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Symposium om hällbilder 

6-12 augusti på Hanko i Norge 

Av Jarl Nordbladh och Jan Rosvall 

En stor del av de med hällbilder arbetande 
arkeologerna var under andra veckan av 
augusti samlad till ett symposium på 
Hank0 Fjordhotell i Norge. Mötets offi
ciella namn var Symposium on Rock Art 
at Hankcj) 6lh to 12II1 August 19J2 och som 
värd fungerade Instituttet for Sammenlig-
nende Kulturforskning, Oslo. Arrange
manget innebar en nyordning för Institut
tets verksamhet, då man valt att inbjuda 
flera forskare till ett gemensamt möte kring 
ett samlande tema, istället för att — som 
tidigare skett — inbjuda enskilda förelä
sare till Oslo. 

Syfte 

Symposiets mål var angivet som informa
tion och diskussion av nytt källmaterial, 
nya forskningsmetoder och mer generella, 
ej närmare specificerade problem. Efter
som flera av de inbjudna deltagarna ej ti
digare hade varit i direktkontakt med skan
dinaviska hällristningar hade exkursioner 
till lokaler i 0st- och Vestfold samt Bohus
län inlagts i programmet. 

Symposiets syfte att vara ett forum för 
information och diskussion av nya forsk
ningsresultat var inte svårt att uppnå, sär
skilt som inga preciserade fordringar på 
anföranden och inlägg i förväg hade an
givits. Sålunda kom anförandena att 
spänna från ytterst ytliga översikter till väl-
strukturerade, problemorienterade före
drag av stort informativt värde. Hällbilds
forskningen i Norden, sedd i detta interna
tionella sammanhang, syns vara väloriente-
rad och förmögen att arbeta på samma 
nivå som den internationella forskningen. 
Den enda skillnaden av betydelse är olika 
tillgång till resursen 

En av förtjänsterna med detta sympo

sium var, att forskningen kring hällbilder 
kom att framstå som en verksamhet kring 
ett stort gemensamt materiellt forsknings
fält, där korologiska och kronologiska skill
nader fick stå tillbaka. Till stor del käm
par forskningen med samma allmänna pro
blem vad gäller dokumentationssätt, me
toder för manipulering av data och tolk
ning av bilderna i förhållande till ekono
miska, sociala och religiösa samhällsförhål
landen. 

De sex 

Dag 1. 

Dag 2. 

D a g 3-

Dag 4 

D a g 5 

Dag 6, 

dagarnas innehåll 

Områdesöversikter från norra Eur-
asien 
Exkursion till ristningslokaler i 
Oslo och Drammen, Vikingaskepps
museet i Oslo samt Borregravfältet 
vid Horten 
Områdesöversikter från Centraleu
ropa, Medelhavsområdet, Austra
lien och Nordamerika 
Exkursion till ristningslokaler i 
Östfold 
Exkursion till ristningslokaler i 
Bohuslän 
Generella problem och avslutande 
diskussion 

Mötet hade påtaglig internationell in
riktning med deltagare från Bulgarien, 
Danmark, Finland, Italien, Norge, Spa
nien, Sverige, USA, Västtyskland och Ös
terrike. Deltagarna var av två kategorier 
— dels de som aktivt har arbetat med häll
bilder, dels de som var med främst för att 
orientera sig inom detta speciella forsk
ningsområde. 

Som vanligt i norska sammanhang fun
gerade den praktiska sidan av symposiet 
utmärkt, inklusive god förhandsinforma-
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tion och snabb korrespondens. Genom va
let av en mötesplats, där alla var gäster, 
skapades goda förutsättningar för infor
mella diskussionen En stor del av föredra
gen hade på gängse vis försetts med sten-
cilerade sammanfattningar, vilket gjorde 
det möjligt att ta förberedande kontakter, 
redan innan föredragen hållits. 

Anföranden 
Almgren, Bertil. Changes in Bronze Age 

Religion in Sweden. 
Anati, Emmanuel. Research Methods in 

Prehistoric Rock Art. 
Asmus, Gisela. Gibt es bei den Felsbildern 

von Fossum Hinweise ftir die Annahme 
einer Wettermagie? 

Asmus, Hannah. Praktische Demonstration 
einer neuen Abklatschtechnik. 

Asmus, Wolfgang. Zur kulturellen Deu
tung der nordwestdeutschen ,,Sonnen-
steine". 

Beltran, Antonio. Les Rapports entré 1'art 
rupestre canarien et l'åge de bronze. 

Burgstaller, Ernst. Österreichische Felsbil
der. 

Garcia-Pericot, Luis. An Element for the 
Chronology of Western European Rock 
Paintings. 

Georgiev, Georgi. Der Forschungsstand der 
alten Felsenkunst in Bulgarien. 

Gjessing, Gutorm. Rock Art in Northern 
Fenno-Scandia and its Eastern Affini-
ties. 

Kiihn, Herbert. Neuentdeckte sibirische 
Felsbildern. — Nordamerikanische Fels
bilder. — Die Stilbewegungen der Fels-
bildkunst in Europa. 

Mandt Larsen, Gro. The Topographical 
Localization of the Rock Carvings and 
Paintings as Source for their Interpre
tation. 

Marstränder, Sverre. The Problem of Eu
ropean Impulses in the Nordic Area of 
Agrarian Rock Art. 

Nordbladh, Jarl. The Relation between 
Rock Art, Religion and Society. 

Ritter, Dale. Medicine Men and Spirit Ani
mals. 

Rosvall, Jan. An Attempt at a Frame-work 
for visual Analysis of Rock Pictures. 

Sarvas, Pekka. Finnische Felsmalereien. 
Schulz, Agnes, Rock Paintings in North

west and North Australia. 
Simonsen, Povl. New Elements for Evalua-

tion of the Origin and End of the 
North-Scandinavian Rock Art. 

Själva symposiet med anföranden och in
lägg kommer att publiceras i en särskild 
volym av Instituttet for Sammenlignende 
Kulturforskning i Oslo. På grund av den 
länga framställningstiden fiir publikatio
ner, har vi varit särskilt utförliga beträf
fande symposiets innehåll, då vi tror detta 
kan vara av allmänt intresse. 

Allmänna reflexioner 
Hällbildsforskningen präglas allmänt sett 
av en atomistisk struktur. Ansatserna är 
snarare regionala och isolerade än merom-
fattande och sammanknytande. Detta får 
flera konsekvenser. Forskningsresultat rela
teras och identifieras i första hand med en
skilda forskare och grundläggande teorier 
upptas sällan till diskussion, i den mån de 
överhuvud taget anges. På ett symposium 
som det i Hankc4 medförde detta, att näs
tan all diskussion kom att flyta på ett ele
mentärt plan. Således upptogs programmet 
tidsmässigt främst av inlägg om nya fynd 
samt tekniker fcir dokumentation och date
ring. 

De ofta värdefulla anförandena om kul
turkontakter, generella tolkningsproblem 
och teoribildning tycktes ytterst sällan ge 
upphov till diskussion, trots att innehållet 
var kontroversiellt och kanske inte sam
manfallande med flertalet av de deltagan
des uppfattningar. Berodde detta fenomen 
på att det kontroversiella inte uppmärk
sammas, eller råder det en oskriven lag, att 
sådana frågor är alltför känsliga att disku
tera? 

Ovan har antytts nägot om de intellek
tuella ramar, inom vilka hällbildslorsk-
ningen arbetar. Beträffande resursramarna 
är bilden inte fullt så enhetlig. Det före
faller som om största delen av forskningen 
leds av enskilda individer snarare än av 
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Gruppering av anförandena efter huvudsakligt innehåll 

Ytterst Allmänna Date-
allmänna (regionala) rings-
översikter översikter problem 

Dokumen- Kultur- Tolk- Modeller 
tations- kontakt- nings- för 
problem problem problem forskning 

Almgren 
Anad 
Asmus, G. 
Asmus, H. 
Asmus, W. 
Beltran 
Burgstaller 
Garcia-Pericot 
Georgiev 
Cijrssing 
Kiilin 
Mandt Larsen 
Marstränder 
Nordbladh 
Ritter 
Rosvall 
Sarvas 
Schulz 
Simonsen 

speciella institut för hällbildsforskning. 
Detta medför i allmänhet betydande svå
righeter att planera, finansiera och genom
föra olika projekt. 

l i i r framstår det italienska Centro Ca-
in uno il i Si udo fyrislin ii i som ell viktigt 
undanlag. Detta institut, i första hand in-
rikiai mot hällbildsforskning, tycks ha 
mycket stora resurser till sitt förfogande 
i jämförelse med forskningen i t. ex. Nor
den. Dess ambitioner sträcker sig långt 
utanför Italiens gränser och institutet kom
mer i framtiden säkerligen i mycket hög 
grad ait utgöra förebild för och därmed 
också styra hällbildsforskningen. 

En sådan global intressesfär iir i och för 
sig icke negativ, men beroende pä de vari
erande och i regel knappa resurstillgång-
ama för andra forskare, kan obalans Iii 11 
uppkomma, där den enskildes möjligheter 
att påverka en forskningsinriktning i prak
tiken blir obefintliga. 

I detta avseende utgör hällbilderna ett 
annorlunda arkeologiskt material, sä till-
vida alt det är möjligt och tillätet även 
för t. ex. utländska och andra ej formellt 
auktoriserade forskare att dokumentera och 
undersöka bildytor (så länge de ej målar 

eller skadar hällarna). Fiir andra former 
av arkeologisk undersökning, t. ex. utgräv
ningar, fordras officiella tillstånd, vilket 
medför att dylika företag förekommer en
dast undantagsvis. 

Det torde finnas få arkeologiska läm
ningar, som har dokumenterats på sä 
många skilda siitt och av så mänga intres
senter och där dokumenten är så vitt 
spridda, utan att det finns någon samlad 
kunskap om var samtliga dokument förva
ras och hur de ser ut. 

Symposier som det i Hanko har en stor 
uppgift au fylla, genom möjligheterna till 
kontakter, informationsspridning och ut
byte av uppfattningar. Det beir därför upp
repas, gärna med annan målsättning i fråga 
om syfte och kanske annan geografisk täck
ning. Det aktuella symposiet fungerade 
främst som informativ kartläggning av 
forskningsläget och som en bas för vidare
utveckling. 1 framtiden skulle denna verk
samhet med framgång kunna vändas helt 
om. Sammankomster skulle som mäl kunna 
ha en startpunkt med gemensamma, gene
rella målsättningar lör hällbildsforskningen 
t. ex. i Norden. 
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Man skulle förslagsvis kunna enas om 
att fastställa handlingsprogram med mål
sättningar som att knyta samman Ostfolds 
och Bohusläns ristningar till en manövrer-
bar helhet; eller att konstruera och utprova 
analysmodeller som passar för jämförande 
studier av de danska och de svensk-norska 
hällr istningarna, där inte de fysiska skilj-
aktiglieterna hos r istningarna inom dessa 
områden blir slutmålet, u tan där olikhe
terna reduceras, så att materialet blir åt
komligt fiir studier på ett a l lmänt analy
tiskt plan eller att s trukturera dokumenta
t ionen och studierna av häl lmålningar och 
>jakt»-ristningar så, att kunskap kan ut
vinnas huruvida de är produkter av samma 
samhällsform eller ej. 

En angelägen uppgift är vidare att vidga 
tältet från förhistoriska hällbilder till bil
der i allmänhet. Bilder på bronsföremäl 

har i a l lmänhet utnyttjats inom häll
bildssfären i de fall då de kan upplysa om 
datering eller om vissa detaljer, som pä 
hällristningarna är alltför grovt utförda 
fcir att kunna analyseras. Av olika skäl kan 
man ifrågasätta om det är rimligt att an
vända bildernas fysiska underlag (berget, 
stenen, bronsföremälet etc.) som huvudsak
ligt kr i ter ium för gruppering. 

O m studiernas avsikt är att få kunskap 
om t. ex. bronsåldern genom dess visuella 
dokument — eller tvärtom — att få kun
skap om i vilka sammanhang samhällen 
använder sig av information, utformad som 
visuella budskap, så måste en helhetssyn 
på hela bildmaterialet utgöra bas. Kanske 
skulle ett symposium kring denna fråge
ställning kunna bidra till att föra häll
bildsforskningen ut nr dess nuvarande 
återvändsgränd. 

A Symposium on Petroglyphic Art at Hanko in Norway, 
August 6th to i2th 1972 

T h i s symposium on petroglyphic art—the 
first on this scale to be held in a Nordic 
country—offered an orientat ion on current 
research projects, with a wide internation
al spread. Addresses ranged from highly 
superfidal surveys to well-structured, 
problem-oriented papers of great informa-
tive value. 

By and large, however, petroglyphic re
search is characterised by an alomistic 
structure. Efforts tend to be regional and 
isolated, rather than wide-ranging and co-
ordinative. Th i s has a number of conse-
quences, which were also reflected at the 
symposium. T h e often valuable addresses 
given on cultural contacts, general prob
lems of interpretation and the formation 
of theories seemed seldom to provoke seri-
ous discussion; this al though their content 
was controvcisial and perhaps not coinci-
dent with the opinions of most of those 
present. Was this because their controver-
s i al i ty was not observed, or is there an un-
written law that such questions are too sen
sitive to discuss? 

T h e symposium functioned primarily as 
an informative chart of the current re
search situation, and as a basis for further 
development. W h e n it is repeated in the 
future, it could to advantage be geared 
more to problems than material. If the pur
pose of petroglyphic studies is to acquire 
knowledge of a given society through its 
visual documents, or—conversely— to ac
quire knowledge of the context in which 
societies use information in the form of 
visual messages, then our foundation 
should be an overall view of the entire vis
ual material, i ndud ing , for instance, 
images ot bronze objects. A symposium re-
volving around ihis question might help to 
bring petroglyphic research out of its pres
ent blind alley. 

However, petroglyphic research in the 
North, taken in its international context, 
emergecl (in spite of its often scanty re
sources) as well-oriented, and capable of 
working at the same level as the research 
of other countries. T o a large extent, all 
such research is struggling with the same 
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general problems in respect of männer of The results of the symposium are to be 
documentation, methods for the manipula- published in a special volume compiled by 
tion of data, and interpretation of the vis- the arrangers, The Institute for Compara-
ual material in relation to economic, so- tive Research in Human Culture, Oslo. 
cial and religions conditions in the com
munity. 
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