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Abstract: The aim of this study has been to revaluate Bronze Age society using rock art 

as an archaeological material. It has also sought to question certain prevailing 

interpretative trends within the research of rock art; ascribing it as ritual practices, 

expression of a social elite and the adoption of symbols from cultures along the 

Mediterranean Sea. This has chiefly been made possible through the application of Slavoj 

Žižeks ideas about the ideological fantasy and the sublime object of ideology. The thesis 

proposes a connection between art and ideology. A selected sampling of rock carvings 

from three areas in Sweden has been made in order to further investigate the relationship 

between different figurative motives both at a regional level, as well as a local. This study 

claims that rather than having been under the control of an elite, rock art has been 

accessible for the majority of the population both to produce and view. The depiction of 

human representation as rock carving does not depict a clear social stratification. It is 

also argued that the idea of images displayed on the rocks having roots in the imagery of 

Mediterranean civilizations is a construct of current western ideology, as the symbolic 

connection between the cultures is tenable at best, according to this study.  
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Inledning 
 

Inom den skandinaviska bronsåldersforskningen finns det en hel del material som 

behandlar ett stratifierat samhälle och en framväxande elit (Welinder 1977, Selinge 1989, 

Kristiansen & Larsson 2005, Artursson 2009). Dessa tolkningar lutar sig huvudsakligen 

på den ökande mängden bronsföremål, som anses tillhöra någon samt inte tillhöra någon 

annan. Detta färgar även av sig på tolkningen av bronsålderssamhället och den rådande 

ideologin som helhet, där fokus ligger på frågor om makt, kontroll och tidigt 

statsbildande. Den modell som kallas för hövdingadömet träder fram och vi får tolkningar 

om stora män som kliver fram och leder sitt samhälle upp längs den teleologiska linjen. 

Hövdingadömet och den ökande sociala stratifieringen är något som ofta återkommer i 

studier av bronsåldern, oavsett vilket material som studeras. Den brännande frågan är 

dock huruvida allt arkeologiskt material lämpar sig för att bekräfta denna bild av den 

skandinaviska bronsåldern. 

Forskningen kring hällristningar har gett upphov till många olika teorier, de flesta 

förbundna med kult, religion och världsuppfattning. Dock finns det även här tankar om 

en elit som kontrollerar produktionen av hällristningar ur ett rituellt, ett geografiskt och 

ett konstnärligt perspektiv (Welinder 1977, Selinge 1989, Kristiansen & Larsson 2005). 

Det finns även forskare som drar paralleller till bilder och idéer från medelhavsområdet 

och de så kallade högkulturer som är samtida med bronsåldern i Skandinavien (Almgren 

1927, Randsborg 1993, Kristiansen & Larsson 2005). På senare tid har fenomenologi, 

materialitet och landskapsarkeologi också bidragit till tolkningar kring bronsålderns 

hällristningar (Bradley 1999, Tilley 2004, 2008). Gemensamt för dessa tolkningar är att 

de alla återgår till det rituella och religiösa tolkningsschemat. Däremot är det färre 

arkeologiska publikationer som diskuterar hällbilderna utifrån förutsättningen att de i sig 

själva är ett konstnärligt uttryck, och vad det kan ha för implikationer för deras mening 

och betydelse. Bronsåldern i Skandinavien har i mångt och mycket mystifierats och 

kanske är det mest mystifierade området just hällristningsforskningen. I den här uppsatsen 

kommer fokus flyttas från rit, religion och kult. Istället betonas idéer och uttryck om 

världen och samhället, där religion snarare ses som en del av en uppfattning om 

människans relation till sig själv och omvärlden. Förutsätter vi att hällristningarna är ett 

konstnärligt uttryck måste vi även ifrågasätta vad detta kan rymma för 

meningsdimensioner, bortom den religiösa sfären.  

Denna studie kommer främst behandla hällristningar utifrån dess betydelse i relation till 

samhället. Syftet är inte att helt och hållet avskriva möjligheten att hällristningarna som 

bilder eller ristandet som praktik kunnat ha rituella eller religiösa aspekter, utan istället 

ifrågasätta huruvida detta verkligen kan ses isolerat från övriga samhället. De sociala 

strukturer som människor bygger och vad som konstituerar ett samhälle under 

bronsåldern kommer ifrågasättas. Under arbetets gång kommer begreppet ideologi 

användas. Främst kommer Slavoj Žižeks arbete kring ideologi och ”The Sublime Object 

of Ideologi”(1989) att diskuteras, speciellt i relation kring tanken kring bronset som 

centralt under tidsperioden och figuren av bronsåldershövdingen. Även W. T. Mitchells 

tankar kring relationen mellan bild och ideologi kommer diskuteras (Mitchell 1986, 

1991). Bilder kan historiskt sett bidra till skapandet och upprätthållandet av ideologier, 

men kan också verka subversivt mot dem. Augustus skapade en serie härskarporträtt för 

att presentera olika egenskaper av sig själv för sina undersåtar, Alexander den store sökte 

också projicera specifika egenskaper när han valde att avbildas som Herakles (Pollitt 
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1986:25, Beard & Henderson 2001:216f). Dessa härskarporträtt tjänade som en sorts 

politisk och ideologisk propaganda för att rättfärdiga de härskarkulter som började dyka 

upp vid denna tid (Pollitt 1986:19). I kontrast visade ikonoklasmen under bysantinsk tid 

en rädsla för bilder och avbilder (Mitchell 1986:198, Downing & Bazargan 1991:10f). En 

bild är sällan endast en bild, och även en bild skapas med en mening kan med tiden få en 

helt annan. Jag menar att rädslan för bilder ofta stammar från det faktum att meningen 

med bilden och de associationer som den kan väcka är svåra att kontrollera. 

Med detta som bakgrund är det intressant att försöka sig på en studie av hällristningar och 

hällbilder som reflekterar tillbaka på samhället, tankesystem och ideologi. Social 

stratifiering, vikten av brons och en framväxande elit har främst diskuterats utifrån 

exempelvis gravmaterial (se Thedéen 2005), eller ett boplatsmaterial (Artursson 2009). 

Dock verkar studier kring bronsålderns bildproduktion som ett medium för uttryck bli 

relegerat till en religiös sfär (Nordén 1925, Almgren 1927, Hauptman Wahlgren 2002, 

Fredell 2003). Det finns även arbeten där hällristningarna kopplas till hövdingar eller elit 

(Selinge 1989, Burström 1999), men då kopplas även denna elit till hällristningarna 

genom kultiska handlingar eller religiösa bilder. Även Bradley (1999, 2009) och Tilley 

(2004, 2008), som fokuserar mer på hällristningarnas relation till landskapet skapar en 

religiöst baserad tolkningsmodell. Just på grund av detta så är denna studie av intresse för 

bronsåldersforskningen. Bortom tankar om rituellt ristande och avbildande gudomar, vad 

kan dessa bilder säga om bronsålderssamhället, kan endast bilderna säga oss att brons var 

centralt och ger de oss något belägg för en existens av diverse bronsålderhövdingar? Jag 

vill även ställa mig kritisk till tanken att de symboler och motiv som avbildas på hällarna 

ska ha ett ursprung i Egypten, Grekland eller Mesopotamien (se Almgren 1927, 

Kristiansen & Larsson 2005). Att dra paralleller mellan olika samhällen baserat på att 

motiv som skepp, människor och cirklar avbildas kan leda till att likheter framkommer. 

Frågan är dock om inte dessa likheter skulle uppstå mellan samhällen från vitt skilda 

tidsepoker och geografiska regioner om sådana bilder skulle jämföras. Det intressant att 

fråga sig varför arkeologer har valt att dra paralleller just till Egypten eller Grekland. 

Uppvisar föremål eller bilder hos två olika kulturer likheter är det inte helt ovanligt att 

det skapas en sorts hierarki mellan de två kulturerna, där den överlägsna har inspirerat 

den underlägsna som blir en passiv mottagare av ideologi (Fahlander 2008). Här menar 

jag att det finns en önskan att förknippa den skandinaviska kulturen med de kulturer som 

anses vara ”högkulturer”, eller de första civilisationerna, på samma sätt som de storslagna 

artefakter som visade på Louvren från Napoleons erövring av Egypten. Dessa föremål 

som implicit jämförde Frankrikes historia med just Egypten som stat (Bradley 2009:9). 

Detta måste sättas i relation till det Mark Leone kallade för den dolda rationalen bakom 

varför så mycket pengar spenderas på arkeologi; att substantiera den nationella myten 

(Leone 1973:129). Idag fokuseras en stor del av den forskning som bedrivs vid 

universiteten på källkritiska perspektiv, och inom arkeologin talas det om situerad 

kunskap (se Haraway 1988). Frågan är helt enkelt vad staten får ut av alla de ekonomiska 

medel som ges till universiteten. Donna Haraway menade att objektivitet var en illusion, 

eller ett ”god-trick” som lovar möjligheten att betrakta verkligheten som helhet från en 

osynlig position (Haraway 1988:582). Istället talade Haraway för att endast genom ett 

”partial perspective”; ett specifikt perspektiv eller en situerad position kan någon form 

av objektivitet hävdas, samt att alla kulturella narrativ som hävdar objektivitet är bärare 

av ideologier (Ibid. 583). Frågan som är aktuell här är helt enkelt; vilka ideologier bär den 

arkeologiska forskningen på. Kanske finns det ett oförenligt gap, ett tomrum, mellan de 

ideologier som var verksamma i bronsålderssamhällen runt om i Skandinavien och de 

ideologier som är verksamma för oss arkeologer idag. Det är också möjligt att tankar 
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kring hövdingadömen och idédiffusionism från högkulturer har ett starkare band med 

våra moderna ideologier än med de som varit verksamma under bronsåldern. 

 

Material och Metod 
 

Materialet för den här uppsatsen är ett strategiskt urval av hällristningar från tre olika 

geografiska platser.  Exakt hur hällristningar ser ut och vart de är placerade kan variera 

mellan olika regioner. Av denna anledning har områden valts ut från Norrköping, 

Enköping och Skåne i syfte att täcka in en bredd och variation av hällristningslokaler. 

Hällristningarna manifesterar sig på olika sätt på dessa platser, och både motiv och deras 

disposition på hällen varierar. Platserna kan inte sägas jämförbara på grund av sina 

likheter, däremot är jämförelsen mellan dem gjord just för att belysa regionala skillnader 

i ett material som ofta ses som relativt homogent över Skandinavien. Detta urval är på 

inget sätt representativt för hela Skandinavien, utan ska snarare visa på just variation. 

Målet med studien är inte att identifiera någon enhetlig ideologi som ska vara gällande 

för hela den skandinaviska bronsåldern, utan snarare att föda en diskussion kring olika 

förklaringsmodeller för vad hällristningar kan representera.  

För att studera materialet diskuteras främst motiven, och deras spatiala disposition på 

hällarna.  Mindre områden undersöks och hällar som behandlas i den här studien har 

främst valts ut efter a) mängd motiv och b) variation av motiv. Därefter söker studien 

identifiera mönster av i) hur motiv avbildas, ii) hur de placeras på hällen och iii) vilka 

kombinationer som förekommer tillsammans. Därefter kontrasteras eventuella skillnader 

och likheter, både mellan paneler på samma häll, inom samma område, samt mellan de 

olika regionerna. Skillnader och likheter diskuteras främst efter orientering, symmetri och 

närhet. Med orientering menas hur hällristningarnas riktning förhåller sig till varandra 

och till hällen. En ristnings orientering kan exempelvis följa eller bryta mot en isrännas 

riktning, eller mot hällens sluttning. Men en ristning kan även bryta övriga ristningars 

orientering, genom att exempelvis ett skepp i en grupp av skepp är roterat i en annan 

riktning än övriga. Med symmetri menas främst ristningar eller motiv som speglar 

varandra, är parvis placerade samt dispositioner av motiv som förhåller sig på liknande 

sätt till varandra. Dessa kan vara exempelvis par utav fotsulor, eller motiv som speglar 

varandra, något som förekommer bland annat i grupperingar av skepp och yxor. När det 

gäller närhet är det ett knepigt begrepp att använda i denna form av analys. Delvis 

eftersom det är ett ytterst relativt begrepp utan en klar definition. Det är också svårt att 

göra begreppet mer vetenskapligt gångbart eftersom att en eventuell fastställd gräns av 

vad som är nära och inte nära måste vara relativ. Små motiv som är tätt placerade i en 

isränna kräver andra parametrar för vad som är ”nära” än större ristningar placerade på 

en större yta med mer luftig disposition. Därför kommer närhet diskuteras inom ramen 

för två begrepp. Orden bredvid och ovanför används i vid bemärkelse för figurer som är 

placerade vid varandra utan en annan figur placerade emellan. Alla övrig närhet kommer 

att refereras till att figurerna är grupperade, eller tillhör en koncentration av motiv. Alla 

ristningar som rör andra ristningar eller motivkategorier, överlagrar eller underlagrar 

kommer räknas som motiv som skär andra motiv. Till dessa tillhör även antropomorfer 

som avbildas ”hållandes” andra motivkategorier; såsom cirkelfigurer, 

överdimensionerade vapen, eller har placerats i en skeppristning. Detta används främst 

som ett verktyg för att avgöra vilka motiv som ofta förekommer i direkt relation till andra, 

och söka identifiera mönster av vilka motiv som kan behålla sin spatiala integritet, och 

vilka som kräver andra motiv för att definiera mening.   
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Ett exempel på hur identifierandet av ett mönster kan se ut finner vi i Ekenberg, Eneby 

socken i Norrköping. På hällen Nordén kallade för FE10 är samtliga skepp orienterade åt 

samma håll, med tre undantag. Dessa tre skepp är i förhållande till övriga motiv roterade 

180°. Åsa Fredells (2003) dokumentation av hällen visar att i närheten av (bredvid, 

ovanför under) samtliga av dessa upp och ner vända skepp finns det två cirkelfigurer, 

antingen ornerade med spiraler eller koncentriska cirklar. Detta mönster behöver inte 

nödvändigtvis vara genomtänkt, men det är ändå en definitiv trend i den nuvarande 

hällens helhetsbild, som kan diskuteras utifrån andra dubbla cirkelfigurer eller skepp vars 

orientering bryter mot övriga motiv de är grupperade tillsammans med. Att studera 

motivkombinationer på hällar är inte helt nytt. 1980 publicerade Jarl Nordbladh en 

avhandling där studien fokuserade på ristningarna i Kville, Bohuslän. Avhandlingen var 

influerade av ett semiotiskt synsätt, och drog en del slutsatser om samhället baserat på 

hur olika motiv kombinerades (Nordbladh 1980). Nordbladh såg även hällytorna som en 

ackumulering av ristningar, vilket jag själv i denna studie vill anamma (Nordbladh 

1980:35). Det främsta problemet med att studera relationen mellan olika motiv är att det 

är nästintill omöjligt att säkert hävda att de är samtida. I vissa fall kan två figurer som är 

placerade intill varandra vara ristade med flera århundradens mellanrum. Ändå är det 

svårt att tro att motiv som är placerade intill eller ovanpå varandra inte har någon som 

helst relation. Meningen som själva kombinationen associerar till kan vara den senare, 

men om kombinationen repeteras är det svårt att avskriva denna som meningslös. Det är 

möjligt att de dubbla cirkelfigurer tillsammans med de roterade skeppen på FE10 i 

Ekenberg har hamnat där av en slump. Men just upprepningen av kombinationen antyder 

att det funnits en mening bakom placeringen av dessa motiv tillsammans. Och i och med 

att ristningsytan ackumulerat motiv, så vill jag mena att den också har ackumulerat 

tolkningsmöjligheter. 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hällristningar från tre hällbildsområden och deras 

motivkombinationer. Undersökningen kommer göra nedslag i hällristningsområden i 

Norrköping, Enköping och Österlen i Skåne. Inom dessa områden kommer hällar med 

flera motivkombinationer studeras för att söka urskilja trender och mönster. Dessa 

mönster kommer sedan diskuteras och jämföras med varandra. Olika tolkningar kommer 

att läggas fram tillsammans med argument för hur bilderna kan ses i förhållande till 

begrepp som konst, religion och ideologi. Slutligen kommer frågan huruvida studier av 

hällristningar kan skapa ny förståelse för ideologi under bronsåldern, samt om 

hällristningarna kan ses som ett konstnärligt uttryck för olika idéer i samhället. I övrigt 

kommer även utifrån detta tre primära tolkningsmodeller att kritiskt granskas och 

diskuteras; synen på hällristningar som främst religiösa, symboler med 

medelhavsregionen som ursprung, samt bevis för hövdingadömen och social stratifiering 

under bronsålder.  

 

Frågeställningar 
 

- Vilka motiv figurerar ofta tillsammans på hällar i olika områden? 

- Hur kan olika kombinationer av motiv relatera till tanken kring ideologi? 

- Hur kan den här typen av analys bidra till ny kunskap om vår syn på bronsålderns 

samhällen och ideologi? 
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Teoretiska perspektiv 
 

Ideologi 
 

Ideologi som begrepp har haft en komplicerad historia. Exakt vad som är ideologi kan 

diskuteras, och på senare tid har det ifrågasatts huruvida vi lever i ett post-ideologiskt 

samhälle (Bell 1988). Ordet ideologi (idealogues) föddes i samband med den franska 

revolutionen, och var en sorts idévetenskap som skulle separera sanna idéer från falska, i 

typisk upplysningsanda (Mitchell 1986:165). Men det var i och med att Marx 

populariserade uttrycket under 1800-talet som appliceringen av det tog fart (Bell 

1988:393). I Marx texter anses ideologi vara ett sorts falskt medvetande eller en illusion 

(Downing & Bazargan 1991, Zizek 1989). Den frasen som ofta citeras i detta fall är ”de 

vet inte om det, men de gör det” (Marx 2003:283). Sedan 1800-talet har begreppet 

ideologi nästintill förknippats med den sortens samhälle vi upplever i George Orwells 

1984, där den vanliga medborgaren i samhället styrs av en totalitär makt som hen inte kan 

uppfatta. Idag används ideologi som ett samlingsnamn för ett system av idéer, ofta 

förknippade med maktrelationer, institutioner, värderingar och sociala klasser (Downing 

& Bazargan 1991:3). Det kan även vara intressant att notera att Foucault ville avskaffa 

ideologibegreppet eftersom det inte kunde förklara effekter av maktutövande i samhället 

(för mer utförlig diskussion kring Foucaults syn på ideologi, se Daldal 2014). 

När det gäller användandet av ideologibegreppet på senare tid är Slavoj Zizeks ”The 

Sublime Object of Ideology” ett välkänt verk. Boken kallades i en recension efter 

utgivandet för”… tremendously energetic and important contribution to this 

retheorization of the ruses and functions of ideology” (Elmer 1990:117). År 2012 släpptes 

en film med titeln “The Pervert’s Guide to Ideology” regisserad av Sophie Fiennes, där 

Zizek undersökte olika uttryck av ideologi inom film. I början av denna film liknar Zizek 

ideologi vid en soptunna, som han redan äter ur hela tiden. Ideologin hindrar honom från 

att se att det han egentligen äter ur är en soptunna. Sanningen är plågsam, och ideologi 

hjälper oss undfly den. Men den stora tragedin med just ideologin är att när vi tror att vi 

undflyr den, exempelvis i våra drömmar, så är det just där ideologin verkligen börjar 

verka. Denna monolog ekar tankar framställda i boken från 1989, där Zizek diskuterar 

ideologi utifrån bland annat Marx och Sloterdjiks tankar. Marx menade att illusionen var 

central för ideologi, att det var ett falskt medvetande. Peter Sloterdjik menade att trots ett 

medvetande om ideologin eller illusionen så agerar människorna som att de inte vet 

(Sloterdjik 1988:23–30). Detta är vad Zizek beskriver som cynisk ideologi. Från Marxs 

”de vet det inte, men de gör det” till Sloterdjiks ”de vet det, men de gör det ändå” (Zizek 

1989:25f). Zizek ser likt Marx ideologin som en illusion, men en som vi själva konstruerar 

för att stödja vår ”verklighet” på. Denna verklighet har att göra med hur vi strukturerar 

våra sociala relationer, en verklighet som maskerar ” … some insupportable, real, 

impossible kernel”(Zizek 1989:24–30, 45f). Detta är den ideologiska fantasin som vi 

konstruerar som vår verklighet för att undfly en smärtsam sanning (Zizek 1989:27–30). 

Vad är då det som kallas för Ideologins sublima objekt (The Sublime Object of Ideology). 

Objektet i fråga är helt enkelt någonting som innehar en speciell strukturell plats, det kan 

vara något vanligt som har upphöjts till sublimt (Zizek 1989:221). Ideologins sublima 

objekt är sublim endast så länge den ses från distans, halvt undangömt. Att komma för 
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nära objektet är farligt, det kan mista sin status som sublimt objekt och transformeras till 

något vulgärt (Zizek 1989:192). Men det är också de motsägelser som objektet 

förkroppsligar som förstärker det. Det sublima objektet lever ständigt i en paradox mellan 

vad det egentligen är, och vad det representerar. Det faktum att objektet aldrig egentligen 

kan lyckas vara den tanke/ideologi/sak som den representerar övertygar oss om att just 

det som betecknas är sant på en högre nivå; magnifikt och oöverträffat (Zizek 1989:228f). 

Ett exempel som ges som ett sublimt objekt är skeppet Titanic. Titanic var bärande av en 

ideologi, likt det västerländska Europa var det stort, oöverträffat, oförstörbart. Det som 

än idag påverkar oss kanske inte är själva katastrofen, utan det faktum att skeppet 

försöktes likställas med sin representation. Och det som finns kvar är en ruin, ett vrak av 

jouissance (Zizek 1989:76f). Begreppet jouissance, eller njutning, är lånat från Jacques 

Lacan (2008). Sanningen, verkligheten eller ” the real/impossible kernel” berövar oss 

njutning, och därför klänger vi oss fast till vår ideologiska fantasi (Zizek 1989:73). Att 

följa en ideologi helhjärtat utan ifrågasättande ger oss njutning, och ideologin inte har ett 

klart mål, utan verkar endast för sin egen existens. Skulle människan ifrågasätta ideologin, 

eller sluta tro på det fiktiva målet, så försvinner även jouissance, ”surplus-enjoyment”, 

njutningen av att leva i sin ideologiska fantasi (Zizek 1989:92). 

 

Hällbilder som konst 
 

Att definiera konst är inget enkelt arbete. Enligt Nationalencyklopedin så är konst; 

konst (egentligen ”kunnande”, ”färdighet”), kulturyttring vars 

utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med 

personlig behärskning och individuell anpassning till situation och 

avsikter. 

Rent krasst så skulle vi med denna definition kunna argumentera för Malmers teori om 

att hällristningarna skulle behöva utföras av en konstnär. En speciell konstnär, en individ 

med kunnande och färdighet, som skulle kunna yttra en eventuell elits kultur. Detta 

överensstämmer dock inte med min uppfattning av vad konst är, eller hur den 

uppkommer. I Oxford English Dictionary fann jag följande definition; 

The expression or application of creative skill and imagination, 

typically in a visual form such as painting, drawing, or sculpture, 

producing works to be appreciated primarily for their beauty or 

emotional power. 

Denna definition, som kom en bit ner i listan av alternativ, innehåller ett nyckelord, 

”emotional power”. Känslomässig kraft, något som för mig känns centralt för ett begrepp 

som konst. Aristoteles menade att när vi ser teater så upplever vi katarsis, vi genomgår en 

känslomässig rening (Aristoteles, Om diktkonsten). Att se teater provocerar fram känslor, 

att gå till ett galleri och se tavlor provocerar fram känslor, att läsa en bok likaså. 

Teaterteoretikern Antonin Artaud menade att den västerländska teatern förfallit, eftersom 

den inte längre lyckades frambringa denna katarsis. Istället reciterades dialog, som var 

förstenad och hörde hemma i böcker. Scenen behövde fyllas av medium som tilltalade 

människans sinnen (Artaud 2010 (1938):26). Jag vill hävda att vad konst är helt enkelt är 

det som får oss att känna, det som inte helt kan uttryckas med ord. Och att detta inte endast 

är målet hos de som observerar konst, utan även de som utför det. Att det finns en drift 

hos den gemene människan att uttrycka något som är bortom ord, och att det som vi kallar 
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konst är sätt att uttrycka detta. Colin Renfrew lyckades även pricka in något annat som är 

intressant att ta upp i denna diskussion, nämligen att konst var ”…produced to be the 

focus of our visual contemplation or enjoyment” (Renfrew 2003:66).  

Mats P. Malmer skriver i sin introduktion till Hällristningar och Hällmålningar i Sverige 

att ”Det var tydligen de teckningsbegåvade i byn som helst skulle göra bilderna” (Malmer 

1989a:9). Detta är en av de meningar som boken öppnas med, och förstärker ytterligare 

bilden av att hällristningarna skapades av en konstnär, underförstått av manligt kön (Ibid. 

10). Det är dock intressant att notera att denna tanke om ”den store konstnären” står i 

direkt opposition med en önskan att definiera hällristningar som något annat än ”konst”. 

Richard Bradley är en forskare som problematiserat begreppet konst, främst kring 

användandet av det i relation till förhistoriska föremål och lämningar (Bradley 2009). 

Kategorin ”förhistorisk konst” behöver placeras inom sin kontext, något som definitionen 

”konst” ibland kommer i vägen för (Bradley 2009:46f). Det kanske nu är lägligt att 

tydliggöra att när jag definierar hällristningar och hällbilder som konst så vill jag inte 

frånta dem möjligheten att vara knutna till kult, ritual eller religion. Men att hävda att de 

endast skulle vara relaterade till ett dyrkande av övernaturliga krafter, att praktiken att 

rista i berget endast skulle vara ett resultat av endast rituella praktiker är i min mening en 

grov förenkling. Det är en grov förenkling som plockar svåra filosofiska frågor som blir 

problematiska i förhistoriska studier, nämligen vad är konst, och varför ägnar sig 

människan åt det? Dessa frågor plockas ut, och får genom mystifierandet av den 

mänskliga förhistorian legitimitet i omyndighetsförklarandet av den förhistoriska 

människan som ”primitiv”. Likt hur mänskliga samhällen utvecklades längs en linje, så 

har även konst gärna placerats ut på samma teleologiska linje (Bradley 2009:5). W.T. J. 

Mitchell hävdar att bildteori ofta implicit måste konfrontera en rädsla för bilder; en 

ikonofobi (Mitchell 1986:151, 159). Ursprunget för föraktet som bilder väcker är baserat 

på en tanke att bilderna är ett underlägset fenomen, stumma och kraftlösa. Men rädslan 

springer ur tanken att bilder eller tecken tillhör en social Andra, som är på väg att ta deras 

makt eller status (Mitchell 1986:151). En återkommande faktor i denna diskussion kring 

bilder och ideologi är relationen just mellan ikonofobi och ikonofili; rädslan för bilder i 

kontrast med kärlek till bilder (Mitchell 1986:207). Jag hävdar att dessa två inte behöver 

stå i direkt opposition till varandra, utan i vissa områden mycket väl kan överlappa. Likt 

distanseringen till hällbilder skapas genom att kalla det ”primitiv konst” och implicerar 

att bilderna egentligen tillhör någon annan, medan denna Andre genom olika taktiker 

införlivas som en del av vår historia och vår nationella myt. Jag argumenterar att det finns 

en misstänksamhet gentemot förhistoriska bilder som grundas i att dessa bilder kanske 

inte tillhör oss, utan någon mystisk Andra, och att detta kan ses som en sorts ikonofobi. 

Samtidigt som forskare desperat försöker inkorporera bilderna i ett mytiskt statbildande, 

där vår nation i Mark Leones ord ”substantieras” genom kopplingar till Grekland eller 

Egypten eftersom det är där vår västerländska civilisation ”föds” (Leone 1973:129). 

Denna strategi skulle jag hävda istället hör hemma under ikonofili. Men att dessa två 

inställningar till bilder, symboler, och ikoner egentligen är intimt sammanflätade, och 

föder varandra. Båda kan ses som ideologiska fantasier, samt varandras traumatiska 

kärnor (traumatic kernel), innehållande den verklighet som bär på potentialen att krossa 

illusionen. 

Bilden; mellan konst och ideologi 
 

Karl Marx använde camera obscura som en metafor för ideologi (Marx et al. 2001:68). 

Alltså i en låda i vilken bilder projiceras var den liknelse som Marx själv använde för att 
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beskriva sin syn på ideologi. Frågan är huruvida camera obscura skapar bilder eller 

fångar bilder. Produkten ses dock vara en realistisk bild av världen så som den är 

(Mitchell 1986:162). I jämförelsen mellan Marx ideologi och ”commodities”, skrev 

Mitchell: “ideology is the mental activity that projects and imprints itself on the material 

world of commodities, and commodities are in turn the imprinted material objects that 

imprint themselves on consciousness” (ibid). Det är intressant att här spåra relationen 

mellan tanke och materiell kultur. Skapandet av ideologi kan alltså ses som en ständigt 

dynamisk process av utbyte mellan tankesystem och materiell kultur, eller commodities.  

Det kan vara av intresse att notera att introduktionen till boken Image and Ideology in 

Modern/Postmodern Discourse så tar David B. Downing och Susan Bazargan avstamp 

delvis i Platons antika Grekland, samt i det Byzantinska riket (1991). Detta är föga 

förvånande, då en bilds ideologi lättast studeras utifrån historiska källor. Utan text är det 

kanske problematiskt att tolka en bilds betydelse för hur samhället struktureras. Mitchell 

talar även om de två huvudsakliga betydelser och tolkningar som kan sökas i bilder; 

filosofiska reflektioner och historiska förklaringar (Mitchell 1991:322). De två begreppen 

kan kanske även täcka in de flesta tolkningar som omgivit hällristningar, och hällbilder 

generellt. Det stora problemet är kanske att de skapades i ett förhistoriskt samhälle, att 

utan texter som beskriver exakt vad det är för fenomen i termer vi arkeologer idag kan 

begripa så är det betydligt enklare att mystifiera hela fenomenet. Även om själva 

begreppet ”konst” kanske kan vara det mest mystifierade fenomenet i vårt nutida 

samhälle.  

Även i förordet till sin egen bok Iconology skriver Mitchell att frågor som ”vad är en bild” 

och ”hur skiljer sig en bild från ord” måste besvaras historiskt (Mitchell 1986:3). Bilder 

och konst har använts av diverse härskare för att legitimera sig själva och sitt styre. Men 

denna propaganda bevisas först när detta sker inom historisk tid, inom stater. Ett exempel 

är Augustus härskarporträtt efter att han blivit romersk kejsare. Genom att skapa 

standardiserade avbildningar av sig själv så skapade Augustus en sorts kejserlig mytologi 

med sig själv och sin familj i centrum (Zanker 1988:335ff). Denna typ av bilder hjälpte 

till att legitimera styret av Rom, och Augustus bilder och byggnadsprojekt kom att 

påverka området kring medelhavet århundraden efteråt (ibid.). Men härskarideologier 

kräver inte nödvändigtvis en nationsstat.  

Mats Burström har skrivit en artikel där han kopplar hällristningar till just ideologi (1999). 

Enligt Burström kan många hällristningar ses som avbildande något gudomligt. Denna 

tanke är inte ny inom hällristningsforskningen, men dock kopplas den här till tanken kring 

hur det gudomliga ger legitimitet till en social stratifiering, eller en härskande klass 

(Burström 1999:626f). Bland annat identifieras en antropomorf från Litsleby i Tanum 

som en gudom. Argumentet för detta är storleken, då figuren i fråga är ca 2,3 m och därför 

större än en människa. Antropomorfen i fråga håller i ett spjut, som ses som en möjlig 

härskarsymbol. Likt denna avbildade gudom kan vissa människor även inneha spjut, 

vilket genom metaforen ger dem högre status i samhället. Denna liknelse kopplar 

Burström även till vapen (Burström 1999:627f). Så kan vi även här se en koppling mellan 

bild och ideologi, specifikt i detta fall en härskares ideologi. Eller om ingenting annat en 

härskarideologi. Den gemensamma nämnaren kan sägas vara vapen, men även brons. 

Underförstått kan vapenattributet här ses som bärande av en ”gudomlig makt”. I sin tur 

bär hällristningen där guden avbildas med detta attribut på ett ideologiskt budskap 

(Burström 1999:628). 
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Bronsålderns hällristningar; en inte så 

kort forskningshistorik 
 

Ett populärt tema i hällristningsforskningen genom tiderna har varit att på olika sätt knyta 

ristningarna till religion, kult och kosmologi. Trender som synen på att praktiken att rista 

skulle ha varit en del av ritualer (Hauptman Wahlgren 2002), att motiven skulle avbilda 

mytiska narrativ med religiösa teman (Fredell 2003), samt att bilderna kunde knytas till 

en kosmologisk värld som liknar de kring medelhavet (Kristiansen & Larsson 2005), har 

varit dominerande. Även Chris Tilleys fenomenologiska arbeten har mynnat ut i 

kosmologiskt betonade tolkningar (2004). Detta kapitel kommer koppla ett kritiskt grepp 

kring vissa idéer som återkommer inom forskningen kring hällristningar såväl som 

skandinavisk bronsålder. De flesta av dessa idéer och tolkningar kan ses som bidragande 

till mystifieringen av bronsåldern och de rituella tolkningarna av hällristningarna som 

ständigt återkommer. 

 

Ex oriente lux 
 

Redan tidigt kopplades hällristningarnas skeppsymbolik till den Egyptiska kosmologin, 

där skeppet transporterade solen över himlavalvet (Almgren 1927). Oskar Almgren 

liknade de nordiska ristningsskeppen med egyptiska kultskepp, och menade att religiösa 

bilder och symboler uppkommit i Egypten och Babylonien, och sedermera spridit sig över 

resten av Europa med vägen över Grekland (Almgren 1927:273f). Skeppet tillsammans 

med solskivan och träd kopplar Almgren till Egypten, medan yxan och hjulet ska ha varit 

vanliga motiv i Babylonien (Almgren 1927:264). Almgrens arbete liknar i mångt och 

mycket det arbete som Kristiansen skulle företa långt senare. Anders Carlsson är en av de 

arkeologer som argumenterat för ett skifte i ideologi mellan äldre och yngre bronsålder. 

Från en mer individcentrerad ideologi under äldre bronsålder som skulle representeras av 

höggravskicket till ett större fokus på kollektivet i form av brandgravskicket. ”Solens 

resa” som symboliserar elitens resa blir ”resan till solen”; de dödas kollektiva resa 

(Carlsson 2015:92). Tanken om solens resa är något som kan spåras till Egyptisk 

mytologi, där solen reser kring himlavalvet, och färdas med ett skepp genom underjorden. 

Just att skeppet skulle transportera solen är något som tagits upp inom 

hällristningsforskning, och även använts för att knyta den Skandinaviska bronsålderns 

idévärld till Egypten (Almgren 1927). Flemming Kaul har studerat ristningar i förhållande 

till bilder avbildade på bronsföremål (1998). En intressant tolkning som framkommit av 

Kauls arbete är just solens resa under dygnet, och ett kosmologiskt schema som liknar 

solens resa i just den egyptiska kosmologin (Kaul 1998:263f). Solen reser i en båt, och 

följs av olika djur vid olika tidpunkter på dygnet. Den orm som avbildas när solen reser 

under horisonten för osökt tankarna till den egyptiska mytologins Apofis, den orm som i 

det egyptiska dödsriket varje natt sökte äta solen (Gilhus & Thomassen 2011:32). Att se 

solen som central i det skandinaviska bronsålderssamhället är knappast något som kan 

kritiseras. Dock är det viktigt att uppmärksamma både de tydliga och mindre tydliga 

paralleller som dras i många tolkningar just kring kosmologi och solsymboler. Frågan är 

huruvida många av dessa tolkningar hade existerat utan en redan existerande förförståelse 

kring just den egyptiska kosmologin och religionen, eller om de kanske hade sett 

annorlunda ut.  
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Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson skrev 2005 att den nordiska bronsålderns 

artistiska uttryck endast kan överträffas av de minoiska eller mykenska kulturerna 

(Kristiansen & Larsson 2005:186). Den skandinaviska bronsålderskosmologin ska dock 

enligt Kristiansen och Larsson vara starkt influerad av östra medelhavet (Ibid.). De lägger 

fram teorin om att hövdingar verksamma i Skandinavien och centrala Europa valde att 

resa söderut med sina retinues, eller följen. Det finns alltså en slags tanke om ett tidigt 

följesväsende som under bronsåldern hämtar hem inte bara brons, utan även en ny 

världsbild. Denna tanke om resande hövdingar kanske inte skulle vara så drastisk om det 

inte ställdes i relation till ett utpekande av Kivikgraven som en enda händelse som skulle 

stå för en ny skandinavisk bronsålder, influerad av just de mykenska och minoiska 

kulturerna (Kristiansen & Larsson 2005:187). Tanken att Kiviksgraven skulle vara 

startskottet för en helt ny bronsålderskultur är kraftigt baserad på ikonografin på 

bildstenarna som hävdas vara unika. Men huruvida dessa motiv spridit sig, eller om de är 

en del av en grupp bilder som återkommer under tidsperioden är svår att argumentera. 

Det vi vet är att motiven i själva verket inte är unika, eftersom de återkommer bland annat 

som hällristningar runt om i Skandinavien. Kristiansen hävdar att bildstenarna skulle ha 

setts av flera resande hövdingar innan de inkorporerades i graven, men det faktum att de 

placerats med bilderna in mot de gravlagda i hällkistan borde enligt mig snarare indikera 

att bilderna målades på stenarna för de döda, inte för att beskådas av levande kringresande 

hövdingar (Kristiansen & Larsson 2005:189). Även Malmer skriver att 

vagnsavbildningen i Kiviksgraven måste varit influerad av bilder från Medelhavsområdet 

(Malmer 1981a:105). När det gäller frågan om hällristningar kan det tilläggas att Kristian 

Kristiansen går så långt som att föreslå att hällar med ristningar varit inhägnade och 

avspärrade, för att begränsa tillgången till bilderna för alla utom ett fåtal utvalda 

(Kristiansen & Larsson 2005:337). Detta är ett argument för att se bilder och konst som 

något meningsbärande som bara är till för eliten. Det kan även vara värt att notera att 

Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson har kritiserats för de resonemang de drar 

kring den skandinaviska bronsålderskulturens influenser från medelhavsregionen (se 

Nordquist & Whittaker 2007). 

Exakt vilken medelhavskultur de skandinaviska hällristningarna ska kopplas till råder det 

delade meningar om. Är det Egypten, Grekland eller rent av Babylonien som är 

förebilden? Det de föreslagna kulturerna har gemensamt är att de ses som ”högkulturer”. 

Det skulle till och med kunna argumenteras att det är mot dessa högkulturer eller stater 

som den skandinaviska bronsålderns hövdingadömen strävar. Kanske inte så konstigt att 

Kristiansen och Larsson söker blanda in en hövding i all denna kulturdiffusion. 

 

Hövdingadömets uppgång 
 

I diskussionen kring stratifiering i bronsålderns samhälle så har man ofta utgått ifrån 

gravmaterialet för att göra bedömningar kring detta. Synen på bronsålderns samhälle som 

skiktat hövdingadöme med en elit som kontrollerar olika resurser har varit en populär 

modell inom forskningsfältet (se Welinder 1977, Larsson 1993, Kaliff 1997, Kristiansen 

& Larsson 2005). Eliten definieras ofta som den grupp människor med tillgång till, och 

kontroll över, bronset och bronsimporten. Brons ses ofta som en nyckelfaktor till 

utvecklingen av ett stratifierat samhälle (Thedéen 2005:386, Brück & Fontijn 2013:197f). 

Konkurrensen om bronset har i sin tur skapat bilden om en instabil period, och hövdingen 

antyds nästan uteslutande vara en man med militär makt (Brück & Fontijn 2013:198). 

Hövdingadömet som modell har i sig hämtats från antropologin, där det ses som ett stadie 
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i samhällsutvecklingen (ibid, Earle 2002:43f). Även om hövdingadömet idag har 

kritiserats och problematiserats (se Thedéen 2005, Brück & Fontijn 2013) så bidrar den 

till evolutionistiska tankar kring samhällsbildning och statbyggande. 

Bland annat Joanna Brück och David Fontijn har föreslagit att den roll som tillskrivs 

bronsåldershövdingen är en projicering av kvaliteter som idealiseras i dagens 

västerländska samhälle, bland annat med fokus på individens sökande efter makt och 

status, samt en uppdelning av subjekt och objekt (Brück & Fontijn 2013:203). Denna 

individcentrerade ideologi är i sin tur kopplad till en kapitalistisk syn som lätt läggs som 

en schablon över förhistoriska samhällen. Istället argumenterar Brück och Fontijn för en 

applicering av begrepp som personhood och livscykler. Men kanske viktigast av allt så 

identifieras i det här arbetet hövdingadömet som en konstruktion direkt influerad av vår 

moderna västerländska ideologi (Brück & Fontijn 2013). 

Bronsålderns höggravskick är intimt förknippat med tanken kring hövdingadömet, 

eftersom att begravas i en hög är ”speciellt”. Det kräver en viss organisation. Ett tydligt 

exempel på detta är den så kallade Kiviksgraven, som i sig är monumental och har tolkats 

som en hövdinga- eller kungagrav (Welinder 1977:169). För några år sedan har 

osteologiska analyser dock identifierat ett flertal individer i hällkistan, varav de flesta 

varit i tonåren när de dog. Det är även troligt att graven använts kontinuerligt under ca 

600 år (Goldhahn 2009:366ff). Susanne Thedéen har påvisat den stora bredd av individer 

som gravlagts i högar och rösen från bronsåldern. Gravarna har kunnat innehålla både 

barn, kvinnor och män (Thedéen 2005:397f). Detta ger ytterligare belägg för att en grav 

som uppfattas som monumental inte behöver betyda en hövding, eller ens ett 

hövdingadöme. Det är möjligt att de gravlagda individerna inte ens tillhör en ”elit”, utan 

det kan finnas andra anledningar till anläggandet av monumentala högar och rösen. 

Joanna Brück och David Fontijn har även observerat att många av de föremål som anses 

som prestigeföremål eller statusmarkeringar ofta deponeras utanför gravkontexter (Brück 

& Fontijn 2013). Om exempelvis ett svärd ska ses som en markör för en hövding eller 

medlem av eliten, varför deponeras då dessa i exempelvis våtmarker? Åsa Fredell har 

föreslagit att rollen som hövding kan ha ärvts av hela släktgrupper (Fredell 2003:230). 

Detta för att förklara det klassiskt ”hövdingfattiga” gravmaterialet. Hon använder 

däremot fortfarande begrepp som ”hövding” och ”hövdingadöme”, och ser denna person 

som en politisk, andlig och militär ledare (ibid.). Andra människor i samhället som 

åtnjuter prestige gör detta genom hövdingen. Hövdingens position är dock osäker och 

beroende på folkets välvilja. Även för Fredell väljs hövdingen efter sina egenskaper som 

ledare, talare och generositet gentemot sina undersåtar (ibid.). Dessa tankar knyter an till 

tanken kring ”the Big Man” som lanserades inom antropologin (se Sahlins 1963). Denna 

modell baserades på stammar i Melanesien och Polynesien, där hövdingar erhöll sina 

positioner genom sina positiva egenskaper, inte genom att ärva dem. Begreppet ”Big 

Man” har relativt okritiskt applicerats på tolkningar av den skandinaviska bronsålderns 

så kallade hövdingadömen (se exempelvis Larsson 1995:135f). 

Bronsålderseliten eller hövdingadömet har sagts framträda under bronsålderns period II, 

baserat på dendrokronologiska dateringar av danska ekkistor. De bevis som läggs fram 

för en framträdande maktelit i Danmark har sedan antagits gälla för hela Sydskandinavien 

(Thedéen 2005:387). Vissa arkeologer argumenterar för att det skulle finnas en skillnad 

mellan betoningen på individen och det kollektiva mellan äldre och yngre bronsålder. 

Under äldre bronsålder skulle en elit tydligt manifesteras, medan kollektivet varit centralt 

under yngre bronsålder (Larsson 1993:134, Carlsson 2015:92). 
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Bland bronsålderns hällristningar 
 

Inom skandinaviska studier av hällristningar talar man om två olika traditioner; en nordlig 

där tyngdpunkten för produktionen ligger under stenålder och en sydlig där produktionen 

förläggs huvudsakligen till bronsålder. Den norra knyts även ofta till jägar-samlar 

samhällen och kallas ”fångstristningar”, medan den södra ofta kan kallas för 

”jordbruksristningar” (Malmer 1981:3). Nordén binder exempelvis tidigt hällristningarna 

i Östergötland till en ”åkerbrukskult”, då ristningarna förekommer i landskap med jord 

som lämpar sig just för odling (Nordén 1925:147). Kopplingen mellan åkerbruk och 

hällristningar har på senare tid kritiserats av exempelvis Johan Ling, som skriver att 

Nordén och andra arkeologer som studerade hällristningar ofta anpassade sina tolkningar 

för att tillgodose just denna idé kring ristningar och jordbruk (se Ling 2013:16f). 

 Ett stort problem inom hällristningsforskningen har varit frågan om kronologi. Det 

saknas en metod för säker datering av ristningarna. För att upprätta kronologier har 

huvudsakligen två undersökningsmetoder använts. Den första är en sorts typologisk 

kronologisering med hjälp av en stilistisk analys av daterbara föremål. Flemming Kaul 

har exempelvis upprättat en skeppskronologi genom att jämföra skeppsristningar med 

representationer av skepp på bronsföremål (Kaul 1998). En annan metod är studier utav 

strandlinjeförskjutning. Detta består huvudsakligen i att fastställa ristningarnas maximala 

ålder, när bergytorna först blev synliga i och med att havsnivån sjönk undan (Ling 2008, 

2013). 

Stora hällristningsområden påträffas ofta nära vatten, något som setts som centralt i 

tolkningen av ristningspraktiken (Se Ling 2013, Tilley 2004). Delvis har 

strandlinjeförskjutning använts som ett hjälpmedel för att datera hällristningar (Ling 

2008, 2013). Men det finns även andra sätt att betona vatten som centralt för 

ristningspraktiken än bara relation till strandlinjen. Ristningar har även utförts på hällar 

där vatten rinner över hällen, och samlas i räfflor, sprickor eller skålgropar något som 

återigen betonar vattnets symboliska vikt i bronsålderns tankevärld (Hauptman Wahlgren 

2002:37). Skålgropar förekommer oftast på hällar eller block som är relativt vågräta, 

vilket skulle stödja tolkningen att de fungerat som en ”skål” för något slags innehåll, 

exempelvis vatten (Malmer 1989a:26b). Dock kan denna tolkning kritiseras eftersom 

majoriteten av hällristningsytor ofta är relativt vågräta. Skålgropar är ett motiv som ofta 

fått symbolisera kvinnlighet, och en del arkeologer har menat att en skålgrop mellan 

benen skulle vara en könsindikation på samma sätt som fallossymbolen skulle indikera 

manligt kön (se Glob 1969:170, Burenhult 1980:89f). Detta har dock kritiserats, delvis på 

grund av att skålgropar även förekommer mellan benen på figurer med fallosattribut, men 

även på grund av att det framstår som en lösning på problemet om hur man ska identifiera 

kvinnors närvaro i hällbildsmaterialet (Hauptman Wahlgren 2002:63f). Generellt sett så 

saknar de flesta antropomorfa figurer på hällarna könsattribut. Det faktum att en del 

falliska figurer förekommer har dock lett till att de flesta människor tolkats som manliga 

(jf diskussion Hays-Gilpin 2004:23f). Katherine Hauptman Wahlegren har exempelvis 

efterlyst studier av figurerna som representerande olika levnadsfaser, och närvaron av 

exempelvis barn (Hauptman Wahlgren 2002:77). Genusstudier inom 

hällristningsområdet verkar mer inriktade på att söka identifiera en kvinnlig närvaro 

(Hays-Gilpin 2004:23). De levantiska hällbilderna som återfinns på den iberiska halvön 

har trots en del representationer av kvinnor tolkats som att befästa en patriarkal jägar-

ideologi (Escoriza Mateu 2008). Detta baserat på att de aktiviteter som kvinnor utför inte 
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uppfattas som centrala motiv, alltså att kvinnor skulle ockupera en perifer plats i samhället 

där deras ekonomiska bidrag inte ansågs viktiga (Escoriza Mateu 2008:56f). 

Förutom relationen till vatten har också hällristningarnas materialitet och position i 

landskapet varit i fokus på senare tid (Tilley 2004, 2008, Ljunge 2015). Chris Tilley har 

delvis varit intresserad av hur själva hällens materialitet påverkat människor, och hur 

motivens placering fått betraktaren att röra sig i landskapet. I sin studie av de skånska 

hällristningarna argumenterar han för hur själva stenen i Järrestad symboliserar de dödas 

frusna hav, och den antropomorf som i vanligt tal kallas dansaren skulle vara en simmare 

istället (Tilley 2004). Tilley kanske är mest förknippad med den fenomenologiska 

landskapsarkeologin och myntade begreppet ”the phenomenological walk” (Tilley 

2008:270f). Detta var ett sätt att kroppsligt uppleva landskapet som sedan kom att 

kritiseras bl.a. av Joanna Brück. Brück menade att trots att fenomenologi positivt kunde 

bidra till ny kunskap så kunde inte kroppen ses som en länk mellan dåtid och nutid, och 

att monument i landskapet som är skilda från sin sociala kontext inte kunde skapa 

enhetliga upplevelser hos alla människor (Brück 2005). Richard Bradley har föreslagit att 

fotsulorna på hällen i Järrestad är på väg ned mot vattnet, och symboliserar de dödas 

fotspår (Bradley 1999). Tanken bygger i likhet med Tilleys idéer på ett slags iscensättande 

av den kosmologiska ordningen i landskapet, där fotsulorna går från den himmelska sfär 

som symboliseras av gravhögarna, genom de levandes värld och ner mot de dödas hav 

(Bradley 1999:665). 

Katherine Hauptman Wahlgren har bland annat skrivit; ”enligt mitt synsätt kan inte 

ideologiska och praktiska sfärer särskiljas, tvärtom är de intimt sammanflätade genom 

varje människas liv, såväl i alla rutinmässiga, som i de reflexiva handlingarna” 

(Hauptman Wahlgren 2002:14). Hauptman Wahlgren menar att den rituella betoningen 

av hällristningspraktiken har bidragit till att förhistorien har mystifierats. Detta är även 

ett tema som tagits upp av Mats P. Malmer (1989b). De flesta hällristningsstudier som 

behandlar figurerna som narrativ söker finna en mytisk tematik (Fredell 2003, Malmer 

1989b:91f). Jag vill mena att även begreppet kosmologi bidrar till detta eftersom det 

antyder att den förhistoriska människan haft annorlunda förutsättningar för att uppleva 

världen gentemot vad vi har idag. Johan Ling och Per Cornell har argumenterat för att 

hällristningarna i Bohuslän varit del av en mer komplex praktik som inte bara utgått från 

att ett högre strata i samhället avbildat en abstrakt kosmologi (Ling & Cornell 2010:27). 

De föreslår även att hällbilderna kan ha använts som medium för att befästa och 

accentuera en redan existerande ideologi, rörande maritima praktiker (Ling & Cornell 

2010:40). 

Klas-Göran Selinge har föreslagit att Norrköpingsområdet kan ha varit en kultisk 

centralort för hela Östergötland (Selinge 1989). Han menar då att frågan som ställs är 

huruvida ”bronsålderns samhälle var så väl rumsligt organiserat som socialt stratifierat 

att ett sådant betraktelsesätt av ett stamsamhälle är tillämpligt” (Selinge 1989:154). Även 

Coles vill tolka ristningsområdet i Enköping som en centralort (Coles 2000). Här framstår 

alltså begrepp som social stratifiering och stamsamhälle som villkor för en mer utbredd 

organisation av ristningspraktik. Selinge använder även kategorier som motivval, 

ristningskvalitet och scenisk framställning för att identifiera Ekenberg som en möjlig 

centralort. Himmelstadlund, som inte uppfyller kriterierna inom dessa kategorier får 

representera en ”närmaste lägre sociala… nivå”, medan andra områden kan ha haft ”lokal 

betydelse” (Selinge 1989:154). Detta är något underligt, eftersom Himmelstadlund utgör 

ungefär en fjärdedel av hällytorna i Östra Eneby, och mer än en tredjedel av figurantalet 

(se Hauptman Wahlgren 2002:47). De kategorier som Selinge använder sig av för att nå 

sin slutsats är ”ristningskvalitet, motivval och sceniska framställningar” (Selinge 
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1989:154). Exakt hur Ekenberg är överlägset Himmelstalund i dessa kategorier diskuteras 

inte, men det intressanta är kanske snarare att notera hur pass subjektiva dessa kriterier 

ter sig. Vad som är ett konstnärligt överlägset motivval eller scenisk framställning kan 

historiskt sett variera mycket. Och exakt vad som menas med ristningskvalitet är också 

svårt att bedöma. Menas det kanske att djupare ristningar håller högre kvalitet? I sådana 

fall kan denna kvalitet vara relaterad till bevaringsförhållanden. När Nordenskjöld 

besökte Himmelstadlund 1876 noterade han att ett limkokeri hade orsakat en del skador 

på ristningarna i området (Nordén 1925:44). Det finns alltså andra faktorer som kan 

påverka en så kallad ”ristningskvalitet” förutom ristarens avsikt eller förmåga. 

Ling och Cornell har i sin artikel från 2010 ifrågasatt huruvida hällristningsproduktionen 

var kontrollerad av bronsålderns elit (Ling & Cornell 2010:32). Diskussionen rör delvis 

förekomsten av större ”individualistiska” antropomorfer i kombination med skeppsmotiv 

med bemanningsstreck. Dessa tolkas som ledarfigurer, ett uttryck för ett stratifierat 

bronsålderssamhälle (Ling & Cornell 2010:35f). Trots ifrågasättandet om hällbilderna är 

ett uttryck som kontrollerats av eliten så förblir tolkningen bunden till bilden av 

bronsålderssamhället som stratifierat. Ett förslag som läggs fram är även att 

skeppsmotiven kan avbilda ”initiationsriter” kopplade till maritima praktiker (Ling & 

Cornell 2010:38). För Ling och Cornell kan hällristningarna i Bohuslän tolkas som ett 

medium för kommunikation menat att stärka sin position i landskapet. Även om 

tolkningen är färgad av synen på praktiken som rituell så försöker Ling och Cornell 

komma bort från begrepp som kosmologi och religion, och istället fokusera på den sociala 

aspekten. En observation som är intressant att notera i denna undersökning är hur 

antropomorfer förhåller sig till skepp. Ling och Cornell anmärker att en del antropomorfer 

verkar vända i konflikt med skepp, ofta beväpnade med spjut (2010:38f). Jarl Nordbladh 

gav 1980 ut sin avhandling där han i Kville studerade just hur motiv förhåller sig till 

varandra på hällen. Här diskuterades hällristningarnas orientering, kombinationer, storlek 

samt begrepp som centrum och periferi (Nordbladh 1980:46f). Arbetet var starkt influerat 

av semiotiken. En annan intressant tanke som lades fram i avhandlingen var att genom att 

arrangera bilder på hällar så kunde sociala relationer betonas (1980:39). Exempelvis så 

verkar scener som avbildar antropomorfer i konflikt uppställa motiven i samma storlek, 

och inte heller verkar någon seger/segrare avbildas (Ibid). Yosef Garfinkel ställde en 

liknande fråga i samband med sin forskning kring dans-scener i Mellanösterns 

neolitikum. Figurerna i dessa scener var nästintill alltid identiska (Garfinkel 2008:41). 

Detta skulle vara ett uttryck för en ideologi skapad kring jämlikhet, trots att det under 

denna tidsperiod i området pågick en tydlig social stratifiering (Garfinkel 2008:46). 

Denna relation mellan konstnärliga avbildningar av människor och ideologi är också av 

intresse när vi studerar hällristningar. De antropomorfa ristningsfigurer som gestaltas på 

hällar uppvisar sällan några speciella attribut, och detta särskilt ovanligt i förhållande till 

kön. De antropomorfer som utan tvekan kan tolkas som män är de som är porträtterade 

med erigerad fallos. De antropomorfer som avbildas med vapen har inga övriga 

könsindikationer.  Sedan är ur ett kollektivt samband bemanningsstrecken också 

fascinerande. Det verkar i vissa fall uppstå en direkt kontrast mellan avbildade individer 

och kollektiv, samlingar av antropomorfer som är avbildade identiska och antropomorfer 

som likt dansaren i Järrestad eller antropomorfen från Litsleby i Tanum särskiljer sig. 

Nordbladh beskrev bronsålderns samhälle som ”relationsrikt” (Nordbladh 1980:39), och 

menade likt Ling och Cornell att sociala relationer konstant behövde ”demonstreras och 

hävdas”.  
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Norrköpings hällristningar 

 

 

 

Introduktion 
 

Hällristningsområdet väster om Norrköping är en av de tätaste koncentrationerna i landet. 

Det uppvisar även en stor variationsrikedom när det gäller motiv, samt en lång 

ristningskontinuitet som sträcker sig från äldre bronsålder in i tidig järnålder (Hauptman 

Wahlgren 2002:249). I området finns även det stora boplatskomplex som benämnts 

Pryssgården (Borna-Ahlkvist et al. 1998). Denna plats har tydligt expanderat under 

bronsåldern (Borna-Ahlkvist et al. 1998:150ff). Havsnivån har under äldre bronsålder 

legat på runt 20 meter över havet, för att sedan under yngre bronsålder sjunka till ca 15 

meter över havet (ibid.).  

Hällbildslokalerna är placerade både norr och söder om Motala ström, ett faktum som 

bidragit till diverse tolkningar såsom maritima kontakter, handel, makt och allianser 

(Larsson 1995:10f). Men det finns även många tolkningar att det skulle röra sig om ett 

kultcentrum (Selinge 1989, Kaliff 1997:31). Hällristningsområdet i Norrköping har även 

direkt kopplats in i diskussioner kring lokala hövdingadömen vilket leder till bilden av att 

området varit under kontroll av en elit som etablerat ett kultcentrum som ett uttryck för 

status (Larsson 1993:110f, 134f, Kaliff 1997:30f). Att Motala ström skulle ha varit någon 

central genomfartsled till inlandet i Östergötland under bronsåldern har däremot setts som 

tveksamt (Hauptman Wahlgren 2002:40). Däremot så skiljer sig hällristningarna norr om 

Motala ström från de i söder. I Östra Eneby socken dominerar figurristningarna, medan 

Figur 1. Karta över Norrköping med de analyserade lokalerna utmärkta ©Lantmäteriet 

I2014/00691.  

 Figure 1. Map of Norrköping with the analysed locales marked. ©Lantmäteriet 

I2014/00691. 



16 

 

skålgropar dominerar hällristningslandskapet i Borgs socken (Hauptman Wahlgren 

2002:97). I Borgs socken är ristningarna även utspridda på mindre lokaler, medan Östra 

Eneby innehar flera större hällar med fler motiv (Hauptman Wahlgren 2002:98). Det 

förekommer även fler antropomorfa figurer i Östra Eneby än in Borg, samtidigt som 

ristningarna i Borgs socken har fler fotsulor (Hauptman Wahlgren 2002:119). Generellt 

sett finns figurristningarna i samma andel på hällarna i de olika områdena i Norrköping 

(Hauptman Wahlgren 2002:118). Detta står som en stark kontrast till hällristningarna i 

Skåne, där motivrepetoaren är starkt begränsad beroende på häll.  

I Norrköping förekommer framställningar av svärd, yxor och spjut relativt realistiskt 

avbildade. Dessa har daterats som de äldsta hällbilderna i området (Hauptman Wahlgren 

2002:249). Arthur Nordén har angående de verktyg/vapen som förekommer i 

Norrköpingsområdet delat upp dessa i tre olika gudomliga makter; yxmakt, spjutmakt och 

svärdsmakt (Nordén 1925:147f). Dessa tre kategorier skiljer sig dock åt, då varken yxor 

eller svärd förekommer som attribut till en antropomorf, medan spjut kan ”bäras” av en 

eller flera människofigurer. Nordén menade att ristning (H50) var ”hällristningskonstens 

högsta blomstringsskede i denna bygd”, vilket kunde synas på ”linjernas elegans” och 

”huggningens skärpa” (Nordén 1925:56). Detta är intressant eftersom Klas-Göran Selinge 

med sina kategorier anser att Ekenberg är det ristningsområde som är centralt i bygden 

(Selinge 1989:154).  

När det gäller studier av hällristningarna i Norrköping kommer jag främst använda mig 

utav Arthur Nordéns dokumentation (1925) då denna är tydligast både vad gäller motiv 

och placering av de dokumenterade panelerna. Även den uppdelning av paneler som 

används här är baserad på den paneluppdelning som Nordén använt sig av i sin 

dokumentation. Göran Burenhults dokumentation från 1980 används främst som referens, 

eftersom dokumentationstekniken i denna publikation har en tendens att avbilda 

ristningslinjerna som tjockare och därför inte lämpar sig för skärningsanalysen (för mer 

utförlig diskussion kring detta, se Coles 1999). Undantaget är Åsa Fredells 

dokumentation från 2003, som använts på Ekenbergs FE1 och FE10, då denna är relativt 

modern, och baserats både på Nordéns och Burenhults arbete i kombination med egna 

inventeringar. Fredells dokumentation visar även detaljer som saknas i både Nordéns och 

Burenhults arbeten. 

 

Himmelstadlund 
 

Östra Eneby 1:1 

Himmelstadlund är den enda ristningslokalen som ligger tydligt exponerad mot Motala 

ström (Hauptman Wahlgren 2002:27). Ristningarna förekommer spridda på två berg som 

ligger mitt i det som nu är ett friluftsområde.  Samma bergformation innehåller flera 

grupperingar med ristningar, vilket gör det svårt att studera samtliga ristningar som 

helhet. Ristningarna verkar för det mesta vara orienterade längs med de isrännor som 

förekommer på bergen, med få undantag. De motiv som är placerade i och kring de 

djupaste isrännorna förekommer koncentrerat i ”stråk” av motiv. När det inte finns tydliga 

isrännor i berget förekommer motiven mer spridda. Dessa större och jämnare ytor är 

också där de större figurerna har placerats. 
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Sydöstra klippformationen 

Hällen innehåller 203 skepp, 49 zoomorfer, 34 cirkelfigurer, 15 antropomorfer och 15 

vapen. 

Skeppsmotivet dominerar hällen, och står för mer än 60 % av alla figurativa motiv. Det 

finns 104 konturristade skepp och 99 ythuggna, vilket visar att dessa två kategorier är 

relativt jämnt representerade på denna häll. Däremot finns det endast 50 skepp som 

uppvisar bemanningsstreck. Även på detta berg finns det stor variation på 

skeppsfigurerna, både storleksmässigt och stilmässigt. En del av de konturristade skeppen 

är ornerade med vertikala streck, skålgropar, och kryss. Det finns även en variation av 

figurer som förekommer i anslutning till skeppen ovanför, såsom cirkelfigurer, 

trädfigurer, zoomorfer, och antropomorfer. På hällen norra sluttning finns stora skepp på 

strax över två meter inristade. Det är även på hällens norra del som skeppen med 

trädfigurer ombord är samlade. Totalt skär 49 skepp andra figurer. Endast två skepp skärs 

av cirkelfigurer. Ett skepp har två tydliga antropomorfer ombord, med en tredje 

antropomorf som håller skeppets för med en arm. Det finns ett par mindre skepp med 

ensamma zoomorfer ombord. Vad gäller skeppens orientering så löper de flesta längs med 

bergets isrännor. Vissa skepp kan vara roterade 180° i förhållande till övriga i samma 

gruppering, men det är ovanligt att skepp är placerade på tvären mot övriga motiv. 

Det förekommer totalt 49 zoomorfer på denna häll. 14 av dem skär andra figurer. De 

flesta av zoomorferna är grupperade tillsammans med en eller fler andra zoomorfer, men 

fyra har placerat relativt ensamma. En del av zoomorferna har relativt stora, ythuggna 

kroppar, medan andra representeras med tunna kroppar. Vissa avbildas även med streck 

som verkar representera långa horn. Det finns även på hällens mitt en rad av djurspår som 

löper i samma riktning som Motala ström. Dessa djurspår som är inristade över berget har 

kallats för björnspår. Två av dem är i mitten av sekvensen placerade bredvid varandra, 

likt ett par fotsulor, och de pekar ner mot vattnet. Precis nedanför dessa är en cirkelfigur 

som liknar en fotsula ristad, även den pekande i samma riktning, ner mot ån. Denna 

fotsula genomskärs även av en zoomorf.  

Det finns 34 cirkelfigurer i olika varianter på hällen. 18 är avlånga cirkelfigurer som 

tolkats som fotsulor, tio stycken är hjulkors, och sex stycken är övriga cirkelfigurer. Åtta 

av cirkelfigurerna skär andra figurer. De cirkelfigurer som skär skepp är bägge hjulkors. 

Det finns även en rad av fyra stora hjulkors på hällens nordöstra del, där tre av dem skär 

varandra. Generellt sett har fotsulor som är placerade i par en större sannolikhet att vara 

riktade mot eller bort från Motala ström, medan ensamt förekommande fotsulor följer 

isrännorna i berget. 

Vad gäller antropomorfer är 15 inristade på den sydöstra hällen. Sju av dessa skär andra 

figurer. Antropomorferna avbildas i ungefär samma storlek, mellan 0,1-0,2 meter höga. 

Fyra av dessa har konturristade kroppar. Av dessa fyra håller två i ett spjut, och två höjer 

sina armar över huvudena. Det finns även ytterligare två antropomorfer som håller varsitt 

spjut, och två är placerade ombord på ett skepp. De flesta antropomorfer har ristats i 

närheten av andra antropomorfer, med två undantag. Dessa två förekommer båda 

tillsammans med en grupper zoomorfer. Inga antropomorfer har tydliga fallos eller 

svärdsstreck. 

På denna häll finns 15 vapen inristade; sju spjut, fem yxor, samt tre svärd. Fyra av spjuten 

bärs utav antropomorfer och ett skär en zoomorf, men inga yxor eller svärd skär någon 

annan figur. Ett av spjuten är del utav ett skepps kölslinje; troligtvis har antingen ett spjut 

blivit omristat till ett skepp, eller så har ett skepp fått ett spjut inristat över kölen. Yxorna 
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är inristade på hällens sydöstra del. Två stycken är placerade spegelvända mot varandra 

ovanför en skeppsristning. De övriga tre är inristade strax söder om djurspåren som går 

över mitten av hällen. De tre ythuggna svärden är placerade tillsammans på mitten av 

berget. De skär inte några andra motiv, men alla har placerats närmre än 0,2 meter intill 

varsin skeppsristning. De är även alla tre orienterade längs med isrännorna, två utav dem 

pekar sydöst och en nordväst. Svärdsspetsarna pekar mot varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis; skeppsmotivet dominerar överväldigande denna häll. Hur skeppen 

avbildas kan variera. De flesta motiven är orienterade längsmed isrännorna, även om 

fotsulor som är placerade i par ofta bryter mot riktningen. Spjut bärs ofta av 

antropomorfer, medan svärd och yxor inte gör det. Yxorna och svärden är även spatialt 

begränsade till hällens sydöstra del. Dessa skär inga andra motiv. Antropomorferna 

avbildas i ungefär samma storlek och ofta i grupperingar tillsammans med andra 

antropomorfer, alternativt grupperingar av zoomorfer. Det finns inga tydliga fallosattribut 

eller svärdsstreck. Zoomorferna placeras också ofta i grupper eller par. På denna häll finns 

även djurspår som löper över mitten av berget. 

 

Nordvästra klippformationen 

Hällen innehåller 186 skepp, 103 zoomorfer, 65 cirkelfigurer, 21 antropomorfer, och 26 

vapen (se fig. 2-3). 

Skeppsmotivet står för strax under hälften av alla figurativa motiv på hällen. De uppvisar 

stor variation både vad gäller storlek och stilistiskt utförande. 116 av skeppen är 

konturhuggna och 70 är ythuggna. De konturristade skeppen har i vissa fall blivit 

dekorerade med vertikala linjer, sick-sack mönster eller skålgropar. Det finns även ett 

skepp med dubbelspiraler. 96 skepp har bemanningsstreck, vilket är ungefär hälften av 

alla möjliga. Ett skepp skär en cirkelfigur, ett annat skärs utav två cirkelfigurer som är 

utformade som ett par fotsulor. De flesta skepp följer isrännornas riktning. Det är dock 

Tabell 1. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid sydöstra berghällen, RAÄ 

Östra Eneby 1:1. 

Table 1. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at the 

southeastern cliff, RAÄ Östra Eneby 1:1. 
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vanligt att skepp i samma ränna kan vara orienterade upp-och-ned. Skeppsmotivet är 

närvarande i alla grupperingar i isrännorna. Totalt skär 27 av skeppen andra figurer. 

Denna häll innehåller ett stort antal zoomorfer; 103 totalt. En del av dessa verkar föreställa 

svin, men även andra djur förekommer. Nästintill alla zoomorfer grupperas tillsammans 

med ett eller två undantag. De avbildas även i varierande storlek; tre större zoomorfer kan 

vara omgivna av många små figurer. De verkar inte heller direkt relatera till de övriga 

motiven, förutom i ett av stråken, där de förekommer tillsammans med antropomorfer 

utspridda bland dem. Ett par av dessa antropomorfer verkar röra vid en zoomorf. Tolv av 

zoomorferna skär andra figurer. Det är intressant att notera att de zoomorfer som tydligast 

föreställer svin endast verkar förekomma i samma stråk som innehåller ythuggna svärd. 

Det förekommer totalt 65 cirkelfigurer av olika varianter på denna häll, varav nio skär 

andra figurer. De vanligaste är hjulkors och skosulor. Fotsulorna är ett motiv som bryter 

mot riktningen och rörelsen av resten av motiven genom att kunna orientera sig både i 

samma riktning som isrännorna, men även i ibland vara roterade 90°. Det finns 40 fotsulor 

avbildade på denna häll, samtliga konturristade med undantag för två stycken. Dessa 

ythuggna fotsulor är ristade som ett par, och har inte räknats in som cirkelfigurer. Vissa 

av de konturristade fotsulorna har streck genom sig, men de flesta är formade som ovala 

cirklar. 20 fotrepresentationer förekommer bredvid varandra som par. Det finns även två 

ovala cirklar med ett vertikalt streck genom sig. 14 av cirkelfigurerna är hjulkors. Åtta 

utav dessa är placerade tätt tillsammans på hällens södra del.  

Det finns totalt 26 vapenfigurer på hällen. Dessa delas upp i underkategorierna svärd, yxa 

och spjut. På detta berg dominerar yxorna till antal, det finns 14 stycken inristade totalt. 

Yxmotivet är i övrigt relativt ovanligt i Himmelstadlund. Figurerna är relativt tätt 

grupperade, ingen yxa ligger längre än 25 cm från närmsta andra yxfigur. Yxfigurerna 

verkar även orienterade mot mitten av panelen, de sju figurer på panelens vänstra sida är 

orienterade in åt höger, och de sju som är placerade på panelens högra sida är orienterade 

in åt vänster. Samtliga yxeggar pekar nedåt. Ändarna på yxskaften är i de flesta fall 

markerade, i minst två yxor markeras de av skålgropar. Skålgroparna är de enda andra 

ristningar som dessa yxor skär. På berget förekommer även 11 ythuggna svärd. Fyra av 

dessa verkar vara ställda i relation till varandra, då två pekar ifrån varandra och två pekar 

mot varandra i ett av de mittersta motivstråken. De svärd som pekar från varandra är 

Figur 2. Dokumentation av hällristning vid RAÄ Östra Eneby 1:1. Efter Nordén 1925.  

Figure 2. Documentation of rock carvings at RAÄ Östra Eneby 1:1. After Nordén 1925. 
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placerade som en skiljelinje mellan skepp och zoomorfer, och dessa motiv är placerade 

med ”botten” eller ”ben” nedåt mot svärden. De svärd som pekar mot varandra intill 

verkar inte ha någon liknande relation till skeppens och zoomorfernas riktning. De svärd 

som är placerade på det övre stråket är placerade i samma höjd och i samma riktning. De 

övriga tre består av ett större som visar riktning mot en ansamling motiv huvudsakligen 

bestående av skepp, samt två mindre som visar riktning mot en större ansamling 

zoomorfer. Svärden följer utan undantag isrännornas orientering. Endast två svärd skär 

andra ristningar. Det finns endast en tydlig avbildning av ett spjut på denna häll. Detta 

spjut bärs utav två antropomorfer, och går igenom en nätfigur som finns avbildad på 

bergets mittersta del. Spjutet är även det enda vapnet som bärs utav antropomorfer. 

Antalet antropomorfer på panelen är relativt få, endast 21 stycken. De är som regel inte 

grupperade tillsammans, utan relaterar istället till andra motiv. Undantaget är de två 

antropomorfer som håller i spjutet som även är förbundet med en utav nätfigurerna. Ett 

stråk innehåller fem antropomorfer tillsammans med zoomorfer. En av dessa 

antropomorfer genomskärs av en linje som skulle kunna tolkas som ett spjut och är 

placerad på en egen nivå. De övriga fyra är grupperade bland zoomorferna, med två 

stycken placerade bredvid varandra. Dessa två är de enda antropomorfer på panelen som 

är placerade direkt bredvid varandra. Ytterligare åtta antropomorfer är utplacerade bland 

zoomorfer i ett annat stråk, varav en av dem är placerad i relation till ett skepp och ser 

nästan ut att lyfta det. Det kan även vara intressant att notera att en antropomorf har en 

linje genom armarna och nästintill ser korsfäst ut. Tre stycken antropomorfer håller 

armarna höjda över sina huvuden. Åtta antropomorfer skär andra ristningar. 

Det finns tre nätfigurer på berget, och dessa återfinns i varsin motivgruppering. Två av 

dem hänger samman, och en annan är placerad på ett spjut som hålls av två antropomorfer. 

De är dekorerade med sick-sack mönster, men två av dem har kryss i ena hörnet för att 

bryta av mot mönstret. 

Sammanfattningsvis; skeppsmotivet dominerar panelen, och återfinns i de flesta stråk 

av motiv. Dessa stråk följer ofta isrännorna i berget. Grovt avrundat har ungefär hälften 

Figur 3. Dokumentation av hällristning vid RAÄ Östra Eneby 1:1. Efter Nordén 1925.  

Figure 3. Documentation of rock carvings at RAÄ Östra Eneby 1:1. After Nordén 1925. 
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av skeppen bemanningsstreck. Panelen innehåller få antropomorfer, och dessa verkar inte 

grupperade tillsammans på samma sätt som Ekenberg. De förekommer oftast inte i par, 

och är generellt inte direkt relaterade till varandra på något observerbart sätt. Undantaget 

är de två som bär spjutet med nätfiguren. Det finns även två antropomorfer placerade 

bredvid varandra. Efter skeppet dominerar zoomorf-motivet. Zoomorferna är nästan 

uteslutande grupperade tillsammans. De motiv som föreställer aningen större svin verkar 

alla tillhöra en motivgrupp som innehåller ythuggna svärd. Det förekommer även en del 

fotsulor, ofta i par. Fotsulorna kan även vara roterade mot isrännornas riktning. 

Nätfigurerna verkar inte ha några direkta gemensamma nämnare förutom sin 

grundläggande utformning. Det kan även vara värt att nämna att det finns en runrad ristad 

på bergets norra del. 

 

 

 

 

 

 

Ekenberg 
 

De ristningar som förekommer vid Ekenberg är placerade på samma berg; 

Talldungsberget (Nordén 1925:68). Ristningarna är koncentrerade till bergets västra 

sluttning. Åsa Fredells dokumentation från 2003 har använts vid analysen av panelerna 

FE1 och FE10, medan Nordéns dokumentation från 1925 använts för övriga paneler. I 

Nordéns dokumentation återfinns även ristningar dokumenterade av Nordenskjöld från 

1872. Dessa benämns där som ”nu okänd ristning”, men ett besök vid Talldungsberget 

visade att dessa nu är blottade och målade för besökaren att se. Därför har även denna 

dokumentation använts här. 

Östra Eneby 23:1 

 Hällen innehåller 109 skepp, 79 antropomorfer, 36 zoomorfer, 32 cirkelfigurer, och 27 

vapen (se fig. 4). 

Skeppsmotivet är det motiv som numerärt dominerar panelen. Av 109 skepp är 73 

konturristade och 36 ythuggna. 50 av dessa skepp har bemanningsstreck. På hällen finns 

även fem skepp som är ornerade med skålgropar. Ett av dessa skepp är ornerat med 

skålgropar samt ett sick-sack mönster, en annan med skålgropar och spiral och 

vågmönster. Sju av de konturristade skeppen är ornerade med flera vertikala linjer. Dessa 

Tabell 2. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid nordvästra berghällen, RAÄ 

Östra Eneby 1:1. 

Table 2. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at the 

northwestern cliff, RAÄ Östra Eneby 1:1. 
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skepp, tillsammans med de fem skepp som är ornerade med skålgropar förkommer 

tillsammans grupperade kring den västra delen av hällens sluttning. På bergets sydöstra 

del återfinns en panel som har skepp ornerade med en horisontell linje. Dessa två är 

placerade med det större skeppet ovanför, en linje antropomorfer under sig och det andra 

skeppet roterat 180° under. På denna panel förekommer totalt tre konturristade skepp 

roterade på detta vis, och samtliga har dubbla cirkelfigurer intill sig. Även på bergets 

nordvästra del förekommer en del skepp som avbildas upp-och-ner i jämförelse med 

majoriteten av figurer. Dock är skeppen inte roterade i den stora figurkoncentrationen vid 

bergets västra sluttning. Totalt skär 23 skepp andra figurer. Av dessa skär endast en 

cirkelfigur ett skepp, men många cirkelfigurer ligger nära skeppsristningar. Fyra stycken 

är placerade precis ovanför skepp. 

 

På hällen förekommer det 79 antropomorfer. 33 av antropomorferna skär andra figurer, 

ofta på grund av att de är placerade som besättning på skepp eller håller i andra figurer. 

De flesta av antropomorferna är grupperade tillsammans, antingen i par eller större 

grupper. Det är även vanligt att antropomorferna håller upp armarna över huvudet oavsett 

om de bär eller håller upp något. 13 av antropomorferna håller armarna på detta sätt, och 

22 har relativt tydliga svärdsstreck. Kring de översta skeppen vid den sydöstra panelen 

finns en rad av 17 antropomorfer med dessa streck som traditionellt tolkas som svärd (se 

Nordén 1925:70f). Tre ytterligare antropomorfer kan hävdas tillhöra samma motivgrupp, 

och även de avbildas med detta ”svärdsattribut”. En av dessa tre håller en cirkel/spiral 

ovanför huvudet. På denna panel finns även en grupp antropomorfer som är placerade på 

rad och ser ut att tumla ner från ett skepp. Dessa uppskattas vara sex till antalet. Dessa 

saknar de svärdsattribut de övre antropomorferna uppvisar, men har istället armar 

avbildade lyfta över sina huvud. Längre ner på panelen håller en ensam antropomorf två 

cirkelfigurer över huvudet. En av dessa är formade som ett hjulkors, det andra har endast 

ett streck som går igenom det, nästan likt två fotsulor placerade intill varandra. Längst 

ner till vänster på panelen finns ytterligare två antropomorfer, varav en håller ett spjut 

riktat mot en zoomorf. Den andra antropomorfen står med armarna lyfta. Ett av de 

konturhuggna skeppen har tre antropomorfer som ”besättning”, varav en av dem är 

förbunden med en zoomorf med en linje. Denna linje kan symbolisera ett spjut eller ett 

rep, men det enda som går att säkert säga är att zoomorfen verkar vara knuten till 

Figur 4. Dokumentation av RAÄ Östra Eneby 23:1. Efter Fredell 2003.  

Figure 4. Documentation of RAÄ Östra Eneby 23:1. After Fredell 2003. 
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avbildningen av de tre antropomorferna och skeppet. Under denna scen står två 

antropomorfer ovanför en zoomorf med armarna höjda, och under detta är tre ytterligare 

antropomorfer placerade. Två av dessa håller i spjut, den tredje står i en kvadratisk ruta 

som inte är sluten, och har en linje mellan sig och en zoomorf med horn. Kring en av 

antropomorferna med spjut finns två linjer som liknar halvor av en oval. Det är intressant 

här att notera att två av dessa antropomorfer är inneslutna. 

Det finns totalt 36 zoomorfer på denna häll. Av dessa skär fyra stycken andra figurer, 

vilket ger zoomorferna den lägsta skärningsfrekvensen av alla motivkategorier. Två av 

de zoomorfer som förekommer i den övre grupperingen på den västra panelen har linjer 

som förbinder dem med ett av de konturhuggna skeppen. Dessa zoomorfer har tolkats 

som hästar med tömmar, och en av antropomorferna som är placerad ovanför skeppet 

ifråga har fått äran att hålla i tömmarna (Nordén 1925:68). Zoomorferna förekommer ofta 

grupperade tillsammans med andra zoomorfer. På den sydöstra panelen finns två 

zoomorfer med horn som påminner om renar eller hjortar. Bägge dessa har antingen ett 

spjut eller spjutliknande linje som förbinder dem med en antropomorf.  

Denna häll har också 23 av de ythuggna svärd som ofta förknippas med 

Norrköpingsområdet. Dessa pekar antingen höger eller vänster längs samma axel. Till 

detta finns endast ett undantag, i en tät gruppering av fem ythuggna svärd, där ett av dem 

pekar uppför sluttning. Svärden verkar dock endast förekomma på bergets västra del. Fem 

av svärden på den nedre panelen skär andra motiv. Ett svärd skär endast ett skepp, ett 

endast en cirkelfigur, ett skär en oidentifierad figur, ett skär två skepp och en zoomorf, 

och det sista ett skepp, en cirkelfigur samt en linje som tolkats som spjut förbunden till 

en antropomorf. Det finns dock ingen direkt kontakt mellan ythuggna svärd och 

antropomorfer. Det finns även en yxa inristad i hällen som inte skär någon annan figur. 

Tre tydliga spjut förekommer också tillsammans med antropomorfer, samtliga på bergets 

sydöstra panel. En del inristade streck som skulle kunna föreställa spjut finns på den 

västra sluttningen, men dessa är alla relativt otydliga.   

På denna häll finns det totalt 32 cirkelfigurer avbildade. Tolv av cirkelfigurerna skär andra 

motiv. Fem av cirkelfigurerna är fotsulor, varav bara två är grupperade som ett par. De 

cirkelfigurer som är avbildade på bergets västra del är huvudsakligen koncentriska, 

medan några spiraler finnas ristade på bergets sydöstra del. På denna panel bärs också 

cirkelfigurer av två antropomorfer; en kombination som inte förekommer på den övriga 

hällen. I den koncentrerade grupperingen av figurer på bergets västra sida finns däremot 

en stor koncentrisk cirkel placerad centralt i gruppen som har två ythuggna svärd med 

spetsarna in mot cirkeln.  

Sammanfattningsvis; Vid Ekenberg dominerar skeppet som motiv. Av de totalt hundra 

skepp som förekommer på berget så är 62 konturristade och 36 ythuggna. Av dessa så är 

de skepp som uppvisar bemanningsstreck överväldigande konturristade. 50 skepp har 

bemanningsstreck och av dessa är 40 konturristade, medan endast 10 är ythuggna. 

Majoriteten av motiven är orienterade åt samma håll. 6 av skeppen är roterade 180°, alltså 

upp och ner vända i relation till de flesta övriga motiv. Ett skepp är roterat 90°. Skeppen 

är de motiv som uppvisar störst variation i det här området, både storleksmässigt och 

stilistiskt. Det som avviker mest är de skepp som är ornerade med skålgropar och linjer. 

När det gäller antropomorferna så verkar alla vara avbildade i ungefär samma storlek. De 

är ofta grupperade tillsammans och det är sällan några av dem visar några 

individualistiska drag. 13 avbildas tillsammans med föremål; en del avbildas med spjut 

eller spjutliknande attribut och två antropomorfer håller upp cirkelsymboler. 22 
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antropomorfer avbildas med svärdsstreck, dock är 19 av dessa placerade tillsammans på 

övre delen av den sydöstra panelen. Även zoomorferna grupperas ofta tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

På Talldungsberget finns likt i Himmelstadlund isrännor i berget, om än något grundare. 

Motivens riktning skulle kunna sägas relatera till dessa, men även till bergets sluttning. 

Motiven har i många fall tolkats som narrativa (se ex. Fredell 2003), troligtvis på grund 

av möjligheten att identifiera scener eller aktiviteter. Exempel på dessa är den rad av 

antropomorfer som uppvisar svärdsattribut, de antropomorfer som verkar dyka eller tumla 

ner från en skeppsför samt det skepp som förbinds med två zoomorfer och en antropomorf 

i en ”vagnsscen”. Dessa är dock om man ser till alla kombinationer av bildmotiv 

tvivelaktiga som bevis att berget, hällen eller panelerna skulle uttrycka narrativ. Är dessa 

kombinationer narrativ skulle de snarare vara undantag, förutsatt att samtliga motiv på 

bergets västra del inte är en procession. 

 

Analys/sammanfattning 
 

Både Himmelstadlund och Ekenberg är områden där hällristningar grupperats på berg. 

Hur ristningarna har grupperats verkar ha berott på hur bergen sett ut, delvis med de 

isrännor som förekommer på båda platserna men även de plattare bergspartierna har 

uppmuntrat till ristande. De figurer som förekommer i och kring de djupare isrännorna är 

små och placerade tätt, medan de plattare bergspartierna uppmuntrat till större motiv, och 

mer luftiga motivkompositioner. 

Det vanligaste motivet på bägge platser är skeppsmotivet. Detta motiv förekommer i 

många olika varianter, och på samtliga paneler som analyserats. Skeppen förekommer 

tillsammans med alla andra motivkategorier. Det verkar inte finnas några begränsningar 

kring motivet. Stora skepp, över en meter långa med olika dekorationer kan avbildas på 

hällen tillsammans med mindre skepp, utan några som helst specifika attribut. Det är även 

värt att notera att det i Himmelstadlund förekommer skepp som har trädliknande figurer 

ombord. Den oerhörda variation av skeppsbilder som förekommer i Himmelstadlund och 

Ekenberg skulle kunna bero på en lång ristningskontinuitet vid platsen. Men då många av 

Tabell 3. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid Ekeberg, RAÄ Östra 

Eneby 23:1. 

Table 3. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at Ekenerg, 

RAÄ Östra Eneby 23:1. 

 



25 

 

skeppen är så pass unika skulle jag vilja hävda att det varit meningsfullt med en stor 

stilistisk variation när det gäller ristningen av skeppen. 

Vad gäller de antropomorfer som avbildats på hällarna så är de relativt homogena, både i 

storlek och utformning. Det som främst verkar skilja dem åt är diverse attribut de kan 

avbildas med, exempelvis svärdsstreck, hållandes cirkelfigurer eller spjut. Dock finns det 

ett mönster som skiljer Himmelstadlund och Ekenberg åt i grupperingen av dem. I 

Ekenberg grupperas antropomorferna ofta tillsammans, medan de placeras mer isolerat i 

Himmelstadlund. Det är också vanligare att de är grupperade med zoomorfer i 

Himmelstadlund. Undantaget är de två kompositioner som visar två antropmorfer 

hållandes ett spjut i Himmelstadlund.  

Ytterligare något som verkar ovanligt är att antropomorfer avbildas med fallos. Däremot 

har flertalet av figurerna armarna höjda över huvudet, oavsett om de håller något eller 

inte. Endast i Ekenberg kan antropomorfer observeras ”hålla i” eller vara relaterade till 

cirkelfigurer. 

 

Även de zoomorfer som avbildas på de analyserade hällarna är ofta placerade i grupper. 

Det finns även en tydlig distinktion mellan hur svin avbildas i förhållande till övriga 

zoomorfer. De övriga avbildningarna av djuren är svåra att särskilja, även om det finns 

mer eller mindre troliga avbildningar av exempelvis hästar. Svinen är ythuggna och 

särskiljs genom sin form tydligt från övriga zoomorfer. De förekommer också inte vid 

Ekenberg, men i stor mängd vid Himmelstadlund. Det är också intressant att notera att de 

vid det nordöstra berget endast förekommer i samma stråk eller rännor som ythuggna 

svärd. I övriga Himmelstadlund finns det ett undantag till detta, där fem svin avbildats på 

en yta utan att direkt relatera till något annat motiv. Det ser däremot ut som det svin som 

är placerat längst fram i denna rad har fått ett hästhuvud tillagt, som om någon försökt 

transformera zoomorfen från antingen svin till häst eller häst till svin. Denna yta har dock 

Figur 5. Sentida ristning vid RAÄ Östra Eneby 1:1. Foto: Caroline Eriksson.  

Figure 5. Modern carving at RAÄ Östra Eneby 1:1. Photo: Caroline Eriksson 
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inte ingått i den primära analysen. I Ekenberg förekommer inga svin, men däremot finns 

två zoomorfer med horn avbildade. Dessa skulle kunna vara renar eller hjortar.  

När det gäller de vapen som avbildas finns det tre tydliga kategorier; svärd, spjut och 

yxor. Av dessa så är det bara ett som kan relateras till avbildningar av antropomorfer, och 

detta är spjutet. Även om de spjut som avbildas ibland är överdimensionerade så kan de i 

vissa fall ”hållas” av en eller flera människofigurer. Detta gäller vare sig yxorna eller 

svärden. De flesta av yxorna som avbildas är placerade på samma plats; nämligen vid det 

nordöstra berget i Himmelstadlund. Skaften är s-formade och eggen lätt utsvängd. Ibland 

avslutas de med en skålgrop. Svärden förekommer dock på flera paneler i bägge områden. 

Ibland pekar spetsen mot andra figurer, men vilka figurer dessa är kan variera. I Ekenberg 

är två svärd tydligt orienterade med spetsarna mot en stor koncentrisk cirkel. 

För det här arbetet har fotsulor räknats in i kategorin cirkelfigurer. Detta för att det finns 

förhållandevis få fotsulor i de utvalda områdena, och de som finns är för det mesta 

konturristade ovaler. Många av de figurer som kan tolkas som fotsulor är även ensamma, 

få av de analyserade panelerna har fotsulor placerade i par. Fotsulsfigurerna är dock en 

kategori som ofta bryter mot bergets riktning, vilket det är ovanligt att några andra motiv 

gör. Det är intressant att notera att koncentriska cirkelfigurer eller spiralfigurer endast 

förekommer vid Ekenberg, och inte vid Himmelstadlund. Enda undantaget är ett skepp 

vid Himmelstadlund som är dekorerat med bland annat två små spiralfigurer. Hjulkors 

förekommer på båda platser även om Himmelstadlund uppvisar långt fler av dem. Detta 

kan dock ha att göra med att Himmelstadlund är ett större område med generellt fler 

ristningar. De ristningsområden som har analyserats har uppvisat en del likheter, men 

även en hel del olikheter. Detta tyder på att även Norrköpingsområdet som helhet är långt 

ifrån homogent när det gäller hällristningar. Det som är värt att notera är den stora 

variation som uppvisas av de diverse skeppsristningar som kan finnas runt om i området. 

Det finns en hel del mindre skepp som ser liknande ut, men även större skepp där mer tid 

och möda lagts ner på utformningen. Antropomorfer är i kontrast ett motiv där mindre tid 

och möda verkar ha lagts ner. Det finns sällan någon direkt skillnad mellan hur 

antropomorferna avbildas, även om de ibland kan grupperas tillsammans med zoomorfer 

eller avbildas med cirkelfigurer, svärdslinjer eller överdimensionerade spjut. Frågan är då 

huruvida detta kan sägas på något sätt betona individen, eller påvisa någon form av 

stratifierat samhälle. Det finns även så pass få antropomorfer avbildade med någon form 

av könsattribut att det inte verkar viktigt att ens dela upp människor i man-kvinna 

kategorier. Större ansträngning har dock lagts ner på att avbilda svin som tydligt skilda 

från övriga zoomorfer. Där kan man fråga sig vad det är hos svinen som inspirerar ett så 

speciellt avbildande. Kanske är det frågan om att svinet varit heligt, och det finns en 

religiös dimension till det hela. Kanske handlar det om jakt på vildsvin, eller rent av en 

domesticering av vildsvin. Det är även möjligt att det faktum att svinfigurerna 

förekommer i samma stråk som de ythuggna svärden är en indikation att svinen är något 

som är farligt. 

Varför människan har ristat motiv i berget är något som skulle kunna diskuteras i evighet. 

En ristning verkar dock inspirera en annan, eftersom det finns hällar som är täckta av 

hundratals figurer. I Norrköping är hällarnas levnadshistoria långt ifrån slut. Än idag 

bjuder hällen in till nya ristningar. I Himmelstadlund har någon människa bestämt för att 

bidra med en mer modern figur (se fig. 5). Det mest intressanta med detta kanske är valet 

av placering. Hjärtat är ristat ovanpå ett äldre skepp. Det är möjligt att snarare än en 

vandalisering av en fornlämning är tanken att detta skepp ska kunna ge en betydelse till 

denna nutida ristning som den ensam inte skulle kunna besitta. Och vilken 

bronsålderssymbol är väl viktigare än just skeppet? 
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Enköpings hällristningar 

 

 

 

Introduktion 
 

Enköping huserar en av de största hällristningskoncentrationerna i Sverige, och definitivt 

den största i Uppland. Landskapet kring Enköping består främst utav lerslätter, där 

hällristningarna ofta är placerade på berg som sticker upp från dessa slätter (Kjellén & 

Hyenstran 1977:18f). I början av den äldre bronsåldern uppskattas havsnivån legat på ca 

25 meter över havet och i slutet av den yngre bronsåldern på ca 15 meter över havet (Plikk 

2010, Ling 2013:19f). De figurrikaste hällarna är lokaliserade på den östra delen av ett 

sund som löpt i området under bronsåldern, medan den västra sidan av sundet dominerats 

huvudsakligen av lokaler med skålgropar (Ling 2013:29ff). I Boglösa finns det en del 

högar, stensättningar och skärvstenshögar i samband med hällristningsmiljön, men inga 

tydliga bronsåldersbosättningar (Ling 2013:93). Vid den stora bronsåldersbosättningen 

vid Apalle har främst skålgropar påträffats (Ullén 2003:11f). Det har argumenterats för 

att det figurrika hällristningsområdet i Boglösa skulle kunna representera en 

samlingspunkt för en stor del av Mälardalen (Ling 2013:95f). 

Hällristningarna har varit kända sedan 1600-talet, men de mest omfattande 

inventeringarna har främst utförts av Einar Kjellén (Kjellén & Hyenstrand 1977:12ff). 

John Coles publicerade 2000 ett arbete där olika mindre sociala enheter identifierades, 

främst baserat på hällristningarna. I detta arbete publicerades även en katalog som 

dokumenterat en del av ristningarna på nytt (Coles 2000). På senare tid har ristningarna 

Figur 6. Karta över Enköpings hällristningsområde med den analyserade lokalerna 

markerade. ©Lantmäteriet I2014/00691.  

Figure 6. Map of the Enköping rock carving area with the analysed locales marked. 

©Lantmäteriet I2014/00691 
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även studerats av Johan Ling, som främst arbetat med att upprätta kronologier baserade 

på landhöjningen (Ling 2013). 

Det mest figurrika området är Boglösa socken, där bägge de hällar som valts ut för analys 

är placerade. Bägge hällarna är placerade vid den äldre bronsålderns kustlinje (Ling 

2013:30). I sin studie från 2013 hävdade Johan Ling att motiven på hällen i Rickeby 

kunde stamma från äldre till yngre bronsålder, med de äldsta figurerna längst upp där 

vattnet först exponerat berget och de yngre figurerna längst ner (Ling 2013:31f). Däremot 

menar Ling att majoriteten av motiven på hällen i Hemsta tillkommit under äldre 

bronsålder (Ling 2013:53). De utvalda hällarna liknar till viss del de som förekommer i 

Norrköping, speciellt Hemstahällen som även har liknande isrännor som förekommer 

både i Himmelstadlund och Ekenberg. Just Hemstahällen och Rickebyhällen valdes 

främst för att de var sammanhängande berg täckta av koncentrationer av ett stort antal 

olika motiv. På Hemstahällen förekommer sprickor och sänkor där regnvatten samlas 

upp. 

John Coles hällristningsdokumentation från 2000 har använts som primär källa och Einar 

Kjelléns hällristningsarkiv har använts som referens, och i fallet med Hemstahällen som 

komplettering för paneler som saknas i Coles dokumentation. 

Rickeby 
Boglösa 138:1 

Hällen innehåller 76 cirkelfigurer, 41 skepp, 6 antropomorfer, och 2 zoomorfer (se fig. 

7).  

Denna häll saknar de djupare isrännor som förekommer på Hemstahällen. Motiven verkar 

främst orienterade efter bergets sluttning. Alltså skulle en eventuell betraktare stå 

nedanför hällen och röra sig runt. Vissa motiv bryter mot orienteringen, men exempelvis 

den stora grupperingen av fotsulor och skepp som börjar vid hällens norra sluttning och 

rör sig mot den västra delen av hällen är placerad nästan uteslutande längs denna horisont.   

Totalt finns det 41 skepp avbildade på hällen, varav alla utom ett är konturristade. 20 av 

dessa skeppsfigurer har bemanningsstreck. Det finns en ansamling relativt homogent 

avbildade skepp på hällens norra sluttning. Dessa är konturristade och saknar 

bemanningsstreck. Några av dem förekommer bland fotsulorna, och fortsätter sedan in på 

en egen del av hällen. Ett utav dessa skepp är roterat 180° i jämförelse med de övriga 

skeppens orientering. Det finns även här ett skepp som stilistiskt skiljer sig från de övriga, 

ornerat med vertikala linjer. Detta skepp har även en liten cirkelfigur placerad strax 

ovanför sig. De skeppsmotiv som är avbildade uppe vid den sk. stolsfiguren är relativt 

stora, och de flesta har tydliga bemanningsstreck. De är dock relativt fragmentariska, i 

vissa fall är en rad bemanningsstreck den tydligaste delen av skeppet. Det finns även ett 

stort konturristat skepp med bemanningsstreck på ca 1,8 meter som i Kjelléns 

dokumentation har en stor antropomorf ristad över sig. Även antropomorfen är ovanligt 

stor; ca 0,7 m lång, men förekommer inte i Coles katalog. Den är inte heller markerad på 

hällen i nutid. Det finns även längst ner på hällens västra sluttning ett konturristat skepp 

med bemanningsstreck där två hjulkors blivit placerade strax över skeppet. Skepp med 

bemanningsstreck är koncentrerade kring hällen södra och östra del. Sju skepp skär andra 

figurer. 
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Figur 7. Dokumentation av RAÄ Boglösa 138:1. Efter Coles 2000.  

Figure 7. Dokumentation of RAÄ Boglösa 138:1. After Coles 2000. 

 

Det finns totalt 76 olika varianter av cirkelfigurer avbildade på hällen, varav de flesta är 

olika variationer av fotrepresentationer. De fotsulor som förekommer på denna häll kan 

grovt delas in i tre kategorier; ythuggna, konturristade, och cirkelfigurer. På bergets norra 

sluttning förekommer fotsulor grupperade tillsammans i riktning nerför/uppför 

sluttningen. Figurerna kan förekomma ensamma eller i par, men den vanligaste varianten 

är avlånga cirkelfigurer ristade med ett kors som för tanken till sammansatta skosulor. 

Dessa har ovan tolkats som fotsulepar. Det förekommer 22 sådana fotsulepar. Det finns 

16 ythuggna fotsulor, samt 37 konturristade skosulor. Fotsulerepresentationerna verkar 

främst vara orienterade nedför/uppför hällen sluttning. Det finns även 15 övriga 

cirkelfigurer. 

På denna häll förekommer sex stycken antropomorfer. Fem av dessa förekommer längst 

upp på hällen, tillsammans med den så kallade stolsfiguren. Dessa är placerade på rad, 

med en utav figurerna innanför stolsfiguren. De har tolkats som möjliga 

kvinnorepresentationer (se Hyenstrand 1989:176, Kjellén 1976:33). Det förekommer 

även en större antropomorf som skär ett stort skepp på hällens östra sida i Einar Kjelléns 
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hällristningsarkiv. Denna finns dock inte avbildad i John Coles dokumentation, och är 

inte heller ifylld på hällen idag. Däremot finns en annan antropomorf avbildad i raden vid 

stolsfiguren i Coles dokumentation. 

Det finns endast två zoomorfer avbildade på denna häll, och dessa är placerade på två 

olika platser. Den ena är ristad nära den så kallade stolsfiguren, under en rad med 

antropomorfer. Den andra zoomorfen är grupperad tillsammans med två konturristade 

skosulor och en cirkelfigur, strax över en meter bort från den större antropomorfen och 

skeppet på hällens östra del.  

På denna häll finns det en geometrisk figur som kallats för en stolsfigur. Denna är ca 1,5 

m i storlek och väldigt djupt ristad i berget. Det finns en liknande figur på hällen i Hemsta. 

Denna så kallade stolsfigur skärs utav två skepp, och en utav de fem antropomorfer som 

är placerade vid den är innanför ramen.   

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis; antalsmässigt dominerar fotsule-representationer hällen, 

tillsammans med skeppen. Skeppen avbildas relativt homogent, de flesta är konturristade. 

De skepp som saknar bemanningsstreck är vanligast, och de skepp utan förkommer 

tillsammans samtidigt som de skeppen med bemanningsstreck förekommer tillsammans. 

Fotsulorna finns i tre kategorier som påminner om de representationer av motivet som 

finns på Järrestad-hällen. Det finns väldigt få zoomorfer avbildade, och antropomorferna 

som finns avbildade är relativt homogena med undantag för den större antropomorfen, 

som möjligtvis inte finns kvar idag. Här finns en djupt ristad geometrisk figur som kallats 

för stolsfigur. 

 

Hemsta 
 

Boglösa 131:1 

Hällen innehåller 147 skepp, 52 zoomorfer, 35 antropomorfer och 15 cirkelfigurer. 

På denna berghäll finns det totalt 147 skepp inristade. Av dessa är majoriteten 

konturristade; 105 stycken. 42 av skeppsfigurerna är ythuggna. Skeppen som är ristade 

på hällen varierar i storlek mellan 15 cm till strax över två meter. De är ofta grupperade 

Tabell 4. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid Rickeby, RAÄ Boglösa 

138:1. 

Table 4. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at Rickeby, 

RAÄ Boglösa 138:1. 
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tillsammans, och i vissa fall placerade tätt ovanför varandra i korta kolumner som liknar 

vissa grupperingar som återfinns i Tanums hällristningsområde (se exempelvis Fredell 

2003, PLVII). En överväldigande majoritet av skeppen har bemanningsstreck, hela 106 

stycken. Skeppens stil varieras, men majoriteten är antingen ythuggna eller konturristade 

utan några speciella dekorationer. Undantaget är skepp med sick-sack mönster som 

förekommer i vissa av skeppsamlingarna. Trots att skeppen följer isrännorna så är de ofta 

roterade 180°. Det är däremot färre motiv som bryter riktningen, även om det 

förekommer. Skeppen kan avbildas isolerat eller i grupper av andra skepp, medan övriga 

motiv sällan förekommer ensamma. Totalt skär 29 skepp andra figurer. 

Antropomorferna är 35 till antal och stilistiskt relativt varierade på denna häll (se fig.8). 

De avbildas i vissa fall med pilbåge, med svärdsstreck, tillsammans med hjulkors som 

utgör antropomorfens ”kropp”. De är inte heller uppenbart i samma storlek, utan denna 

kan variera. Längden är mellan 10 cm till strax över en meter för den största. Istället för 

att isrännornas riktning utgör en tydlig markhorisont så kan vissa antropomorfer 

förekomma liggandes i rännornas riktning. Två små antropomorfer som är placerade 

bredvid varandra i rännornas riktning har tolkats som en bröllopsscen. Det finns även en 

tydlig vagnsfigur där en antropomorf står på en cirkelfigur, hållandes tömmar som leder 

till ett par zoomorfer. Denna figur är grupperad tillsammans med både skepp och 

zoomorfer (se fig. 9). Det finns inga antropomorfer med tydliga fallos symboler. Dock 

finns det vissa som skulle kunna argumenteras ha fallos. Många av antropomorferna 

uppvisar flertalet linjer som skär kropparna. Dessa fristående linjer har inte räknats som 

skärningspunkter. Tolv utav antropomorferna skär tydligt andra figurer. 

 

 

Figur 8. Detalj från RAÄ Boglösa 131:1. Efter Coles 2000.  

Figure 8. Detail from RAÄ Boglösa 131:1. After Coles 2000.  

I denna studie har totalt 52 zoomorfer identifierats på denna häll. Av dessa skär 5 stycken 

andra figurer. Zoomorferna förekommer i tre tydligt skilda kategorier; svinfigurer, 

fågelfigurer samt övriga fyrbenta djur som avbildas relativt lika. De svinfigurer som finns 

på hällen förekommer grupperade tillsammans, ibland ristade i rännor som förekommer i 

berget. Fåglarna är också grupperade tillsammans på en begränsad yta, medan de övriga 

fyrbenta djuren förekommer utspridda på diverse ytor på hällen. Zoomorfer förekommer 

sällan ensamma, utan avbildas antingen i par eller större grupper.  

De 15 cirkelfigurer som förekommer på denna häll förekommer praktiskt taget aldrig i 

nära relation till varandra. De sju som liknar fotsulor är oftast inte placerade i par, även 

om de kan vara placerade ett par meter ifrån varandra. Det som möjligtvis skulle kunna 
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vara ett undantag är de tre antropomorfer med hjulkors som kroppar. Dessa förekommer 

relativt nära varandra, och är de enda antropomorfer som avbildas på detta sätt. Det finns 

också fyra fotsulor som är placerade i två par nästan bredvid varandra, och på så vis skulle 

kunna vara sammankopplade. Ett av dessa par är dock cirkelfigurerna inte placerade 

direkt bredvid varandra, utan aningen förskjutna. Det andra paret består utav en 

cirkelfigur som inte är sluten, och därför inte helt säkert kan kallas fotsula. Sju utav 

cirkelfigurerna skär andra figurer. 

 

Figur 9. Detalj från RAÄ Boglösa 131:1. Foto: Caroline Eriksson. 

Figure 9. Detail from RAÄ Boglösa 131:1. Photo: Caroline Eriksson. 

På denna häll finns en så kallad stolsfigur som till formen liknar den stolsfigur som finns 

inristad längst upp på Rickebyhällen. Två tydliga figurkategorier skär denna figur; tre 

konturristade skepp varav ett med bemanningsstreck, och en cirkelfigur som liknar en 

fotsula. Det finns även en rad bemanningsstreck ristade genom figuren, trots att dessa 

saknar ett tydligt tillhörande skepp. De zoomorfer som förekommer kring denna figur är 

formade likt fåglar och två av dessa är innanför stolsfiguren. Resten är utanför.  

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis; Skeppsmotivet dominerar denna häll. Det finns en viss variation i 

hur de avbildas. Det finns en stor mängd zoomorfer, och dessa kan delas in i tre generella 

kategorier; svin, fåglar och övriga fyrbenta figurer. Det finns även en viss variation vad 

gäller hur antropomorferna avbildas. De varierar storleksmässigt, orienteringsmässigt och 

Tabell 5. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid Hemsta, RAÄ Boglösa 

131:1. 

Table 5. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at Hemsta, 

RAÄ Boglösa 131:1. 
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med vilka attribut de avbildas med. Det finns en del cirkelfigurer, men dessa är inte 

grupperade tillsammans. Vissa av de fotsulsliknande cirkelfigurerna är ristade relativt 

nära varandra, men inte som tydligt par. Även denna häll har en så kallad stolsfigur, även 

om denna inte är lika djupt ristad som i Rickeby.  

 

Analys/sammanfattning 
 

Det finns tydliga skillnader i vilka motiv som avbildats på de två hällarna. I Hemsta finns 

det en stor mängd skepp och zoomorfer, och det finns även markanta skillnader mellan 

hur olika skepp och zoomorfer avbildas. I Rickeby finns det en del skepp, men dessa är 

alla konturristade och avbildas relativt homogent. Skeppen i Hemsta visar större 

variation, och grupperas ibland ovanför varandra i korta kolumner. På hällen i Rickeby 

finns en stor mängd fotsule-representationer, och endast två zoomorfer förekommer på 

hällen. Däremot finns det geometriska figurer placerade på bägge hällarna som avbildats 

likadant. Dessa har kallats för stolsfigurer. Majoriteten av hällristningarna är orienterade 

på olika sätt på bägge bergen. Berget i Hemsta har isrännor, eller räfflor i berget som 

delvis påminner om isrännorna i Norrköping. Hällristningsmotiven är generellt 

orienterade längsmed dessa rännor. Skeppen färdas längsmed dem. Antropomorferna 

avbildas både med rännorna som horisont, samt liggandes längs med dem. I Rickeby är 

snarare bergets sluttning den horisont som motiven följer, och denna horisont rör sig runt 

berget. 

Vid Hemsta är skeppet det vanligaste motivet, och förekommer i olika varianter. I vissa 

fall staplas de ovanpå varandra i kolumner på ett sätt som påminner om vissa grupperingar 

i Tanumsområdet. Rickebyhällen innehåller en del skepp, men dessa är samtliga 

konturristade. De skepp som saknar bemanningsstreck har ristats invid fotsulorna, och 

när betraktaren följer hällens västra sluttning upp mot stolsfiguren börjar konturristade 

skepp med bemanningsstreck dyka upp. Det finns en faktor som gäller skeppen där det 

finns likheter mellan de två hällarna. I vissa fall är bemanningsstrecken den delen av 

skeppen som är bäst bevarade, eller djupast ristade. Antingen så har det i vissa fall endast 

ristats en rad med streck som påminner om bemanningsstreck, eller så har skeppslinjerna 

kring dem ristats väldigt grunt, och slitits bort. Dessa bemanningsstreck förekommer vid 

de så kallade stolsfigurerna vid både hällarna. Just vid Rickeby kan detta dock ha att göra 

med att det är upp mot den delen av hällen där stolsfiguren är placerad som skeppen med 

bemanningsstreck är grupperade. 

Cirkelfigurerna på bägge hällarna består främst utav fotsulor. Dessa förekommer dock 

inte i samma antal på Hemstahällen. Vid Rickeby finns det tre tydliga kategorier av 

fotsule-representationer. Dessa är ythuggna fotsulor, konturristade skosulor samt avlånga 

hjulkors som liknar två sammansatta skosulor. Det förekommer även vad som i denna 

undersökning tolkats som vanliga hjulkors. Dessa är cirkulära och betydligt mindre än de 

avlånga fotsule-representationerna. Fotsulorna är här placerade orienterade nedför/uppför 

hällens sluttning, medan skeppen för det mesta är placerade horisontellt längsmed 

sluttningen.  

På Rickebyhällen finns endast sex antropomorfer avbildade. Fem av dessa är placerade 

på rad vid stolsfiguren och har markerad buk, lår och vader. Det är förmodligen detta som 

gjort att de tolkats som kvinnor, då höftbredden är större än axelbredden. En av dessa är 

placerade innanför stolsfigurens ram. Den sista avbildade antropomorfen har 

dokumenterats av Kjellén, men inte av Coles. Den är ovanligt stor och skär en stor 
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skeppsristning. Vid Hemsta förekommer dock ett flertal antropomorfer. Dessa är 

placerade på olika platser på berget, samt har varierande storlek och attribut. Vissa bryter 

även mot orienteringen. Dessa antropomorfer avbildas ibland med hjulkors som kropp 

samt med så kallade svärdsstreck. Det finns en antropomorf med pilbåge, och en som är 

placerad i en konstellation som tolkats som en vagn (se Kjellén 1976:30). Det kan vara 

värt att notera att en del antropomorfer skärs på diverse sätt av korta linjer som inte tydligt 

representerar vare sig lemmar eller svärd. Det så kallade brudparet binds av två sådana 

linjer, och detta har förmodligen varit en bidragande faktor till att denna gruppering 

tolkats som en bröllopsscen (se Kjellén 1976:30).  

På hällen i Hemsta finns det 52 zoomorfer, uppdelade i tre tydliga kategorier. Dessa är 

svin, fåglar och övriga fyrbenta zoomorfer. Denna mängd och variation står i stor kontrast 

till Rickeby, där endast två zoomorfer finns inristade, båda fyrbenta zoomorfer av mer 

konventionell utformning. Dessa är dock placerade på två olika platser på hällen. 

Svinfigurerna i Hemsta är grupperade tillsammans i en isränna. Detta påminner starkt om 

de svingrupperingar som förekommer i Himmelstadlund. Fåglarna är också grupperade 

tillsammans, och förekommer kring den så kallade stolsfiguren. De övriga zoomorferna 

är grupperade på olika platser kring hällen, men förekommer ofta minst två tillsammans 

eller grupperade tillsammans med fler zoomorfer. I ett fall där en zoomorf avbildas ensam 

på Hemstahällen är tre antropomorfer grupperade kring zoomorfen. En av dessa 

antropomorfer är avbildad med en pilbåge. Det är möjligt att scenen uttrycker någon form 

av antagonism mot djuravbildningen. 

Slutligen är det viktigt att observera likheterna mellan de två geometriska figurerna som 

avbildas på bägge hällarna (se fig. 10). De är mellan 1,2–1,5 m i storlek. Figuren i Rickeby 

är dock betydligt djupare ristad än den i Hemsta. Figuren i Hemsta är inte heller sluten, 

utan saknar en linje. Det finns dock även stora likheter vad gäller deras relation till 

omkringliggande motiv. Då Rickbyfiguren har fem antropomorfer på rad strax till höger 

om sig är en av dessa figurer innanför ramen. Figuren skärs även av skepp, samt har rader 

av bemanningsstreck i närheten. Hemstafiguren har en rad fåglar till höger om sig, varav 

två är innanför figurens ram. Skepp skär även denna figurs ram och även en cirkelfigur 

som liknar en fotsula. Det finns även här rader av bemanningsstreck i närheten. Fåglarna 

på Hemstahällen är riktade iväg från figuren. Antropomorferna på Rickebyhällen skulle 

kunna tolkas vara på väg in i ramfiguren istället, eftersom knäna är riktade mot vänster. 

Det kan vara värt att nämna att det finns ytterligare en liknande figur vid Hemsta utjord 

(RAÄ 238:1) som inte skär några andra motiv. I texten har dessa figurer refererats till 

som stolfigurer, främst på grund av att det är så dessa figurer tidigare tolkats, men de har 

även föreslagits representera livklädnader efter fynd från Danmark (Kjellén & 

Hyenstrand 1977:91ff). Däremot ställer jag mig tveksam till huruvida det är 

representationer av stolar som ristats här. Först och främst känns det relevant att särskilja 

figuren i Rickeby från de andra, eftersom den är så ovanligt djupt ristad. Det är möjligt 

att mer möda än vanligt lagts ner på att skapa denna djupa figur vid ett tillfälle, men det 

är också möjligt att detta är en figur som av någon anledning blivit successivt fördjupad 

i berget. Däremot är det intressant att notera att motivkonstellationerna kring både figuren 

i Hemsta och Rickeby liknar varandra. Att både fåglarna och antropomorferna placerats 

på liknande sätt i förhållande till figuren, samt skeppen som skär ramen och förekomsten 

av bemanningsstrecken. Därför vill jag hävda att snarare än att avbilda ett konkret föremål 

så skapar dessa figurer gränser på hällen. Dessa gränser skapar situationer som de 

omkringliggande motiven sedan förhåller sig till. Jag vill även mena att figuren vid 

Rickeby förmodligen varit en betydligt mer aktiv del i ristningstraditionen vid denna häll 

än övriga figurer. 
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Figur 10. Geometriska figurer från RAÄ Boglösa 131:1 (vänster), efter Coles 2000, och RAÄ 

Boglösa 138:1 (höger). Foto: Caroline Eriksson.  

Figure 10. Geometric figures at RAÄ Boglösa 131:1 (left), after Coles 2000, and RAÄ Boglösa 

138:1 (right). Foto: Caroline Eriksson. 



36 

 

Skånes hällristningar 

 

 

Introduktion 
 

Vid Österlen ligger två hällristningsområden som är kända för sin motivrikedom; 

Simrishamn och Järrestad. Specifikt två hällar av större karaktär förekommer här. Den 

ena, Yxornas häll så kallad efter det vanligast förekommande motivet på hällen, är 

placerad precis intill strandlinjen söder om Simrishamn. Den andra, kallad Dansarens häll 

efter en ovanligt stor antropomorf, ligger ca fem kilometer från kusten. Det som gör dessa 

platser så intressanta är förekomsten av motivrepetitionen. Yxornas häll domineras främst 

av yxor och skeppsfigurer och dessa motiv uppvisar inte stilmässigt någon större 

variation. Järrestad domineras av fotsulor av olika stil, de flesta antingen ythuggna 

representationer av fotavtryck eller konturristade skosulor. Det menas även att relationen 

till kusten är ungefär samma idag som under bronsåldern, då landhöjningen inte varit lika 

märkbar i Skåne (Coles 1999:167). Området på Österlen är kanske bäst känt för det 

monumentala röset Kiviksgraven (Goldhahn 2009). Detta gravröse har länge sagts husera 

en hövding, men osteologiska analysera har nyligen fastställt att graven innehåller flera 

individer av olika kön och ålder (Randborg 1993, Tilley 2004:191, Kristiansen & Larsson 

2005, Goldhahn 2009, Carlsson 2015).  

Redan 1945 publicerades en stor undersökning av de skånska hällristningarna av Carl-

Axel Althin. Denna innehöll även relativt utförlig dokumentation av hällristningarna 

(Althin 1945). 1973 publicerade Göran Burenhult en katalog över Götalands 

hällristningar, och 1980 publicerades avhandlingen. Burenhults avhandling baserades 

Figur 11. Karta över Simrishamn med de analyserade lokalerna markerade. 

©Lantmäteriet I2014/00691.  

Figure 11. Map of Simrishamn with the analysed locales marked. ©Lantmäteriet 

I2014/00691. 
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delvis på stil studier och kronologier, samt argument från influenser utifrån Skandinavien. 

En av de platser som influerat de skandinaviska hällristningarna var Mykene (Burenhult 

1980). Christopher Tilley är en av de som på senare tid företagit studier i området. Tilleys 

studier är inspirerade av fenomenologi och landskapsanalys. Det kan vara intressant att 

notera att Tilley söker tolka närvaron av en hövding med schamanistiska krafter 

närvarande i Kiviksgraven (Tilley 2004:214). Han menar även att den antropomorf som 

avbildas på hällen i Järrestad skulle vara en representation av denna hövding (Tilley 

2004:206). 

Den dokumentation som använts här har för Simris varit Göran Burenhults 

dokumentation från 1973, då denna visar motiven relativt tydligt och överskådligt för 

bägge de hällar som undersöks. För Järrestad har John Coles dokumentation från 1999 

använts primärt. Detta eftersom motiven här är tydligare och mer separerade (för 

diskussion kring detta se Coles 1999:170ff). Carl-Axel Althins dokumentation från 1945 

har använts som referens. Denna saknar dock en del motiv som återfinns i den senare 

dokumentationen.  

 

Simrishamn 
Simrishamn 23:1 

Simris 19, också kallad yxornas häll, befinner sig vid kusten söder om Simrishamn. Själva 

berghällen är endast ett tiotal meter från den nuvarande strandlinjen. I mitten av hällen 

finns en fördjupning, och motiven är arrangerade runt denna. 

 

 

Figur 12. Dokumentation av RAÄ Simrishamn 23:1. Efter Burenhult 1973.  

Figure 12. Documentation of RAÄ Simrishamn 23:1. After Burenhult 1973. 
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Hällen innehåller 45 skepp, 45 yxor, 25 cirkelfigurer, 3 antropomorfer och 2 zoomorfer 

(se fig. 12). 

Av 45 skepp har 31 stycken bemanningsstreck. Utformningen på skeppen är relativt lika, 

ythuggna och bestående av en raklinje och en kurvad linje. Motiven har ingen tydlig 

orientering, utan är placerade i olika riktningar kring den fördjupning som finns i mitten 

av hällen. Storleken på skeppen varierar mellan ca 0,2 och 0,8 m. Det kan vara värt att 

notera att i hällens sydöstra hörn finns inga tydliga skepp inristade. 

Det finns totalt 45 yxor på hällen. Två av dessa hålls utav antropomorfer med tydliga 

fallossymboler. Även yxmotivet saknar tydlig orientering i någon riktning, och avbildas 

i ungefär samma storlek, runt omkring en halvmeter långa. Stilen för hur yxorna avbildas 

är även här ungefär lika för samtliga yxor, med rakt skaft och utsvängd egg.  

Cirkelfigurerna är 25 till antalet, varav en är en njurformad ramfigur. Ramfiguren har 

bland annat tolkats som en mantel (Burenhult 1980:78). Denna ramfigur är ca 2 x 1,2 

meter och skär två skepp och en zoomorf. Ett av de skepp som skär figuren är mestadels 

placerad innuti ramfiguren, medan zoomorfen har sina fötter placerade utanför, med 

kroppen huvudsakligen ovanpå det streck som markerar ramfiguren. Under skeppet 

förekommer en vågformad linje. Denna skulle möjligtvis kunna tolkas som en orm. De 

övriga cirkelfigurerna är runda, ibland hjulkors och i vissa fall hopparade. Det finns fem 

par som är tydligt sammankopplade med hjälp av linjer. Två av dessa par utgörs av två 

små hjulkors, ett annat par uppvisar en cirkelfigur med tydligt hjulkors. Allt som allt är 

sju av cirkelfigurerna hjulkors. Av de cirkelfigurer som inte är tydligt förbundna i par 

skulle det kunna argumenteras att ytterligare fyra är placerade i par. Detta delvis på grund 

av linjer i dokumentationen som nästan formar cirklar, samt närvaron av endast två cirklar 

placerade närmre än 0,2 m ifrån varandra när de är de enda förekommande cirkelfigurerna 

inom en tre meters radie. 

Det finns tre antropomorfer inristade på hällen, samtliga med tydlig fallos. Två av dessa 

håller i yxor. De är mellan 0,2 och 0,5 m och betydligt mindre än de yxor de håller i.  

Det finns två zoomorfer på hällen. En är placerad ovanpå den ramfigur som finns i hällens 

västra del, den andra i den motivgruppering som saknar tydliga skepp i hällens sydöstra 

del. De är i ungefär samma storlek, och relativt lika utformade.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid Simrishamn, RAÄ Simris 23:1. 

Table 6. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at Simrishamn, 

RAÄ Simris 23:1. 
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Sammanfattningsvis; det finns ungefär lika många skepp och yxor på hällen. Samtliga 

motiv avbildas relativt homogent. Det saknas alltså variation, något som skulle kunna 

användas som argument för att motiven ristats under en relativt kort period. Hällen saknar 

en tydlig axel som motiven orienterats efter. Cirkelfigurerna förekommer till stor del i 

par-konstellationer. Antropomorferna är i samma storlek, och uppvisar alla fallos 

symboler. Den njurformade ramfiguren står ut bland de övriga motiven, och skär en del 

andra motiv. Det förekommer även mer sentida ristningar, i form av initialer. 

 

Simrishamn 15:1 

Hällen består av 23 skepp, 4 cirkelfigurer, 4 yxor, 3 antropomorfer och 2 zoomorfer. 

Av skeppen är 22 konturristade och ett är ythugget. 16 uppvisar bemanningsstreck. 

Skeppen är grupperade i tre kluster, och verkar dela en orientering. Fem skepp bryter mot 

denna orientering genom en 90° rotation, men inget motiv är placerat upp-och-ner i 

förhållande till denna horisont.  

De fyra cirkelfigurer som förekommer här är alla hjulkors, och de är inte placerade i några 

tydliga par. Tre av dem förekommer i en av skeppsgrupperingarna.  

Det finns fyra yxor på hällen, och dessa uppvisar en viss symmetri. Yxorna är placerade 

i par, och vända mot varandra. Tre av dem hålls utav antropomorfer. Dessa antropomorfer 

är av samma storlek, avbildas betydligt mindre än yxorna, och saknar fallos.  

De två zoomorferna är placerade tillsammans i en av skeppsgrupperingarna.  

Sammanfattningsvis; det finns en tydlig horisont som dessa motiv är orienterade utefter. 

Vissa skepp bryter mot denna genom en rotation i 90°. Yxmotiven uppvisar en tydlig 

symmetri sinsemellan och antropomorferna avbildas inte med fallos. Hjulkorsen är inte 

placerade i par.  

Järrestad 
 

Järrestad 13:1 

Hällen är placerad på en höjd, och sluttar ner mot sydöst. Ovanför Järrestad 4 har det 

funnits tre gravhögar som när de grävdes ut visade sig innehålla urnebegravningar. I 

samband med dessa påträffades även metallfynd som daterades till yngre bronsålder, 

period V och VI (Althin 1945:81–89). Själva hällen är slät och ytan är fylld av sprickor 

som skapar ett rutnät. Coles föreslår att de större sprickorna är resultatet av geologiska 

processer som skapat tryck mot stenen, medan mindre och tunnare sprickor kan vara 

resultatet av temperaturändringar (Coles 1999:168).  

Hällen innehåller 124 fotsulor, 103 skosulor, 24 skepp, 12 antropomorfer, 5 zoomorfer 9 

övriga cirkelfigurer och 4 yxor (se fig. 13). 

Den motivkategori som dominerar är fotspår av olika typer. Dessa delas upp i fotsulor 

som är ythuggna efter nakna fötter och skosulor som är konturhuggna. 

På hällen förekommer över 200 representationer av fötter. Detta är ett motiv som 

dominerar bergytan, och de flesta är orienterade nedför eller uppför sluttningen. I sin 

analys från 1999 identifierade Coles olika paneler baserat på sprickor i bergytan (se Coles 

1999). Fötterna förekommer ensamma eller i par, ofta grupperade i större kluster. De  
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största koncentrationerna förekommer på den sydvästra delen av berget. En intressant 

förekomst är även skosulor som ihop liknar ett hjulkors snarare än två separata fotsulor. 

Nio av dessa par förekommer på hällens centrala del. 

På bergsytan förekommer 24 skepp som är mer eller mindre tydliga. De som är lättast att 

identifiera är i ungefär samma storlek, konturristade och med bemanningsstreck. Skeppen 

är även orienterade tvärs över hällen, vilket bryter mot majoriteten av 

fotrepresentationerna. Det är intressanta att notera att vissa av skeppen är roterade 180°, 

alltså upp-och-ner för en beskådare vid botten av hällen. 

Figur 13. Dokumentation av RAÄ Järrestad 13:1. Efter Coles 1999.  

Figure 13. Documentation of RAÄ Järrestad 13:1. After Coles 1999. 
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Vad det gäller antropomorfer är dessa uppdelade i tre kategorier. Det förekommer fem i 

kombination med zoomorfer som traditionellt tolkats som ”ryttare”. Althin identifierade 

sex stycken, men en av dessa har inom ramarna för denna studie ansetts som alltför 

otydlig. Detta eftersom den eventuella antropomorfen saknar tydliga armar och ben, och 

den eventuella zoomorfen saknar tydliga ben. Ett av skeppen avbildar även antropomorfer 

istället för bemanningsstreck. Dessa är sex till antalet, och i ungefär samma storlek. Den 

sista antropomorfen är den så kallade Dansaren, som Chris Tilley istället hävdade var en 

simmare (Tilley 2004:177). Denna antropomorf är cirka 80 cm lång, och står ut bland de 

övriga motiven. Delvis på grund av sin storlek, delvis på grund av att vara den 

antropomorf som inte förknippas med att annat motiv. Men även huggningstekniken 

skiljer sig. Denna antropomorf är huggen i en teknik Coles benämnde bruised, och är i 

stort sett ythuggen på ett sätt som gjort figuren ljusfärgad, nästintill vit (Coles 1999:168). 

Det finns även ett skepp som är hugget i denna teknik, samt några utav ryttarna.  

Det finns även några relativt udda motiv utplacerade på berghällen. Det finns fyra 

spiralfigurer, varav två av dessa är förenade. En av dem är också genom en vågig svans 

förenad med en skosula. Samtliga spiraler förekommer på den västra delen av hällen. I 

mitten av hällen, placerad mellan två par fotsulor finns även fyra yxor. Dessa förekommer 

tätt tillsammans och är knappt en halvmeter långa. De står upp, med eggen pekande 

väster. Det finns även tre figurer som liknar skepp med kupoler över sig. Två av dessa 

figurer har även de klassiska bemanningsstreck som de flesta skepp på hällen också 

uppvisar. Dessa figurer kan vara bostäder, även om de också tolkats som skepp (Coles 

1999:176). Längst ner på den sydöstra delen av hällen finns även en koncentration av 

skålgropar i ett stråk nedför hällen. Skålgropar förekommer över hela hällen, men detta 

stråk av djupare skålgropar är än idag tydlig för hällens besökare, och ekar den riktning 

eller orientering som fotrepresentationerna följer. 

 

 

 

  

 

Sammanfattningsvis, representationer av fötter verkar vara det viktigaste på denna häll. 

Troligtvis har dessa ackumulerats över en längre tid. Det enda motiv som bryter mot 

fötternas orientering är skeppen, som är placerade på tvären över hällen. Vissa av skeppen 

är även upp och ner. De ovanligare motiven är ofta placerade tillsammans; spiralerna, 

hjulkorsskosulorna och yxorna. Antropomorfer och zoomorfer skär andra motiv i hög 

grad, medan fotrepresentationer lämnats förvånansvärt intakta med tanke på deras höga 

antal.  

     

Tabell 7. Procentenheter av motivkategorier och skärningsfrekvens vid Järrestad, RAÄ Järrestad 

13:1. 

Table 7. Distribution of motives by category and overlapping symbolized as percent at Järrestad, 

RAÄ Järrestad 13:1. 
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Analys/sammanfattning 
 

De hällar som analyserats från Skåne delar ett tydligt repetitivt moment i avbildning av 

motiv. Vid Järrestad är detta i form av fot-representationer, vid Simrishamn i form av 

skepp och yxor. Dessa motiv som är vanligast på hällarna uppvisar mycket liten stilistisk 

variation. Detta skulle kunna ha att göra med att de ristades under ett kort tidsspann, men 

det skulle även kunna argumenteras att det centrala har varit just det repetitiva i 

handlingen som legat i fokus. I Skåne är det möjligt att en yxa ska ha sett ut på ett visst 

sätt, eller att det krävts att motivet som ristas in ska vara samma som de som redan 

avbildas. Ett sorts sätt att hävda legitimitet genom upprepning. 

Hällen Simris 27 och Järrestad uppvisar båda två en sorts tydlig orientering när det gäller 

motiven. Det finns en tanke kring vad som är upp och vad som är ner, samt vad som bryter 

mot detta. Simris 19 har ingen tydlig orientering, och figurerna är placerade utan någon 

tydlig riktning eller horisont. De verkar även placerade kring den fördjupning som 

förekommer i mitten utav hällen.  

Skeppsmotivet är relativt dominerande i Simrisområdet. De är även relativt lika, 

storleksmässigt och stilistiskt. I Järrestad finns en del skepp, men dessa överväldigas av 

det stora antalet fotrepresentationer. De motiv som är i minoritet har dock ofta placerats 

tillsammans i grupperingar av samma motivkategorier, både i Järrestad och på Simris 27. 

Detta gäller dock inte för Simris 19, där både antropomorfer och zoomorfer placeras långt 

ifrån varandra. Skillnaden mellan skeppen vid de två hällarna i Simris är främst 

konturristningen kontra ythuggningen. Det finns endast ett ythugget skepp vid Simris 27.  

Cirkelfigurerna är intressanta, då dessa ofta är placerade i par på hällen Simris 19, men 

inte på Simris 27. Det finns en dubbelspiral på Järrestadhällen, men denna är också den 

enda. Vid Järrestad finns det en del av hällen med motiv där gränsen mellan två fotsulor 

och ett hjulkors suddas ut. Det är möjligt att relationen mellan dessa två motiv är närmare 

än vi tror. Vad gäller ramfiguren som avbildas vid Simris 19 har denna tolkats som en 

mantelfigur, efter förebilder från Danmark (Burenhult 1989:66). Frågan är dock om inte 

denna skulle kunna tolkas som en sjö eller vattendrag. Delvis på grund av skeppet som 

placerats inom ramen, men även det faktum att den zoomorf som ristats på ramen har sina 

ben utanför avgränsningen. Detta skulle kunna vara en indikation på en gränsdragning 

mellan land och vatten. Fotsulorna på ”dansarens häll” i Järrestad har av Richard Bradley 

tolkats som de dödas fotsulor. Riktningen går från högarna som enligt Bradley kan ses 

symbolisera den himmelska sfären, ner mot vattnet som symboliserar de dödas hav 

(Bradley 1999:664f). Likt Tilley ser Bradley landskapet spegla en kosmologisk 

världsbild, och hällristningarna blir en del av en iscensättning av denna kosmologi.   

Yxorna i Simris är stilistiskt utformade likadant. De figurer som tolkats som yxor i 

Järrestad är utformade annorlunda. Den stora skillnaden är att yxorna i Järrestad i stort 

sett endast är linjer, och saknar den tydligt utsvängda egg som finns på yxorna i Simris. 

Hällen Simris 27 har sin yxor symmetriskt placerade, vända mot varandra. På Simris 19 

saknar yxorna symmetri och tydlig orientering. Tre av fyra möjliga yxor hålls upp av 

antropomorfer på Simris 27, medan det av 45 möjliga yxor endast är två som bärs utav 

antropomorfer. Dock så verkar yxan alltid vara fokus i motivkombinationen. Yxorna 

avbildas alltid som större än antropomorferna. 

Det är värt att notera att samtliga antropomorfer på Simris 19 har fallos, och ingen av 

figurerna vid Simris 27. Båda hällarna har tre antropomorfer var. Dessa antropomorfers 

uppgift är att bära upp yxor, något som indikerar att människoavbildningen inte främst 
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definieras av sin egenskap att vara just människa, utan av att bära yxa. Den antropomorf 

vid Simris 19 som inte tydligt bär en yxa är placerad precis bredvid en yxa som skulle 

kunna vara en lämplig kandidat för en sådan motivkombination. Vid Järrestad finns det 

sex antropomorfer i en båt, och ytterligare fem som avbildats tillsammans med zoomorfer. 

Detta betyder att samtliga antropomorfer på de studerade hällarna främst definieras 

utifrån de motiv de förekommer tillsammans med. Till detta finns ett undantag; den så 

kallade Dansaren. Denna antropomorf utmärker sig genom sin storlek, men även genom 

sin ensamhet. Det har föreslagits att hela hällen ska dateras utifrån denna figur, samt att 

den är det centrala motivet på hällen (Coles 1999:179). Detta förutsätter att den ensamma 

figur, huggen i en annan teknik än de flesta övriga motiv anses viktigare än den mer än 

200 fotrepresentationer som i övrigt finns på hällen. Denna figur är stilistiskt mycket 

annorlunda, och följer inte heller det repetitiva element som finns närvarande. Den vita, 

ythuggna teknik som antropomorfen är huggen i har även använts för ett par ryttare, samt 

ett skepp. Men de är i minoritet. Coles menade att på grund av sin centrala position på 

hällen så skulle Dansaren vara en av de första ristningarna på hällen, men han nämner 

även att det som av vissa tolkats som en fallos är en köllinje från ett skepp som Dansaren 

ristats över (Coles 1999:177ff). Skulle denna antropomorf vara bland de första 

ristningarna på berget är det underligt att den skulle placerats över en tidigare ristning. 

Jag skulle istället vilja hävda att denna ristning placerats på hällen som en markering mot 

de redan förekommande motiven, som ett sätt att förhålla sig till en redan figurrik häll. 

Det faktum att just detta motiv inte repeterats på samma sätt som övriga figurer måste 

haft en betydelse. Särskilt som isolerade antropomorfer inte verkar avbildas på detta sätt 

på de övriga analyserade hällarna. 

Zoomorferna är relativt ovanliga på de analyserade hällarna. De som avbildas i Järrestad 

avbildas tillsammans med antropomorfer i så kallade ryttarfigurer, men de som avbildas 

i Simris har ingen relation till antropomorferna. En skärs av en ramfigur på Simris 19, 

men i övrigt avbildas de relativt fristående.  

Trots olikheter mellan de olika hällarna i det skånska området så har de en sak 

gemensamt. Detta är ett repetitivt element när det gäller motiven. Skeppen och yxorna 

avbildas nästan likadant på samma häll i Simris, och samma sak gäller fotsulor och 

skosulor på hällen i Järrestad. Jag vill föreslå att det är detta repetitiva element som är i 

fokus när det gäller hällbildsproduktionen i Skåne. Meningen med att rista är att 

producera ett likadant motiv som de som redan avbildas på hällen. Inte att producera något 

unikt, så som Dansaren på hällen i Järrestad. Malmer menar att praktiken att avbilda 

samma motiv upprepade gånger kan ha att göra med att praktiken uttrycker en önskan 

riktad till gudarna. Exempelvis kan ristandet av en bild uttrycka en önskan om bättre 

skörd, och därför upprepas gång på gång (Malmer 1989a:9). Detta är intressant mot 

bakgrund av de återkommande motiven i Skåne. Det finns här en trend att samma motiv 

avbildas på samma sätt flera gånger med liten variation. 

Slutlig kan det vara värt att notera att Simris 19 är ytterligare en häll som sett tillägg av 

sentida ristningar (se fig. 14). Det finns en del tillägg, främst av diverse bokstäver och 

initialer. Dessa ser ut att vara ristade vid olika tillfällen, och är inte placerade över en 

tydlig äldre ristning så som i Himmelstadlund. 
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Figur 14. Sentida ristningar vid RAÄ Simris 23:1. Foto: Caroline Eriksson.  

Figure 14. Modern carvings at RAÄ Simris 23:1. Photo: Caroline Eriksson. 

 

Diskussion 
 

Ideologins sublima objekt 
 

En av de centrala frågorna i den här uppsatsen har varit hällristningarnas relation till de 

medelhavskulturer som de av vissa forskare hävdats vara influerade av. Argumenten att 

det finns vissa stilistiska likheter mellan skepp som avbildas på de skandinaviska hällarna 

och skepp som avbildas i Mykene eller Egypten är relativt svaga. Detsamma gäller de 

påstådda likheterna mellan avbildningen av hällarnas yxor och de dubbelyxor som ofta 

avbildas av hettiter eller minoer. De är skepp och yxor, och det kanske är just detta som 

är den minsta gemensamma nämnaren. Skeppsformen och yxformen. Men alla yxor är 

inte influerade av Anatoliens yxor, lika lite som alla världens folk och kulturer har lärt 

sig skeppsbygge i Egypten. Fredrik Fahlander har tagit upp de faror som finns i sökandet 

efter likheter mellan olika kulturer, samt det diffusionistiska tänkandet som detta leder till 

(Fahlander 2008). Att identifiera likheter mellan bilder från olika kulturer och geografiska 

områden är en sak, men en viktig komponent blir att kritiskt ifrågasätt vad som ger 

upphov till dessa likheter (Fahlander 2008:69). Ett skepp eller en båt kräver en viss form 

för att vara funktionell som en farkost på vatten. Huruvida skeppsavbildningar från olika 

kulturer och områden är lika på grund av sin funktionella utformning, eller på grund av 

en kulturdiffusionism är en fråga som inte tillräckligt kritiskt granskas utav de forskare 

som föreslår att hällristningarna skulle ha influerats av medelhavskulturer. Varför finns 

då denna ständiga fascination med att koppla olika arkeologiska lämningar till just dessa 
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kulturer? För detta intresse är långt ifrån begränsat endast till de skandinaviska 

hällristningarna. Fahlander menar att det handlar om att etablera en kultur som 

överlägsen, aktiv, en ”sändare av idéer” medan en annan kultur är underlägsen, passiv, en 

”mottagare av idéer” (Fahlander 2008:73). Lena Sjögren har däremot föreslagit att det 

kan röra sig om en önskan att öka kunskapen kring den förhistoriska bronsåldern i 

Skandinavien, genom att koppla den till kulturer som är mer väldokumenterade, som 

forskare tror sig veta mer om (Sjögren 2005:151). 

Tidigare i denna uppsats har Zizeks begrepp ”Ideologins sublima objekt” diskuterats 

(Zizek 1989). Dessa högkulturer; Egypten, Mykene, Kreta förkroppsligar kanske just 

detta objekt bättre än något annat. De ockuperar en strukturell plats i vår ideologi på ett 

sätt som nästan inget annat kan. Civilisationens födelse. Dessa kulturer måste ses från en 

viss position för att kunna behålla sin plats som sublima. Att komma för nära leder till 

den oundvikliga insikten att de, likt andra kulturer, endast är en samling föremål och idéer. 

Och på så vis lever dessa högkulturer i ständig paradox mellan vad de består av, och vad 

de fått representera. De monument som de förknippas med reproduceras i exempelvis 

Louvrens glaspyramid eller de så kallade Bosniska pyramiderna som hänvisar till dessa 

kulturer som sublima objekt (se ex Pruitt 2011). Med detta menar jag inte på något sätt 

att det är illegitim forskning att dra paralleller till dessa områden. Däremot så vill jag 

hävda att det viktiga i dessa situationer är att vara medveten om hur detta bidrar till vad 

Leone menade var ”substantiering av den nationella myten”. Synen på dessa kulturer som 

sublima objekt, placeringen av dem i denna strukturella plats, är något som genomsyrat 

arkeologin sedan den koloniala eran. Det är denna syn som fått västerlandet att se sig 

själva som rättmätiga arvtagare till dessa kulturer. Länder som Egypten, Grekland och 

Mesopotamien har använts för att skapa en ”civilisationens diskurs” (discouse of 

civilization) (González-Ruibal 2010:39). Denna diskurs användes för att appropriera 

dessa kulturers historia och rättfärdiga de koloniala projekt som hävdade att Europa var 

den rättmätiga arvtagaren till dessa civilisationer (González-Ruibal 2010:40f).  

Om vi går tillbaka till idén kring ”solbåten” som är en av de vanligaste 

figurkombinationerna som används för att motivera en relation till Egypten så ser vi att 

de mycket riktigt förekommer kombinationer mellan skepp och cirkelfigurer. Däremot är 

dessa inte mycket vanligare än kombinationerna skepp-antropomorf och skepp-zoomorf. 

Dessutom så finns det ett attribut som skepp i samtliga områden ofta avbildas med, och 

detta är bemanningsstrecken. Sannolikt finns det en mer betydelsefull koppling mellan 

skepp och bemanningsstreck än mellan skepp och cirkelsymboler. Huruvida dessa 

cirkelsymboler representerar solen, hjul eller något annat är också något som kan 

debatteras. 

Till frågan om eliten 
 

Förutom de kopplingar som gjorts till diverse medelhavskulturer har det även inom 

hällristningsforskningen diskuterats en del kring begrepp som ”elit” och ”hövding”. De 

flesta känner ett behov att koppla själva hällristningsproduktionen till en elit (Burström 

1999, Kristiansen & Larsson 2005, Selinge 1989). Detta är något som jag vill ta avstånd 

ifrån. Det verkar inte finnas någon indikation att tillgången till hällristningar på något sätt 

begränsats, så som Kristiansen och Larsson vill hävda (Kristiansen & Larsson 2005:337).  

Istället för att se de hällristningsområden som undersökts här som kultplatser skapade av 

och för en elit, så vill jag istället hävda att de varit öppna platser. Alla kan ha ristat, och 

alla kan ha besökt ristningarna. Detta delvis eftersom de är utspridda över stora områden 
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på olika berghällar. Både i Norrköping och Enköping finns det en oerhörd mängd 

ristningsytor utspridda i landskapet. En del av dessa ristningsytor är också i sig själv stora, 

den största kanske Himmelstadlund där bilder ristats längs med ett bergsparti som är 

nästintill 150 meter. Det skulle eventuellt vara svårt att kontrollera tillgång till samtliga 

av dessa platser. Det finns heller inget direkt belägg för att det skulle krävas någon 

organiserad arbetskraft för att producera hällristningar. Trond Klungseth Lødøen har i en 

experimentiell studie kommit fram till att det är fullt möjligt att producera 10-20 hällbilder 

på en dag (Lødøen 2015:75). Denna studie sökte dock reproducera förhållanden från 

Vingen i västra Norge. En svensk studie utförd i Bohuslän fann att det tog ungefär 

fyrtiofem minuter att skapa en skålgrop (Hygen & Bengtson 2000:91). Tiden varierar 

föga överraskande beroende på material. Ändå anser jag att detta kan användas som 

argument för att en människa mycket väl helt oberoende kan ha ristat ett motiv på en häll. 

Det finns ingen anledning att tro att det skulle krävas tillstånd eller order av en elit för 

detta. Särskilt spännande blir det utifrån ett tidsperspektiv att tänka sig att det vanligaste 

ristningsmotivet är just skålgropen, möjligtvis den ristning som tar minst tid att producera. 

Hur människor representeras i de undersökta ristningarna är en av de centrala analyser 

som kan konkret hjälpa till att förstå hur de människor som skapat ristningarna sett på sig 

själva och människor omkring sig. Det som framgår tydligt är delvis att de antropomorfer 

som förekommer på de analyserade hällarna har framställts i ungefär samma storlek. 

Undantagen är den större antropomorfen på hällen i Järrestad, samt den större 

antropomorfen på hällen i Rickeby. Dessa är båda något av anomalier på sina respektive 

hällar. Det är intressant att notera denna relativa likhet vad gäller storleksmässig 

representation av människor. I Tanums ristningsområde förekommer mycket stora 

antropomorfer. Varför avbildas inte lika stora människor på hällarna som analyserats här? 

Många av antropomorferna som ristats har även associerats med andra figurer. Vissa 

avbildas i skepp, med svärdsstreck eller bärande på spjut och cirkelfigurer. Alltså är det 

ovanligt att antropomorfer avbildas med betoning på deras varande, utan snarare betonas 

olika attribut och aktiviteter. I Norrköping bär antropomorfer aldrig yxa, och de avbildas 

heller aldrig med dragna svärd. Däremot är det flera fall där antropomorfer avbildas med 

spjut, ofta överdimensionerade. Dessa spjut kan i vissa fall skära andra figurer. Det enda 

av de analyserade områdena där antropomorfer bär yxor är Simrishamn. Tre 

antropomorfer på häll 19 och tre antropomorfer på häll 27. Dessa yxor skiljer sig dock 

stilistiskt från de som avbildas i Norrköping. Yxorna avbildas i Simrishamn även i större 

dimension än antropomorferna. Vad det gäller teorin kring uppdelningen av yxmakt, 

spjutmakt och svärdmakt i Norrköping så vill jag avskriva den (se Nordén 1925:147f). 

Framställningen av de ythuggna svärden skulle kunna vara ett uttryck av någon form av 

makt, delvis för att dessa aldrig associeras med människor, och för att de upprepade 

gånger ristats in på olika hällar i Norrköpingsområdet. Yxorna som avbildats associeras 

inte heller till antropomorfer, men de är grupperade tillsammans på en mindre panel i 

Himmelstadlund. Spjuten har sällan avbildats utan tillhörande antropomorf. Det är 

möjligt att spjuten varit mer vanligt förekommande i ristarnas vardag, eller att 

figurkombinationen människa-spjut är mer avdramatiserad än kombinationen människa-

svärd. Malmer hävdade att vapen ristades in på bergen som ett substitut för brons, att 

praktiken kan ses som liknande den att deponera bronsföremål i vatten. En sorts 

fattigmans-depå (Malmer 1989b:94). Detta är intressant att kontrastera mot den myriad 

utav tolkningar kring elitkontroll och hövdingavbilder som kommit att florera inom 

hällristningsforskningen. Den är däremot svår att belägga, baserat endast på relationen 

mellan bronsfynd och hällristningar. 
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Slutlig känns det relevant att kommentera det fenomen som tolkas som bemanningsstreck. 

Detta är något som om inte majoriteten av skepp har så grovt uppskattat lite mer än 

hälften. Det är oerhört vanligt att skepp avbildas med bemanningsstreck. Dessa streck 

skulle kunna vara det mest avgörande argumentet för att människor avbildas lika under 

bronsåldern. I dessa områden finns det några få skepp med tydliga antropomorfer som 

besättning i skepp, men sällan framställs några som större i relation till de andra, eller 

avvikande på något sätt. Jag vill argumentera att det generellt finns en trend i hur 

människor avbildas på hällarna som är lika. De främsta skillnaderna har att göra med 

vilka andra motiv antropomorferna avbildas med. Det är möjligt att en antropomorf på ett 

skepp varit en tydlig symbol med klart definierad mening för en bronsåldersmänniska, 

men det saknas en tydlig önskan att urskilja enstaka avbildade individer från övriga 

människorepresentationer.  

Frågan kring avbildandet av individer leder osökt in på ämnet kring genus och kön. Trots 

att långt ifrån en majoritet av antropomorfiska figurer avbildas med fallos (undantaget är 

här hällen Simris 19 där samtliga antropomorfer avbildas med fallos) så har detta lett till 

en tolkning av majoriteten av människorepresentationer som manliga (Goldhahn & 

Fuglestvedt 2012:245). Antropomorfer med fallos avbildas i vissa fall bärandes vapen. 

En vanlig slutledning har därför varit att vapen är något maskulint, och därför avbildar 

samtliga människorepresentationer med vapen män (Malmer 1989b:98). Detta argument 

förlängs även i vissa fall till att mena att samtliga antropomorfer som avbildas utförandes 

någon form av handling eller aktivitet skulle vara män (Goldhahn & Fuglestvedt 

2012:246). En annan taktik för att identifiera de ristade antropomorfernas kön är att mena 

att samtliga antropomorfer som saknar fallos kan tolkas som kvinnor (Hays-Gilpin 

2004:23). Tim Yates har kritiserat den diskursiva formuleringen av avsaknaden av 

könsattribut som problematisk inom hällristningsforskningen (Yates 1993:46f). Denna 

kritik riktar sig delvis mot avsaknaden av avbildade kvinnor som ett problem, delvis i 

uppfattningen av uppdelningen av kvinnor och män (Yates Ibid.). Både Yates och Hays-

Gilpin förhåller sig till den centrala problemställningen för genusstudier inom 

skandinavisk hällkonst, nämligen antropomorfernas ambivalenta könsbestämning. Det 

som krävs för att en figur ska kvalificeras som en antropomorf är grovt sett ett huvud, två 

armar, två ben. Gemensamma nämnare för de flesta människor, oavsett kön. Det är 

möjligt att uppdelningen av människor i två tydliga kategorier (kvinna och man) inte varit 

viktig för de som ristat in representationer av människor på bergshällar. Det som 

forskningen kring genuskategoriseringar bland hällristningar borde fokusera mer på är 

enligt min åsikt snarare ett kritiskt ifrågasättande av hur central en binär könsuppdelning 

varit för människor i bronsålderssamhällen. Baserat på de analyser av antropomorfer som 

gjorts i den här undersökningen hävdar jag att denna könskategorisering inte varit central. 

De antropomorfer som avbildas med erigerad fallos skulle kunna tyda på en 

könsuppdelning, men detta borde snarare ses ur det perspektiv som placerar 

människoavbildningar inom aktiviteter. En erigerad fallos är ett attribut som tyder på en 

aktivitet på samma sätt som en cirkelfigur som bärs av en antropomorf, eller en 

antropomorf placerad på ett skepp. Själva varandet, det passiva könsattributet att vara 

”man” avbildas inte på något tydligt sätt, om vi inte skulle förutsätta att alla dessa 

svärdsstreck egentligen är fallosattribut.  

Vad som ger status och prestige kan variera beroende på omständigheter. Denna 

undersökning argumenterar emot att en elit ska ha kontrollerat hällristningsproduktionen, 

men detta betyder inte att status och prestige inte kan ha förknippats med den. I 

Norrköping förekommer stora och unika skeppsristningar på diverse paneler. Vissa av 

dessa ristningar måste ha krävt en del tid och energi att rista. Varför rista stora skepp och 



48 

 

ornera dem med exempelvis spiraler och skålgropar när inga förebilder finns i området? 

Detta menar jag är en annan praktik än den repetitiva ristningstradition som förekommer 

i Skåne. Jag vill föreslå att detta kan vara på grund av en önskan att tillägna sig status 

och/eller prestige genom att rista något som särskiljer sig från det vanliga. Men det kan 

även vara ett sätt att bryta mot en ristningskonvention, att bryta mot det tidigare. 

Den här undersökningen hävdar att vem som helst kan ha ristat på bronsålderns 

bergshällar, och vem som helst kan ha haft tillgång till att besöka och beskåda dessa 

hällar. Tolkningen att samhällets elitskikt skulle varit ansvarig för denna produktion hör 

enligt mig till det som Mitchell kallade för ikonofobi. En rädsla för att dessa bilder eller 

symboler tillhör en Andra som är ute efter deras plats i samhället (Mitchell 1986:151). 

Mycket i den arkeologiska forskningen intresserar sig för en elit. Särskilt under 

bronsåldern när denna elit är relativt ny, samt kontrollerar det brons som är så centralt för 

perioden. Hällristningarna är dock ett medium som inte kräver någon kontroll. Som i 

själva verket är svårkontrollerbar. Ristningarna tillhör inte någon, och det är troligtvis det 

som är en bidragande faktor till att människor i nutid kommit tillbaka till dessa hällar. Än 

idag ristas bergshällar. Figur 15 visar en bergshäll i Petriparken i Prag där ett motiv 

upprepade gånger ristats in i sandstenen, förmodligen av olika individer. Denna berghäll 

har ackumulerat motiv under modern tid. Hjärtat är den figur som dominerar hällen, och 

troligtvis så har en första figur influerat fler människor att komma hit och rista in sina 

egna hjärtfigurer.   

 

 

Figur 15. Sandsten med ristningar i Petriparken, Prag. Foto: Marsha Michl.  

Figure 15. Sandstone with carvings at the Petri Park, Prag. Photo: Marsha Michl. 
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Ristningsmönster 
 

Det finns en tydlig variation och skillnad mellan alla de analyserade hällarna. Varje häll 

är unik, även om de innehåller samma motivtyper. Det de har gemensamt är för det första 

en viss orientering av motiven även om hur motiven är orienterade skiljer sig från häll till 

häll. Både i Enköping och Norrköping så har motiv ristats i isrännor, och på olika sätt så 

följer majoriteten av övriga motiv på hällarna samma orientering. Berget har presenterat 

vissa förutsättningar som de som ristat har följt. Detta är särskilt tydligt just i Norrköping, 

där de ristningar som placerats i isrännorna är relativt små och tätt placerade, medan de 

motiv som förekommer på större och flackare bergspaneler är större, och har mer luft 

emellan de olika figurerna. I Enköping följer motiven på Rickebyhällen främst bergets 

sluttning, medan Hemstahällens motiv i huvudsak förhåller sig till den riktning som de 

grunda rännorna på hällen skapar. Det finns två principiella element som verkar influera 

motivens orientering. Det första är räfflor, svackor eller sprickor som förekommer i 

berget, och det andra är bergets lutning. Motiven i Järrestad följer tydligt bergets 

sluttning, men även de små sprickor som förekommer över hela hällen avgränsar olika 

partier i berget. Figurerna vid Simris 19 saknar en tydlig enhetlig orientering, men är 

främst arrangerade runt en grundare svacka i hällen. Dock är det viktigt att poängtera att 

figurernas orientering och förhållande till varandra på Simris 19 skiljer sig markant från 

övriga hällar som analyserats. 

På samtliga hällar som undersökts är det ytterst ovanligt med tydlig symmetri i 

figurkombinationer. Ett undantag är de fyra yxor på ristningen Simris 27 som i par är 

placerade mot varandra. Symmetrin förstörs dock av att tre av dessa bärs utav 

antropomorfer, medan en saknar en ”bärare”. Vid Ekenberg förekommer en stor 

koncentrisk cirkel som skärs utav två ythuggna svärd med spetsen mot cirkelfiguren. 

Denna konstellation skulle även kunna ses som ett inslag av symmetri, även om dessa 

svärd skär andra motiv med handtagen, och dessa figurer inte uppvisar någon symmetri. 

Annars är tydlig symmetri ovanlig på hällarna. Troligtvis har detta att göra med att dessa 

hällar innehåller ackumuleringar av motiv, där de motiv som ristats tydligt influerat de 

efterföljande. Det är problematiskt att datera ristningar, men det är troligt att samtliga 

hällar har ackumulerat figurer under flera generationer. Just variation av samma figur 

brukar ofta användas som ett argument för att hällen varit en aktiv ristningsyta under 

längre tid, medan mindre stilistisk variation används som argument för att ristningarna på 

hällen producerats under en relativt kort tid. Detta är exempelvis bakgrunden till att 

Hemstahällen av Kjellén och Hyenstrand tolkas som aktiv under lång tid, medan 

Rickebyhällens ristningar tillkommit under ett relativt kort tidsspann (Kjellén & 

Hyenstrand 1977:102). Intressant att notera är att Johan Ling i sin studie fann det 

motsatta; att Rickebyhällen kronologiskt sträcker sig över större delen av bronsåldern, 

medan Hemstahällen figurer dateras till äldre bronsålder (Ling 2013). Trots detta är 

antagandet att en stilistisk variation kan ge en tidsdimension vad de flesta 

skeppstypologier bygger på. Det måste dock påpekas att ett stilistiskt likt material inte är 

definitivt bevis på en kort och enkelt definierbar ristningstid. På de analyserade hällarna 

i Skåne är exempelvis den stilistiska variationen inom samma figurkategorier på samma 

häll mycket liten. Det är möjligt att varje yta använts under en kort period, och att när 

motiven ändras så byter ristarna till en annan häll. Hällen i Järrestad har exempelvis en 

mängd fotsulor som i och för sig avbildas på främst två olika sätt. Peter Skoglund har 

hävdat att ristningarna från hällen i Järrestad sträcker sig från tidig bronsålder in tidig 

järnålder (Skoglund 2013). Denna datering förlitar sig främst på de få skepp som 

förekommer utspridda över hällen, samt yxorna och ryttarfigurerna (Skoglund 2013:690). 



50 

 

De ythuggna fotrepresentationerna pekas ut som äldre bronsålder, medan de konturristade 

skosulorna ska tillhöra yngre bronsåldern (Skoglund 2013:692f). Det är mycket möjligt 

att hällen i Järrestad har en lång ristningskontinuitet, medan hällarna i Simris varit 

huvudsakligen aktiva under en kort tid. Däremot tyder ristningarna trots detta på att 

repetition av samma motiv, avbildat på samma sätt varit centralt för ristningspraktiken i 

området vid Österlen. Det har här funnits två sätt att förhålla sig till ristningarna. Det 

centrala förhållningssättet har här varit att rista en figur som liknar de som redan funnits 

ristade på hällen. Ett annat förhållningssätt har varit att rista in något som bryter mot detta, 

ett ovanligt motiv. De främsta representanterna för denna mer subversiva brytning mot 

ristningsnormen är antropomorfen som kallas dansaren vid Järrestad, de spiralfigurer som 

förekommer på samma häll, samt den stora cirkelfiguren vid Simris 19 som tolkats som 

en mantelfigur. Jag menar att dessa mer ovanliga figurer måste förstås som ett verktyg 

för att bryta mot den redan existerande ristningspraktiken, eller skapa en markering 

gentemot den.  

Detta leder in på frågan kring närhet. Att använda begreppet närhet är problematiskt 

eftersom det är ett begrepp som måste användas på en glidande skala för att skapa en 

effekt. Det tydligaste sätt som närhet diskuterats i denna uppsats har varit hur olika motiv 

skär varandra. Detta har inte begränsats till orelaterade motiv som överlappar, utan även 

kombinationer av motivkategorier som framställs tillsammans. Exempel på detta kan vara 

en antropomorf som bär en cirkelfigur, eller en zoomorf som är placerad på ett skepp. På 

hällen i Järrestad skär fotrepresentationerna förvånansvärt sällan andra motiv. 

Förvånansvärt eftersom dessa två kategorier förekommer i så pass stort antal. Likt övriga 

områden har antropomorferna högst skärningsfrekvens. Det förekommer relativt få 

människorepresentationer, men dessa är oftast placerade tillsammans med andra 

figurkategorier. I Järrestad består denna kombination främst av zoomorfer. Detta är 

intressant, eftersom zoomorfer i övriga områden har relativt låg skärningsfrekvens. 

Ryttarna i Järrestad är likt yxbärarna i Simrisområdet en ovanlighet i det analyserade 

materialet. På de hällar som analyserats i Norrköping och Enköping bärs inte yxor av 

människor, och ryttaravbildningar finns inte. Det närmaste är de möjliga 

vagnsavbildningarna som inte förekommer i någon större mängd. Både i Norrköping och 

i Skåne så har antropomorferna högst skärningsfrekvens av samtliga motivkategorier. 

Detta gäller dock inte för hällarna i Enköpingsområdet. I Hemsta har cirkelfigurerna högst 

skärningsfrekvens. I Rickeby är det skeppen, men viktigt att notera är att Rickebyhällen 

har låg skärningsfrekvens på samtliga motiv i jämförelse med de övriga hällarna. Alltså 

har samtliga motiv i Rickeby fått behålla sin spatiala integritet. De geometriska figurer 

som tolkats som mantel eller livklädnader skär samtliga olika motivkategorier (Malmer 

1989b:94f). Fler än ett skepp skär alla tre figurer. De så kallade stolsfigurerna i Enköping 

har rader av antropomorfer eller zoomorfer intill sig, varav en av figurerna i raden är 

innanför ramen. På hällen i Simrishamn är ett skepp placerat inuti figuren. Detta skulle 

kunna vara ett avbildande av metaforiska gränser, snarare än inhuggna konturer av kläder. 

Exempelvis gränser mellan land och hav, eller hav och himmel. Vid Rickeby är raden av 

människor riktade in mot figuren, vid Hemsta flyger fåglarna iväg från den. 

Det finns en hel del stilistiska trender som återkommer på vissa hällar i skilda områden. 

Ett exempel är mantelfiguren på hällen Simris 19, som även om den är den enda i sitt slag 

i denna analys återkommer i exempelvis Enköping. Sammansatta fotsulor som liknar 

avlånga hjulkors förekommer både på Rickebyhällen och Järrestadhällen. Detta är en av 

de mest intressanta förekomsterna av två motiv som tolkats som vitt skilda 

figurkategorier, men som möjligtvis har en nära relation. Två skosulor kan tillsammans 

skapa ett hjulkors. Detta skulle kunna vidga synen på cirkelfigurer som främst 
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solsymboler, och öppna upp för andra tolkningsmöjligheter. Det är också möjligt att ett 

hjulkors kan ha mer än en betydelse. Delvis som solsymbol, delvis som hjulsymbol, men 

även som en bild av två fotsulor som omvandlats till en ikon. Cirkelfigurerna är ett av de 

motiv som skulle kunna ses som en abstraktion, som en symbol eller ikon som betyder 

något annat än vad som konkret avbildas. Övriga motiv avbildar en sorts konkret likhet 

med en konkret förekomst som varit en del av människornas världsbild, och som är det 

än idag. Skeppet, människan, yxan, djuret; alla tydliga avbildningar av något som 

förekommer i vardagen. Cirkelsymbolerna är mer tvetydiga. I vissa fall förekommer de i 

par-konstellationer, i andra fall ensamma. Ofta så tolkas de som en konkret avbildning 

beroende på de närliggande motiven. Exempelvis tolkas en antropomorf ovanför en 

cirkelfigur på Hemstahällen i kombination med två zoomorfer som en människa i en vagn, 

medan en cirkelfigur ovanför ett skepp gör det till en sol (Kjellén & Hyenstrand 1977:81f, 

Kaul 1998).   

Sammanfattning 
 

Hällristningar har intresserat människor länge, och inom den arkeologiska forskningen 

finns det många infallsvinklar. Många studier av ristningarna faller dock tillbaka på en 

rituell, religiös eller kosmologisk tolkning för att förklara vad som till synes är en praktik 

som saknar mening. Det finns däremot en mängd saker människor gör i sina liv som inte 

syftar till primära behov, utan snarare till hur vi lever. För att komma bort från den 

mystifierande bilden av den skandinaviska bronsåldern har denna studie istället sökt att 

arbeta med begreppet ideologi utifrån hur människor strukturerar sin sociala verklighet. 

Bilder och konst kan ses som ett uttryck av just denna socialt konstruerade verklighet, 

och ge arkeologer en inblick i hur bronsåldersmänniskan såg sig själva i förhållande till 

världen. Det är möjligt att det som arkeologer idag tolkar som rituellt eller religiöst 

egentligen har varit mer intimt sammanflätat med människor sociala verkligheter. Konst 

diskuteras ofta i samband med ideologi, men historiskt sett handlar detta ofta om att 

förknippa konst med skapandet, upprätthållandet, och förstärkandet av härskarideologier.  

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka tre hällristningsområden utifrån 

premissen att en motivanalys skulle kunna kopplas till en diskussion kring uttryck av 

ideologi. De områden som valdes ut var Himmelstadlund och Ekenberg från Norrköping, 

Hemsta och Rickeby från Enköping, samt Simrislund och Järrestad från Skåne. 

Gemensamt för dessa områden och de hällar inom dem som analyserades var en variation 

av figurativa motiv. Dessa figurativa motiv diskuterades sedan efter a) vilka motiv som 

ofta figurerar tillsammans på hällar i de olika områden som analyserats, b) hur 

kombinationer av motiv kan relatera till ideologi, samt c) hur den här typen av analys kan 

bidra till ny kunskap om vår syn på bronsålderns samhällen. Dessa frågor har använts 

som verktyg för att skapa diskussioner kring vad bilder som konst kan ses uttrycka av sitt 

samtida samhälle, men även som bas för att ifrågasätta vissa antaganden kring 

hällristningar och deras mening. 

Undersökningen fann en del likheter mellan de olika områden som valts; exempelvis en 

större stilistisk variation i skeppsavbildningar, en tendens att kombinera avbildningar av 

människor med andra motiv, samt en tolkningspluralism i symboliseringen av 

cirkelfigurer. De större geometriska figurerna som tolkats som olika klädesplagg hade 

den gemensamma nämnaren att de avbildades i grupperingar tillsammans med andra 

motiv. Dessa figurer, snarare än att de skulle symbolisera klädesplagg skulle kunna vara 

ett sätt att avbilda gränser, möjligtvis mellan land och vatten eller vatten och himmel. Det 
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finns ett repetitivt element i hällristningarnas figurvärld, och denna är särskilt tydlig i det 

skånska materialet där fotsulor yxor och skepp avbildats med liten stilistisk variation på 

samma häll. Skepp avbildas med relativ stor variation, både storleksmässigt och stilistiskt. 

Det vanligaste attributet är bemanningsstreck, men skeppen kombineras med i stort sett 

alla andra motivkategorier. Det dominerar även de flesta hällar, och borde varit centralt 

inom bronsålderns idévärld. Människor avbildas sällan med tydliga könsindikationer, 

undantaget är de tre antropomorfer med fallosattribut i Simrishamn. Det är i det 

analyserade materialet svårt att tala om en tydlig binär könsuppdelning i manligt-

kvinnligt. Genomgående avbildas antropomorfer inte med dragna svärd. Cirkelfigurer 

kan tolkas som hjul, sol eller fotsulor beroende på ristningens relation till 

omkringliggande motiv.  

Det talas inom den skandinaviska bronsåldersforskningen om en ökad stratifiering i 

samhället och ett framträdande hövdingadöme. Detta är en tolkning som även en del 

hällristningsstudier kämpar sig fram till. Det främsta källmaterialet för att studera den 

ökande stratifieringen har varit bronset, eftersom tillgången under denna period varit 

tämligen begränsad. Ett annat källmaterial som använts för att motivera en ökad social 

stratifiering har varit de monumentala gravhögar som anlagts under bronsåldern. Denna 

studie har dock funnit att hällristningsmaterialet till sin natur inte lämpar sig för att 

motivera en framväxande elit, då åtkomsten till berghällar varit svår att kontrollera, och 

inga särskilda resurser krävts för att producera dem, varken i material eller tid. De 

analyser som utförts inom ramen för denna studie har funnit att människor avbildas 

relativt homogent på samtliga hällar. Storleken på människorepresentationerna är relativt 

liten, ofta mellan 10-20 centimeter i höjd, och dessa skiljer sig främst från varandra 

genom sin relation med övriga motiv. Det som skulle kunna tala för teorin att 

hällristningarna avbildat en elit eller producerats av en sådan är den större antropomorfen 

som avbildas på hällen i Järrestad. Skulle denna avbilda en hövding är det dock endast ett 

motiv, som är i numerärt underläge gentemot de avbildade fotsulorna på samma häll. 

En annan trend som varit närvarande inom hällristningsforskning sedan början av 1900-

talet har varit att dra paralleller mellan de bilder som ristats i berg under den 

skandinaviska bronsåldern och de första civilisationerna; Egypten, Babylonien, Grekland. 

Dessa kulturer återkommer ofta i det konstnärliga språk som använts av den moderna 

västerländska civilisationen för att legitimera sig själv som dessa kulturers rättmätige 

arvinge. Analogierna mellan den skandinaviska hällristningsproduktionen och de bilder 

som avbildas i östra medelhavet baseras oftast på generella avbildningar av exempelvis 

båtar, yxor, och cirkelsymboler som hävdas avbilda solen. Dessa symboler är vanligt 

återkommande i flera kulturer världen runt, och inte exklusiva för varken Skandinavien 

eller östra medelhavet. Exempelvis förekommer kombinationen skepp-cirkelsymbol på 

många av de analyserade hällarna, men dessa är ofta enstaka grupperingar. Denna 

figurkombination har använts för att argumentera att den skandinaviska kosmologin 

liknat den egyptiska, där solen färdas i ett skepp över himlavalvet. Men det faktum att 

nära hälften av alla skeppsavbildningar har bemanningsstreck som attribut lyfts däremot 

inte fram i dessa studier, troligtvis eftersom analogin inte blir lika tydlig. 

Denna studie har genomgående lyft fram att kunskapen om förhistorien är situerad. Några 

idéer har kritiskt granskats med hjälp av hällristningar som källmaterial. Det är dock 

viktigt att poängtera att även denna undersökning på inget sätt framför någon vetenskaplig 

sanning vad gäller bronsålderns ideologi eller samhälle. Däremot så är det gynnande för 

forskningen att kritiskt diskutera de faktorer som ligger bakom vissa tolkningar. Det är 

också givande att släppa begrepp som religion, rituellt handlande och kosmologi från 

agendan, då dessa troligtvis varit betydligt mer integrerade i bronsåldersmänniskans 
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världssyn än vad de är i vår. Detta har varit ett exempel på hur ett kritiskt granskande av 

de moderna intressen som influerar akademisk forskning kan spåras i tolkningar av den 

förhistoriska ideologin. Denna granskning har även fött fram intressanta diskussioner om 

vilket arkeologiskt material som skapas av/för en elit, samt motsättningarna som existerar 

mellan förhistoria och statbyggande. Alla vägar leder inte längre till Rom, och inte heller 

alla arkeologiska material. 

English summary 
 

The research of Bronze Age rock art in Scandinavia has been of interest to archaeologists 

for some time, and inspired several interpretations over the years. These interpretations 

have chiefly concerned themselves with identifying the practice of rock carving as ritual, 

as controlled by a newly emerged elite, and as influenced by other cultures, mainly state-

building civilizations in the eastern Mediterranean. In order to escape the ritual scheme 

that has dominated the interpretation of rock art in nearly all theoretical fields, this study 

applies the term ideology as a tool for analysing the material in relation to ideas 

structuring the societies of both the Scandinavian Bronze Age and out contemporary era. 

Defining something as art is problematic so long as it is unexplainable. The connection 

between art and ideology has been widely used for the interpretation of ruling ideologies; 

for example the portraits of Augustus during the time of the Roman Empire. This thesis 

views art as chiefly emotionally motivated, but also closely connected with the worldview 

of its creator. In turn art also provokes an emotional response from its viewer, influencing 

the world in turn. Thus, art can be used as a material to discuss ideas structuring society, 

and not only that of an elite few. 

This thesis seeks to discuss the concept of Bronze Age Ideology through the medium of 

rock art. The areas of Norrköping, Enköping and Skåne have been selected, and carving 

locales with a large quantity and variation of motives analysed. In order to create tools to 

further the discussion, three questions were posed to the material; i) which motives figure 

in relation to each other in the different locales, ii) which combinations of motives can 

relate to ideology, and iii) how may this type of analysis further our knowledge of Bronze 

Age society? These questions have been used as tools in order to create a discussion about 

art and how it can be viewed as reflecting the structured social reality, and to question 

certain central themes permeating the current field of rock art research.   

The results of the analysis showed some general patterns and some unique ones. The ship 

motive dominates the rock carvings of Scandinavia, and has probably had a central role 

in the Bronze Age society. Human representations did not figure with drawn swords on a 

single carving surface analysed. And the geometrical figures interpreted as clothing seem 

to have a primary function as drawing boundaries, possibly between land and water, water 

and sky.  

The newly emerged elite is central aspect of the new social order of the Scandinavian 

bronze age. However, not all source materials are suited to investigate the elite few. While 

bronzes and monumental graves might be traced to an elite in different ways, this study 

claims rock art is not an archaeological material suited for the study of the elite. Partly as 

access to produce and view rock art cannot be proven limited, and partly as the carvings 

analysed within the scope of this study has shown few variations in the depiction of 

human figures. The size and physical attributes are similar with the exception of the 

Järrestad dancer, a figure which stands alone as an anomaly. The differences between the 
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human figures instead seem chiefly restricted to which other motives they combine with 

to create activities. Neither does there seem to be a clear binary gender division into male 

and female, as the only clear indicator of biological sex is the erect phallus, and this only 

depicted on one of the analysed locales.  

Another popular theme in rock art literature has for over a century been the identification 

of stylistic influences from other cultures. Mainly, these influences are pinpointed as 

originating in the eastern Mediterranean, and the first civilisations of Egypt, Babylon and 

Greece.  While there are certain similarities, such as depiction of ships, axes and humans, 

the stylistic parallels are far-fetched. Instead, these examples of diffusionism are more 

connected with our contemporary ideologies than those of the Bronze Age. Western 

civilization has long claimed to be the rightful heirs of these cultures, and the 

incorporation of them into the early prehistory of Sweden seems rather an attempt to 

connect with values important to the structuring of our social reality. 

In conclusion; this study has attempted to emphasize how the telling of history and pre-

history is never objective, but intricately bound to our modern interest, the interest of 

individuals and as institutions. If we choose to view rock carvings as art, we adopt the 

basic problem that comes with it; the subjective gaze. As archaeologists, it is important 

that we are aware of how the results we present can never be objective, but always a 

product of modern interests. 
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