att de producerats i en process där berättelser och 
föreställningar konkretiserats genom att fästats i sten.  

Med utgångspunkt i motivvärlden och det vidgade bildkoncept som 
associeras med yngre bronsålder, så finns det anledning att föreslå ett in-
tensifierat hällbildsbruk under övergången mellan yngre bronsålder och 
äldre järnålder. Motivvärldens variation kan vidare relateras till andra as-
pekter av hällbildsplatsernas materialitet, till de lämningar som inte är ett 
direkt resultat av hällbildsproduktionen. Fynd av härdar, bränd sten, lera, 
kvarts avslag och keramik har ofta behandlats som ett sekundärmaterial vars 
kopp ling till hällbilderna inte ansetts vara självklar. Per Nilsson har i flera 
arbeten riktat uppmärksamhet mot hällbilders relation till sådana lämning-
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ar (Nilsson 2010, 2012, 2014). Nilsson argumenterar för att det aktiva 
bruket av hällbilder fortsatte in i den äldre järnåldern, även efter den aktiva 
hällbildsproduktionens slut. Utgångspunkten för Nilssons arbete är att de 
fynd som görs vid arkeologiska undersökningar i nära anslutning till häll-
bilder ofta dateras till den äldre järnåldern. Enligt Nilsson har detta förhåll-
ande generellt förbisetts då hällbildernas betydelse diskuteras. Härdars, 
skärvstenspackningars och gravars nära rumsliga relation med hällbilderna 
kan i större utsträckning diskuteras som ett uttryck för att hällbilderna 
fortsatt vara av betydelse även efter bronsålderns slut (Nilsson 2014:29f ). 

Den transformation av hällbildsplatserna som lämningar daterade till 
järnålder vittnar om, kan även diskuteras som en del i ett aktivt och esk-
alerade hällbildsbruk; en ”pictoral turn”. Precis som Nilsson (2012:79) kon-

Fig. 6.8. Nordéns dokumentation av RAÄ 41, med märkliga och unika motivtyper 
(Efter Nordén 1925:264).



Bortom avbilden

238

staterat så finns ett problem i att lämningar som kan bidra till förståelsen av 
det sena hällbildsbruket ofta rensats bort i jakten på hällbilder utan att do-
kumenteras. Därför kan det senaste nyfyndet av hällbilder i Motala Ström-
området ge en indikation på hur hällbildsplatser var scen för andra prak-
tiker än enbart hällbildsproduktion. Hällbilderna vid Fiskeby (RAÄ 344) 
återfanns vid en större arkeologisk förundersökning som primärt syftade 
till att kartlägga utbredningen av sedan tidigare kända boplatslämningar i 
området (Helander 2012). På ytan där hällbilderna identifierades fanns en 
härd, bestående av bland annat skärvsten, flinta, keramik och brända ben, 
som kol-14 daterades till period VI (a.a:13). 

Härdar med bronsåldersdatering vid eller på hällbilder i Motala Ström-
området hör inte till vanligheterna. Det finns ytterligare ett kol-14 ana-
lyserat exempel, där sotrester i anslutning till en hällbildsyta på RAÄ 29 vid 
Leonardsberg kunde dateras till period V eller VI (Hauptman Wahlgren 
2002:152f ). Nordén (1925:49, 62) lämnar dock ett flertal uppgifter om 
av honom framgrävda hällbilder under lager av bränd lera och skärvsten, 

Fig. 6.9. Antropomorfer i stiliserat utförande vid Ekenberg, ett uttryck för den sena 
hällbildstidens interaktion med en befintlig bildvärld. Foto Magnus Ljunge.
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främst på de stora lokalerna Himmelstadlund (RAÄ 1), Ekenberg (RAÄ 
23) och Leonardsberg (RAÄ 27). Resultatet av Nordéns grävningar har 
diskuterats av både Hauptman och Nilsson som tecken på ett möjligt åter-
bruk och att hällbilder var av fortsatt betydelse under den äldre järnåldern 
(Hauptman Wahlgren 2002:245; Nilsson 2010, 2012). De sentida gräv-
ningar som genomförts i anslutning till hällbilder i området har i prin-
cip alltid resulterat i härdar som företrädesvis daterats till förromersk- och 
romersk järnålder (se Nilsson 2014 för sammanfattning). Arkeologiska 
förundersökningar genom provschaktsgrävningar bredvid hällbilder i Borg 
förstärker sambandet mellan härdar och hällbilder ytterligare. Schakt och 
provrutor just nedanför hällbilderna RAÄ 18 och 19 resulterade i fynd 
av härdar, bränd lera, obrända och brända ben samt keramik med trolig 
datering till övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder, vilket 
kompletterades med kol-14 analyser av benmaterial (Holm 2014).

Fig. 6.10. Hällbilderna vid RAÄ 8, Fiskeby, består av ett myller av antropomorfa 
framställningar arrangerade i kompositioner med potential att väcka associationer 
om narrativa strukturer. Hällen är en materialisering av den sena hällbildstidens 
vändning mot bilden. Foto Magnus Ljunge. 
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Dateringen av härdarna indikerar, i kombination med Nordéns uppgifter, 
att det var vanligt med aktiviteter som på olika sätt innebar eldande på 
eller invid hällbilder under övergången mellan brons- och järnålder, samt 
att bålrester ibland täckt hällbilder. Eldpåverkade hällar är relativt vanligt 
förekommande på de större lokalerna i Motala Ström-området. På Him-
melstadlund bär ett flertal ytor spår av eldning, vilket lett till ”skador” på 
några av hällbilderna (se Fig 5.32). Tydliga exempel finns även vid Eken-
berg och Leonardsberg. 

Det finns naturligtvis inga belägg för att all den eldpåverkan som kan 
observeras på hällarna är av förhistoriskt datum, och inte är resultatet av 
sentida aktiviteter som till exempel valborgseldar (vilket även påpekades av 
Nordén). Sambandet styrks dock av att sot och bålrester som i visa fall täckt 
hällarna daterats till början av period V och VI samt till äldre järnålder 
(Nilsson 2010:157). Uppenbarligen förekom då aktiviteter vid hällarna 
som innefattade att sten och hällbilder transformerades genom eld och i 
vissa fall även doldes under bålresterna. Intressant nog kan flera exempel på 
sådana aktiviteter lokaliseras till stora och visuella hällbildskoncentrationer. 
Bildligheten och variationen som kännetecknar den sena hällbildstidens 
vida och kreativa bildkoncept, samsas med intentioner som syftar till att 
dämpa hällbildernas visuella tillgänglighet. 

Aktiviteter med syfte att dölja eller omforma hällbilder är inte unika för 
Motala Ström-området. Vid utgrävningar bredvid hällbilder i Tossene, Bo-
huslän, uppmärksammandes lämningar liknande de Nordén beskriver. Ett 
lager bestående av bränd lera, skärvsten, flinta och kvartsavslag täckte de-
lar av hällbildsytorna (Bengtsson & Ling 2007:42f ). Dateringar visade att 
lämningarna var resultatet av aktiviteter med början i den äldre bronsåldern 
och som intensifierade under yngre bronsålder och äldre järnålder. Klart är 
att härdar, stenpackningar och lager av bränd lera och skärvsten är vanligt 
förekommande vid arkeologiska undersökningar av hällbilder i Bohuslän 
(se även Bertilsson & Bertilsson 2006). En sammanställning, presenterad 
av Nilsson, visar att dateringen av anläggningarna i likhet med exemplet 
från Tossene i stor utsträckning landar i äldre järnålder, med början i år-
hundrandet efter period VI (Nilsson 2010:161f ). 

Förutom övertäckningar med bålrester och skärvsten så förekommer 
även exempel på att gravar anlagts i nära anslutning till eller ovanpå häll-
bilder. I Motala Ström-området finns ett arkeologiskt väldokumenterat 
exempel på detta vid Fiskeby, där ett gravfält från yngre bronsålder och 
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äldre järnålder undersöktes på 1950-talet (Lundström 1965). Endast en 
av gravarna överlappar hällbilder, i övrigt tycks hällbilderna ha respekter-
ats vilket kan tyda på att de var fortsatt kända in i järnåldern (Nilsson 
2010:159). Nordén uppmärksammade att hällbilder i närheten av Borgs 
säteri låg i nära relation till ett höggravfält och till skärvstenshögar (Nor-
dén 1925:82f ). Gravfältet konstaterades vara från yngre järnåldern, men 
skärstenspackningarna är mer svårdaterade och kan mycket väl vara från 
den aktiva hällbildstidens avslutande del. Hällbildslokalerna vid Borg med 
RAÄ nr 7 och 14 ligger båda i nära anslutning till sådana högar.  

Exempel på gravar i nära anslutning till eller ovanpå hällbilder finns 
också i andra hällbildsområden. Ett nyligen undersökt och diskuterat ex-
empel rör hällbilderna i Tjust, där ett röse anlagts ovanpå en hällbildsyta 
(Goldhahn 2011b). Lokalen RAÄ 107 Törnsfall består av två rösen varav 
det ena överlappar en yta med skålgropar och fotsulemotiv. I närheten av 
det andra röset finns ytterligare ett antal hällbilder, varav ett fåtal tolkats 
som skeppsbilder. Av intresse är att hällbilderna under röset var grundare 
huggna än de öppet exponerade exemplaren, vilket kan tyda på att häll-
bilderna vid sidan om röset huggits om och fortsatt vara visuellt tillgängliga 
även efter att röset var uppfört (a.a:52). Törnfall 107 är inte det enda ex-
emplet på rösen anlagda över hällbilder i Tjust. Det i hällbildssammanhang 
välkända röset i Hjortekrog undersöktes redan på 1960-talet. En under-
sökning som resulterade i upptäckten av ett 20-tal hällbilder, varav de flesta 
identifierades som skeppsmotiv (Widholm 1998). Att täcka och förstöra 
hällbilder, eller på andra sätt dämpa deras visuella tillgänglighet tycks vara 
ett uttryck som inte enbart återfinns kring Motala Ström. 

Tidigare föreslogs att övergången mellan äldre och yngre bronsålder inn-
ebar en vändning mot bilden, starten på det Mitchell benämner ”pictoral 
turn”. Den aktiva hällbildstiden intensifieras under de kommande århund-
radena, för att sedan kulminera någon gång i skarven mellan brons- och 
järnålder. Slutet av den aktiva hällbildstiden är den mest intensiva perioden 
i vändningen mot bilden och kännetecknas av det ambivalenta förhåll-
ningssätt till bilden som beskrivits av bland andra Mitchell (1994). Bilder 
uttrycker inte enbart kreativitet, i formen av ett bildskapande. Förhåll andet 
till bilden präglas även av att den visuella tillgängligheten i landskapet ut-
manas. Parallellt med det varierade och visuellt tillgängliga bildskap andet, 
så döljs och transformeras hällbilder genom eld, jord och bränd sten. De 
materiella bildernas visuella provokation, kan vara ett sätt att förstå be-
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tydelsen av lämningarna från den aktiva hällbildstidens slut. En tid då 
vändningen mot bilden blev som intensivast, för att sedan leda till ett bety-
dligt mer återhållsamt bildbruk. 

Avslutande synteser

En formulering som genomgående förekommer i avhandlingen är frasen 
”vändningen mot bilden”. Denna vändning genomsyrar studiens alla delar. 
Diskursanalysen i kapitel 2 innebar en idéhistorisk vändning mot bilden, då 
arkeologins utgångspunkter för bildtolkning definierades och diskuterades. 
I kapitel 3 vändes intresset mot bildens materialitet, då allmänna prin ciper 
för studiet av bildens betydelse söktes bortom den passivt symboliserande 
avbilden. I kapitel 4 och 5 relaterades bildkonceptet till hällbilderna i Mot-
ala Ström-området, vilket resulterade i en diskussion om hällbildernas 
visuella potential samt hur uttryckets variation och likformighet uttrycker 
medvetna accentueringar av bildlighet vid sidan av en mer visuellt dämpad 
formmässighet.  

I kapitel 6 har vändningen mot bilden relaterats till hällbildernas soc-
iala sammanhang, och liknats vid en ”pictoral turn”, en process som inleds 
samtidigt som den yngre bronsåldern med ett varierat bildskapande som 
med tiden blir mer intensifierat och omfattande i landskapet. Den aktiva 
hällbildstiden är en tid av omvälvningar, vilket manifesteras i det arkeo-
logiska källmaterialets differentierade och under stundom undflyende na-
tur (jfr Röst 2014). Även om mycket tyder på att traditionen att hugga in 
hällbilder etablerades i södra Skandinavien redan under äldre bronsålder, så 
är det först i samband med vändningen mot bilden under övergången till 
yngre bronsålder som uttryckets format och betydelse expanderar. Fler och 
mer varierade bilder blir möjliga. 

Under den första delen av aktiv hällbildstid så har hällbilderna en av-
bildande karaktär. De är skapade i relation till ett snävt bildkoncept som in-
troducerades parallellt med bronshantverket och bestod av ett mindre antal 
möjliga ikoniska bildframställningar. Bildskapandet består inledningsvis av 
ett repetitivt och formaliserat avbildande kopplat till bronsföremålens est-
etik. Under den yngre bronsåldern inleddes en allmän utveckling i förhåll-
ande till bildens möjligheter. I hällbildslandskapet kring Motala Ström 
tycks hällbilderna aktiveras och göras delaktiga i skapandeprocesser. På 
platser med ett stort antal hällbilder så är det tydligt att den senare delen 
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av aktiv hällbildstid innebar ett varierat bildskapande med en instrumen-
tell betydelse. Hällbilderna användes som verktyg att tänka med i en aktiv 
relation med ett landskap fullt av spår från tidigare bildskapanden. Även 
om det repetitiva och likformiga huggandet säkerligen fortsatte, så finns 
tecken på att det bildliga uttrycket även kom att forma de små platsernas 
motivvärld.   

Hällbildernas materialitet, som även innefattar medvetna övertäckning-
ar, uttrycker förändring snarare än ordning. Syftet med den här studien är 
inte att ifrågasätta hällbilders symboliska meningsdimensioner eller rep-
resentativa betydelse. Motiven hade med all säkerhet ett symboliskt inne-
håll, och sättet de kombineras i kompositioner kan mycket väl uttrycka 
intentionen att förmedla tankar om världen genom berättelser. Men den 
materialitet som kan studeras idag uttrycker utvecklingen av ett bildbruk, 
snarare än att spega en specifik världsbild. Hällbilderna kring Motala Ström 
deltog i en transformation där det äldre bronsålderssamhället förändrades 
i riktning mot ett mer heterogent samhälle med regionala särdrag och en 
mångfacetterad kultur. En förändring som till sist innebar att bildskap-
andet upphörde i landskapet under äldre järnålder. 

Frågan om hur hällbilder är av betydelse har upptagit en stor del av 
avhandlingen, betydligt större del än frågan om vad hällbildernas betydelse 
består i. Jag vill påstå att ”hur”-frågan i flera avseenden är viktigare att ställa 
än frågor som syftar till att rekonstruera hällbildernas direkta betydelse, 
såsom den skulle artikulerats av bildhuggaren. Genom att ställa frågan hur 
hällbilder var av betydelse så öppnas möjligheten att förstå uttryckets be-
tydelse som en del av en utveckling, snarare än en representation av en exi-
sterande ordning. Detta perspektiv är mer i linje med studier av andra typer 
av visuell kultur, där intresset ofta riktas mot dialektiken mellan representa-
tion och materiell effekt (ex Herva 2004; Holmes 2011; Leuthold 2011). 

Hällbildernas betydelse är beroende av deras visuella tillgänglighet. Att 
göra en bild är en handling riktad mot någon annans upplevelse. Bilden 
är interaktiv till sin natur, både i sin riktning mot en publik men också 
genom sin koppling till andra bilder. Bilden föds inte i ett vakuum eller 
som en rent ideell konstruktion, den är alltid en referent till andra bilder 
(jfr Karlholm 2014). Därför har hällbilders visuella materialitet varit av 
centeral betydelse, eftersom den erbjuder en ”konsthistoria” i landskapet 
att förhålla sig till. 
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6.11. Hällbilder återupptäcks av en ny generation. Det är i upplevelsen och inter-
aktionen med hällbildens materialitet som betydelse uppstår. Bilden har en effekt, 
snarare än en inneboende mening som kräver en kulturell förförståelse för att upp-
fattas. Foto Magnus Ljunge.
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Återupptäckten av hällbilder är en effekt av fenomenets materialitet. Det 
finns en latent visuell potential som alltid erbjuder möjligheter till en bild-
lig upplevelse. Genom historien har hällbilder övergetts, glömts bort, åter-
upptäckts, återaktiverats och omformats. Detta gäller under den aktiva 
hällbildstiden såväl som i senare epoker. I historisk tid blev den antikvariska 
och sedermera den arkeologiska verksamheten det primära sammanhanget 
i vilket återupptäckterna bearbetats. Under 1800-talet, då vetenskapen 
präglades av en strävan efter att upptäcka och kartlägga världen, inleddes 
en ny vändning mot hällbilden. Genom den grafiska återgivningen av häll-
bildsdokumentationer transformerades bildligheten från sten till papper, en 
översättning som varit drivande i en tolkningstradition som satt avbilden i 
centrum. Den yttersta konsekvensen av den antikvariska vändningen mot 
bilden består i en omfattande fysisk omformning av hällbildsplatserna. 
Dessa praktiker beskrivs som ”vårdande” och ”bevarande”, men har inget 
att göra med forntiden. Istället utgör målningen av hällbilder, tvättandet 
av hällar och konstruktionen av tillgänglighetsanpassningar delar i en ny 
transformation av hällbildernas betydelse. En nutida betydelse som skapas 
i ett direkt möte med hällbildernas materialitet, vilken numera expanderat 
till andra materiella medier. Samtidens hällbildsbruk är också ett resultat 
av hällbildernas visuella effekt, en stark effekt vars kulturella värde och be-
tydelse varierar från tid till annan. 
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1. Introduction

In general terms, research dealing with south Scandinavian rock art has 
been deeply connected to the study of religion and Bronze Age cosmology. 
Rock art has been treated as expression of ideas and traditions contempo-
rary with its production. Hence, the results of rock art research have had a 
strong impact on the archaeological understanding of Bronze Age society, 
even though the geographical distribution of rock art does not correspond 
to the general occurrence of archaeological remains in Scandinavia dated to 
the period. This contextual approach tends to stretch the meaning of rock 
art in relation to both time and space, primarily studying it as a represen-
tation of bronze-age ideas. In order to address the meaningful materiality 
of rock art, the starting point for the study is defined as a conceptual one, 
rather than contextual. The concepts image and materiality serve as points 
of departure.

The aim of the thesis is to address the material image, by developing 
an image-focused perspective on how relations between people, rock art 
and places were meaningful in general as well as in connection to a spe-
cific landscape. This aim contains the ambition to treat images as active by 
virtue of their long-time material presence, which makes them potentially 
meaningful beyond the intentions behind their making. 

Three main questions provide the basis for the thesis: 1, how could rock 
art be considered meaningful? 2, how should the paradoxical experience 
of the endless variation of rock art alongside its repetitive character be un-
derstood as part of its meaning? 3, in what ways is the meaning of rock art 
related to the south Scandinavian Bronze Age society? In addition to this, 

English summary:

Beyond depiction:
the materiality of south Scandinavian rock art. 
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a number of supplementary questions are formulated in order to deepen 
the survey. These queries concern how the intensions behind the image 
production could be studied archaeologically, as well as how production 
of rock art could be related to already existing images in the landscape. It 
is also important to show how the source material answers to the exper-
ience of simultaneous variation and repetition, and how a contemporary 
image-perception is of relevance when pre-historic experience of rock art 
is discussed. 

The study is characterized by a phenomenological attitude, a life-world 
perspective in which meaning is sought in the active relationship between 
lived experience and the physical environment in a specific historical sett-
ing. Such a perspective does not necessarily stipulate a specific set of meth-
ods, even though archaeological phenomenology is often associated with 
“the phenomenological walk”. In this thesis several methods are used, both 
quantitative analysis as well as the study of images and places through ex-
perience. In the second chapter, a discourse analysis is made in order to 
discuss how images have been considered meaningful by previously con-
ducted research. The empirical demarcation in the second part of the thesis, 
consists of rock art in the area around the river Motala Ström in south east 
Sweden, outside the city of Norrköping.  

2. Depictions and picturing, illustration and interpretation. 

The first main chapter consists of an analysis of how the concepts image 
and materiality have been treated (or not treated) in previous Scandinavian 
rock art research. Focus is put on the double nature of the materiality of 
rock art, being made in stone as well as being reproduced in paper by 
archaeologists. The archaeological study of rock art operates between these 
separate materials, and it is of interest to analyze how the practice of ill-
ustrating rock art is connected to the study of its meaning. The question 
of how rock art is meaningful is answered in relation to previous research, 
in order to trace which themes have dominated the field during the last 
century. 

The practice of illustrating has been part of the archaeological study of 
rock art since the very formation of the discipline. 19th century pioneers 
combined discoveries of rock art, and the interpretation of its cultural his-
torical meaning, with extensive graphical reproductions of the identified 
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images. These illustrations were published in several comprehensive works, 
which covered the most prominent areas of rock art in southern Scandi-
navia. Early on, a normative standard for the graphical reproduction of 
rock art was set. An aesthetical ideal was created, in which rock art was 
depicted from a cartographical perspective, as it would have been experi-
enced from an all-seeing eye. The depiction of rock art was drawn in black 
on an empty white background. This resulted in a dematerialization of the 
images, a separation of image and stone which accentuated the figurative 
quality of the images. 

The distinctive aesthetic appearance of rock art illustration was affirmed 
by efforts in the early 20th century. At this point a new generation of pro-
fessional archaeologists in the academia published a number of important 
works dealing with rock art. Through these efforts, the cultural historical 
meaning of the imagery was discussed alongside numerous graphical repro-
ductions that clearly confirmed the ideal for rock art illustration that was 
created in the 19th century. 

Drawn illustration has dominated the graphical reproduction of rock 
art. Even though photography was used as a documentation method in 
the 1920s and 30s, the poor print quality made photographs unsuitable 
for illustrations. Photographs did not capture the appearance of images, 
and was merely used to show the landscape setting or the archaeological 
work at progress. In fact, when rock art was photographed in the early 20th 
century, the images were painted or chalked in order to appear more clearly 
in printed photos. This all changed in the 1960s because of two reasons. 
Firstly, the printing quality had improved, allowing high-resolution images 
to be reproduced at lower costs. Secondly, there was a breakthrough for the 
so called “trailer-light” method in rock art photography. By using artificial 
lighting, rock art panels were illuminated from the side at night-time. This 
created a shadow effect that made images appear more clearly without any 
painting or other artificial transformation. This resulted in a photographic 
illustration that showed both the appearance of images and their material-
ity. 

The alleged objectivity of the photograph fitted well into the explicit 
application of scientific research ideals that occurred in archaeology during 
the 1960s. The birth of New Archaeology had a large impact on rock art 
research, and especially on the modes of graphic representation. The new 
rock art research of the 1970s and 80s where driven by other goals than 
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those of their predecessors. Rock art was studied on a large scale in search 
for patterns of distribution. The methods used comprised a thorough cat-
egorization of the stylistic variations of different rock art motifs, and led to 
a whole new way of illustrating rock art. The point was no longer to depict 
the motifs in scale from an all-seeing perspective, but to illustrate the vast 
typology of every element of the phenomena. The new rock art archaeology 
became imageless, and its graphical representations consisted of all sorts of 
abstractions of the archaeological remains. 

This turn away from depiction was short-lived. In the 1990s, the post-
modern influence made rock art researcher return the ideal of depiction. 
Panels of rock art were once again illustrated from a cartographical per-
spective, with a more or less empty background. Some of the early post-
processual researchers even reproduced graphical reproductions from the 
early 20th century, seeking a kinship with the pioneers of rock art research 
rather than the previous generation. However, there is one evident distinc-
tion that separates the postmodern practice of illustration from the early 
drawings. While the early 20th century archaeologists were driven by an 
unarticulated ideal of objectivity, the post-processual researchers used ill-
ustrations in order to show interpretations rather than the “real world”. 

The practice of archaeological illustration is deeply connected to the 
interpretation of its meaning. Looking back at the history of research, it 
becomes clear that the figurative character of rock art has been regarded 
essential for understanding its meaning. The aim to depict rock art in an 
exact cartographic manner is combined with the notion that rock art is 
meaningful as pictures of something. This notion was established early on, 
in the 19th century. Rock art was experienced as a simplistic imagery and 
a primitive way of for pre-historic man to record events and happenings of 
his time. 

The mimetic perspective of rock art was maintained during the first 
decades of the 20th century. The decoding of rock art continued to origi-
nate from the identification of figurative depictions on the panels. But the 
meaning of the images was elaborated on and not only seen as reflections of 
events, it was connected to symbolism. A ship image was not necessarily an 
image of a real ship, it could symbolize a journey. This perspective of rock 
art was formulated as a religious perspective, where the images were seen as 
expressions of rituals and religion in pre-history. The religious perspective 
was combined with a focus on the archaeological context of rock art, which 
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to a higher degree than before came to influence the interpretations of what 
the images was thought to symbolize. 

Once again, a shift occurred in the 1970s and 80s. The new scientific 
archaeology did not only break with the norm for illustrating rock art, 
researchers also broke with the aims of the religious perspective. Rock art 
was not primarily treated as symbolic representations of ideal notions in the 
past; it was studied as an archaeological source material in search for choro-
logical patterns and chronological sequences. The research questions were 
directed towards the process of distribution, large scale accumulation and 
identifying areas of invention. Such inquires seem out of date at present. 
Still, it is interesting to conclude that the processual archaeology represents 
a parenthesis in rock art research, when attention was directed away from 
what images supposedly depict. 

When postmodern thought broke through in the mid-1990s, archae-
ologists returned to the symbolic interpretation of rock art. Once again, 
the relation between image and the objects or beings depicted was treated 
as essential for the meaning of the phenomena. The post-processual era is 
characterized by a large input of theoretical frameworks from other disci-
plines. Intriguingly, this did not result in any general theoretical discussion 
of how images are of meaning. Instead, the mimetic meaning of images 
was implicitly maintained as a heritage from the early 20th century efforts.  
Interpretations of rock art became more varied than ever, but the general 
starting point was the figurative aspect of images. 

The relation between graphical reproductions and interpretations 
of rock art is of central importance when looking back at the history of 
the field. The focus on rock art as depictions seems deeply rooted in the 
archaeological illustration practice, and the specific form of seeing developed 
in connection to it. The ultimate consequence of the relationship between 
illustration and interpretation is the fusion between paper and stone that 
could be witnessed in the contemporary rock art landscape. At present time, 
all major south Scandinavian rock art sites are painted with red or white 
color in order to enhance the imagery. The painting is initiated by heritage 
boards; it is justified by pedagogical reasons and carried out as part of the 
management of heritage sites. When painted, rock art is transformed into 
the graphical reproductions in archaeological literature. The archaeological 
and antiquarian focus on depiction has led to an actual alteration of the 
sites themselves. 
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3. The meaning of images

The previous chapter showed that archaeology has premiered the meaning 
of depiction throughout the history of rock art research. A more explicit 
theorization of how the meaning of images is created, transformed or main-
tained is therefore needed if one seeks to address other significant features 
of the phenomena. Even though it is repeatedly stated that the meaning of 
rock art is to be addressed by archaeological methods, an explicit archaeo-
logy of images is still lacking. A tension seems to exist between the percep-
tual identification of rock art as imagery, and an archaeological method-
ology that does not take the specific ontology of images into account.  

The caricature of archaeology, as a theoretical sponge eagerly searching 
for outside perspectives to absorb, does not apply to the study of south 
Scandinavian rock art. It is quite surprising that theories of how images 
come to meaning have been so absent. To deepen the study of pre-historic 
imagery beyond their meaning as depictions of objects and beings is there-
fore well motivated. This is a material turn that is in tune with the study of 
images in other disciplines, such as visual culture studies and art history. A 
focus on the material qualities of images involves a discussion on the rela-
tionship between the representational meanings of images and aspects of 
perception and temporality. 

Hitherto, the categorization of rock art as depictions of objects has 
served as the premises for interpreting its meaning. The supposed descrip-
tive rock art typology defines the boundaries of what is being represented. 
Rock art is very much treated as signs that could be read by archaeologists. 
The restriction of this reading is based on the identification of what is de-
picted, which makes the symbolic content of rock art dependent on the 
objects that it resembles. 

The concept of “pictorial turns” could be useful when challenging the 
dominant focus on depiction. This is a sociological perspective on imagery, 
where images are studied in relation to specific material and social contexts. 
In such an inquiry, images are a materiality with a non-verbal represent-
ational meaning, created by the people who interact with them. Images do 
not contain any essential symbolic or verbal message; they are instruments 
for the mind and provide the conditions for a narrative to be expressed. 
Therefore, social practices involving image making or some kind of percep-
tion of imagery, are in fact created by the presence of images. Images do not 
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only represent meaning in passive ways, they take part in the formation of 
ideas and practices as material agents. Historical examples of such develop-
ments are iconoclasm in medieval Byzantium, as well as the introduction 
of photography in the 19th century. These are events when the effect of 
images changed ideas and world views of entire societies.  

Research on south Scandinavian rock art could benefit from such per-
spectives. By avoiding the assumption that the symbolic content of rock art 
is connected to what is being depicted, it becomes possible to move on and 
study other meaningful references of the imagery. South Scandinavian rock 
art is a repetitive image tradition, where a few motifs are produced during 
several hundred, maybe thousands of years. There is a possibility that the 
intentions behind making rock art, as well as the symbolic content of the 
images, went through changes over the centuries. Therefore it is of import-
ance to study the material composition of rock art, in order to trace how 
images and places relate to one another over time. 

There is more to the materiality of rock art than merely being the con-
dition for production. To separate the meaning of images from their ma-
teriality is problematic, because the media and the message seem to be 
intimately tied to each other. Researchers need to address how the con-
nection between meaning and materiality is accentuated. This demands a 
perspective that also involves the perception of images. To look upon rock 
art as a visual phenomenon, directs attention to the intricate intersub jective 
relations that is established between images and people. Discussions about 
image perception do not imply a theorization about the experiencing sub-
ject, as it has been done by phenomenological archaeology. Instead, the 
relations between perception and images should be seen as potential effects 
of the observable material qualities of rock art. 

Accumulation of rock art over time is a process that must be taken into 
account when the relation between materiality and perception is being 
studied. The material qualities of rock art are mixed up in a constant dia-
logue between the remains of past image-making and the production of 
new images. The making of rock art is always effected by the presence of 
old imagery, both in terms of how new images are placed and composed on 
the rock surface, and also in terms of the aesthetical ideal that forms style 
and appearance. Creation of rock art does not occur in a vacuum, it takes 
place in an emplaced historical environment which is characterized by an 
active engagement with existing imagery in the landscape.
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In light of the discussion of how the meaning of images relates to a perceiv-
able materiality, several methodological guidelines are formulated for the 
next part of this study. These guidelines could be summarized into four 
points: 1), materiality is defined based on the material qualities of the rock 
art itself. 2), the materiality of rock art is related to a visual experience. 
3), the identification of rock art as pictures of things, or as abstract forms, 
are of meaning beyond the concept of mimesis. 4), the relations between 
one’s own experiences, archaeological pre-understanding, the material re-
mains and archaeological illustration are of importance. The methodologi-
cal guidelines are grounded in a reflection on relation between materiality 
and perception, which initially must be regarded as an operation division. 
The concepts of materiality and perception should be applied in the study 
of a specific archaeological context.

4. Similarity and variation.

Chapter 4 revolves around the second question of the thesis: how should 
the paradoxical experience of the endless variation of rock art alongside 
its repetitive character be understood as part of its meaning? The starting 
point when addressing this is the relation between the material qualities 
of rock art and the experience of places with rock art. The relationship be-
tween material qualities and experience is the basis for discussing material-
ity. The material qualities of rock art are defined in relation to three levels 
of scale: the landscape, specific places of rock art, and panels. Basis for all 
these levels of scale is the presence of stone and rock outcrops. Rock art 
always starts with a meaningful and active relationship to stone as a mate-
rial. Landscapes are very much formed and structured by features of rock. 
Outcrops, cliffs, and panels constitute the visual profile of a landscape, by 
giving it perceptually distinctive boundaries. 

Rock art is inseparable from stone, but its materiality is also transformed 
by other materials. Vegetation and layer of mud or soil cover rock panels; 
which affects the perception of rock art. Changing light conditions and 
weather could have the same effect. This temporality has the potential to 
create a special relationship to the landscape, where perception is directed 
to rock panels in search for imagery. Activities consisting of clearing rock 
panels from lichens and soil are founded in the expectation of finding im-
ages. The materiality of rock art makes it both visible and, at other times, 
invisible.
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The materiality of rock art is essential for the identification of imagery. 
Ever since rock art was first being studied in the mid-19th century, it has 
been recognized as images and depictions. This experience of seeing im-
ages is constituted by the specific materiality of rock art. This is foremost 
a description of the format of rock art, and not necessarily connected to a 
mimetic meaning of images. In order to understand how the image percep-
tion is relevant for the meaning of the phenomenon in prehistory, a cat-
egorization is made of rock art as either picture or shapes. Pictures consist 
of the rock art that is recognizable as depictions of things and beings, and 
they are divided into five subcategorizes: ships, things, anthropomorphs, 
animals and foot soles. Shapes are defined as rock art that does not clearly 
resemble anything, and consists of three subcategories: cup marks, geo-
metrical figures and abstract forms. 

Initially, the rock art in the Motala Ström area is quantified in relation 
to place. A pattern is discovered, where rock is produced in two distinctive 
practices. At the majority of the localities (67%), a small number of rock 
art motives have been documented. But, when compiling the distribution 
of the total number of motives, 70% of all rock art is located in 24 of the 
165 places of rock art. There seem to exist two parallel ways of making rock 
art, one practice resulting in a few places with a large amount of motifs and 
another expressed by many places with only a handful images.  

The pattern is elaborated further, when the categorization’s picture and 
shape is applied to the compilation. It then becomes evident that large 
ass embles of rock art have a higher percentage of picture than places with 
few motifs, and vice versa; at small places are dominated by shapes. This 
tendency is strengthened by the fact that the choice of motives within the 
categories differs between large and small concentrations of rock art. Large 
concentration is characterized by variation in the choice of motifs in rela-
tion to both pictures and shapes, while rock art at small sites is formalized 
and repetitive. 

It is evident that the contemporary experience of rock art imagery as 
eith er pictures or shapes, are relevant for its meaning during prehistory. 
Rock art was used in different ways and articulated relations to the land-
scape with different kinds of meaning. In some places, large amounts of 
rock art were made during practices that led to conceptualizations of the 
world. Images then became instruments for thought, and not only repre-
sentations of symbolism. At other places, rock art was used as an expression 
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of attachment to the landscape as well as a means of connecting to and 
maintaining aesthetical norms and visual ideals. 

5. Places of rock art in the Motala Ström area.

In order to elaborate the pattern presented in chapter 4, this chapter con-
sists of a phenomenological study of twelve chosen rock art sites in the Mo-
tala Ström area. These sites are representative of the area in relation to size, 
placement and composition of motifs. The phenomenological method is 
formulated based on a critique of archaeological phenomenology, which as 
presented in chapters 3 and 4. Instead of departing from a theorization of 
the perceiving subject, the material qualities of rock art ought to be studied 
as the condition for any meaningful experience to occur.

The method for treating such an observation is inspired by Susan 
Sonntag’s writings on photography, were the activity of the photographer is 
describes as a way of acquire the observed world. Sites of rock are therefore 
visited at different times of the day and the year, in order to catch the 
temporal character of the materiality of rock art. The act of photography 
is structured by rendering photographic 3D-models, which demands a 
circular and regulated movement around the object being photographed. 
The 3D models has them been used to recapitulate visits, and to render 
graphical illustrations for the printed text. 

The site survey shows that individual sites relates to the general pattern 
to a higher or lower degree. It is clear that the material qualities studied 
at sites are directly associated with the appearance of rock, and that this 
has been part of the intentional use of the site and the production of rock 
art. At the largest site I study, such as RAÄ 1 Himmelstadlund and RAÄ 
23 Ekenberg, the variation in motives and the large amount of pictures 
are combined with a strongly accentuated visual character of the rock art. 
The opposite applies to the smallest sites, as RAÄ 344 and RAÄ 44 and 45 
Karlsberget, where the repetitive use of motifs has a non-visual character.  

Based on the individual site studies, four aspects of the visual qualities of 
rock art are identified. 1), the visuality of place, 2) effects of the materiality 
of rock art, 3) the degree of variation in the choice of motifs, and finally 4), 
the degree of variation motif design. These four aspects of visuality interact 
and create a visual accessibility to a higher or lower degree. Once again, 
there seems to be a difference between small and large sites, where places 
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with large amounts of rock art are highly visible in relation to all four as-
pects, while small sites do not appear visually. 

It is argued that the degree of visual accessibility is part of an intentional 
use of rock art in the landscape. At the largest sites, the visual aspect of 
rock art was essential to maintain because of the intersubjective function of 
these places. The visuality of those places was not only created by the mak-
ing of images, but also by carving them deep into the mountain and creat-
ing opportunities for the rock art to be easily discovered. Seeing images 
became important at the large sites. At smaller sites, the visual effect was 
not of the same importance. The image making at small sites was part of a 
practice of marking the land, claiming stone and rocks by placing images 
on them. This rock art was not necessarily intended as a visual expression, 
and primarily important as a social practice.  

The different social practices related to rock art production and exper-
ience of images made the large sites function as visual nodes in the land-
scape, places where the tradition of making images was evolved through 
a visual interaction with existing images. At these nodes, ideas were born 
through the materialization of concept associated with making images. The 
epicenter of the nodes is represented by the largest sites, and around them 
a vast amount of small places of rock reside in the landscape. These satel-
lite sites were made in relation to the image making that took place at the 
nodes, as a way of connecting to the identity of the landscape by hammer-
ing the most common motifs into panels yet untouched. 

6. From depiction to image.

In previous chapters, the extensive accumulation of rock art at certain places 
was interpreted as a result of long time relations and social practices, while 
the rock art production at smaller sites reflect a more momentary use. The 
temporality of rock art forms the starting point for the last chapter, and the 
question about how rock art is related to the south Scandinavian Bronze 
Age society. This calls for an initial discussion of the methods for dating 
rock art, which are stylistic dating, measurement of shore line displace-
ment, and contextual dating. Together, all these methods suggested that 
the active production of rock art occurred during most of the Bronze Age. 

Rock art dating is used to create chronological sequences, which repre-
sent the archaeological notion of linear time which could be criticized on 
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theoretical grounds. Historical time becomes little more than a measuring 
structure for the events that are being studied archaeologically. Another 
way to approach the concept of time is to treat it as the materialization of 
memories, remains that exist both in the present and the past. In this per-
spective, time is given an effect that creates connections between different 
material memories in a meaningful manner. 

In relation to rock art, the meaningful effect of time could be applied to 
the study of the final stage of rock art production. At this point, rock art 
was being created in an explicit relation to material images from the past in 
the landscape. The end of the active rock art production is the most accessi-
ble stage from an archaeological perspective, due to the fact that discussions 
of other temporal contexts demand an abstraction of the material remains. 

The possibilities to create, and to conceptualize the world through im-
agery, seem to characterize the period of active rock art production. Initially, 
the creation of images was limited to specific ideals and norms concerning 
forms and materials. The expanding possibilities of the image were being 
developed in relation to the increasing usage of bronze, beside an establish-
ment of meaningful relations with stone. This process does not primarily 
depend on a passive reception of images from southern Europe or northern 
Scandinavia. It should be characterized as an assimilation of images into a 
wide range of practice and intersubjective relations. 

Rock art regions, where the accumulation of images was continuous, de-
veloped an identity defined by image making practices and the materialized 
memory of rock art production in the landscape. Regardless of the initial 
reasons for making rock art in coastal region such as the Motala Ström area, 
the meaning of rock art in the landscape changed during the late Bronze 
Age through a dialogue between the material past and creative image mak-
ing practices. At this point, a general evolution in relation to the possibili-
ties of images occurred. The rock art in the Motala Ström area played an 
active part in this process as a material agent. 

The materiality of rock art expresses change rather than order. The pur-
pose of this study has not been to question the symbolic content of rock 
art, but to develop an archaeological perspective on the materiality of rock 
art and its meaning over long periods of time. The material remains of rock 
art production represent different kinds of image usage, rather than one 
specific world view. The rock art around the river of Motala Ström took 
part in and effected a transformation of the early homogenous Bronze Age 



English summary

259

society. A transformation that led to a new heterogeneous and regionalized 
society, a process catalyzed by the materiality of images. 
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