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Starting from two newly published theses on Swedish rock engravings, meth
ods and principles for documentation of this special kind of ancient monument 
are discussed. The main principle of documentation is the retrieval of know
ledge. It is recommended that the registration of rock engravings, in associa
tion with that of other ancient monuments, be made at three levels: localities, 
areas of engraving and single figures. A research-critical review of the methods 
of reproduction prompts the condusion that every method involves subjective 
elements. Perhaps a contour drawing gives the most reliable picture. It is 
advisable that every documentation primarily contain a verbal description of 
special standards, irrespective of the methods of reproduction. The statements 
are exemplified by the documentation of the rock engravings of östra Eneby 
parish, province of Östergötland. 

Klas-Göran Selinge, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-l 14 84 Stockholm, Sweden. 

Är 1980 var i en bestämd mening ett märkes
år i svensk arkeologisk forskning. Då utkom 
nämligen för första gången två akademiska 
avhandl ingar med hällristningar som forsk
ningsobjekt (Burenhult 1980 och Nordbladh 
1980). Att detta måste vara en unik tillfällig
het framgår tydligt av att den närmast förut 
presenterade avhandlingen i detta ämne ut
kom hela 35 år tidigare, varvid författaren 
(Althin 1945 s. 11) påpekade att det då var 20 
år sedan närmast föregående gradualavhand-
ling i samma ämne publicerades (Norden 
1925). 

Under denna långa tid har naturligtvis ett 
flertal andra, större och smärre studier pre
senterats, både vetenskapliga och mera popu
lära. Ett par av de mest omfattande av dessa 
har i utpräglad grad varit inriktade på doku
mentation av hällristningar (Hallström 1960 
och Kjellén & Hyenstrand 1976), och de två 

nu aktuella författarna har också direkt och 
indirekt varit engagerade i omfattande doku
mentationsarbeten (Burenhult 1973 resp. 
Fredsjö, Nordbladh & Rosvall 1971, 1975 och 
1981; jfr även Fredsjö 1966-1979). Nyligen 
har också en dokumentation av Älvsborgs 
läns hällristningar utgivits (Rex Svensson 
1982). Genom Mats P. Malmer (1981) — o c h 
tidigare för ett begränsat område genom Stig 
Welinder (1974) — har också nu för ett över
siktligt kunskapssammanhang nödvändiga 
bearbetningar av korologisk och statistisk art 
inletts. Denna typ av arbeten förutsätter ett 
tillförlitligt dokumenterat underlagsmaterial, 
som ännu inte föreligger ftir alla områden. 
Dokumentationsfrågorna har alltså fortsatt 
aktualitet. 

Man kan också konstatera att i Norge — 
som ur alla synvinklar är det mest näralig
gande jämförelseobjektet — finns en livakti-
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gare och mera kontinuerlig tradition, där do
kumentation och tolkning utgör integrerade 
led i en och samma forskningsprocess, vars 
resultat publiceras i ett sammanhang. De se
naste i en lång serie av regionala studier av 
denna karaktär behandlar material från ö s t 
landet (Marstränder 1963) och Vestlandet 
(Hagen 1969 och Mandt Larsen 1972), och 
minst ytterligare en dylik är under arbete 
(Helskog 1983) — uppenbarligen med unika 
förutsättningar. En fullständig publikation 
med liknande uppläggning föreligger också av 
de jämförelsevis fä danska hällristningarna 
(Glob 1969). 

Samtidigt med att de inledningsvis nämn
da avhandlingarna utkom utfördes revide
ringen av Riksantikvarieämbetets fornläm-
ningsregister i Norrköpingstrakten, varvid så
ledes anledning gavs att nyttja både äldre och 
nyare dokumentationsmaterial inom ett av de 
i Burenhults arbeten mest centrala område
na. I detta sammanhang kommer i första 
hand material från den på stora figurristning
ar rika socknen ö s t r a Eneby att användas. 
Revideringsresultatet från Borgs socken — 
rik på mindre ristningsytor — har redan stått 
i centrum för en preliminär presentation av 
inventeringsresultatet (Jönsson 1980). 

Dokumentalionsprinciper 

Fastän själva begreppet är lika gammalt som 
vetenskaplig arkeologi över huvud taget, tor
de ordet dokumentation inte ha använts länge 
som beteckning på arkeologisk verksamhet. 
En hastig skumning av några facktidskrifter 
visar att det dyker upp sporadiskt under 
1960-talet — bl.a. är det företrätt i sin äldre 
betydelse av verifikation, dvs. bestyrkande 
genom dokument från arkeologiska undersök
ningar. I sin nuvarande betydelse "verksam
heten att sammanställa och för forskningen 
tillhandahålla information" (SAOL, 10 uppl.) 
är det medvetet använt i en handbok från 
decenniets slut (Moberg 1969 s. 66ff.). Under 
1970-talet blir det snabbt frekvent — främst i 
samband med arkeologiska undersökningar 
— men man gör också försök till mera all
mängiltiga preciseringar från skilda utgångs
punkter (t.ex. Nylén 1975 s.214ff. och Se
linge 1974 s . 8 f ) . 

Som avledning av docere betyder dokument 
"något varav man kan lära sig" eller fritt 
uttryckt "kunskapsbank". Originaldokumen
ten — den egentliga kunskapskällan — är i 
arkeologisk mening alltid den fysiska kvarlå-
tenskapen efter förgångna kulturer och sam
hällen, dvs. fornlämningar, fornsaker och 
andra spår efter mänsklig verksamhet. En 
praktisk definition på dokumentation skulle 
då kunna ha innebörden "översättning av-
arkeologiska primärdokument till sekundära 
dokument" . Dessa kan t.ex. vara verbala 
(muntliga eller skriftliga), digitala, figurativa, 
grafiska, numeriska, kartografiska eller en
bart memoridla . Det är viktigt att ha i minnet 
att en dokumentation av originaldokumen
tens datainnehåll aldrig kan bli restlös (Mo
berg a.a.) och att den måste ske under hän
synstagande till källkritiska principer (Se
linge 1979 s .33ff) . En dokumentation av 
t. ex. en hällristning innehåller alltså medve
tet eller omedvetet valda delar av originaldo
kumentet , oberoende av med vilken ambi
tionsnivå eller i vilket medium den är utförd. 

Arkeologiens vetenskaplighet ligger bl. a. i 
att dokumentationen utföres i form av syste
matiska observationer, dvs. en datainsamling 
vars resultat kan bli föremål för logiskt och 
kvantitativt/kvalitativt kontrollerbara bear
betningar. I princip är den helt beroende av-
avsikter och målsättning med användningen 
av insamlade data, vilket nödvändiggör en 
teoretisk medvetenhet i verksamheten. I detta 
s ammanhang saknas både utrymme och an
ledning att gå in på de rent teoretiska aspek
terna (se t .ex. Johansen 1974). Att en — väl 
att märka inte förutsättningslös — allmän do
kumentation av arkeologiskt källmaterial är 
meningsfull beror främst på att det i forskar
samhället och kulturminnesvården råder re
lativt stor enighet om vilka typer av basdata 
som är allmänt användbara eller önskvärda 
på en viss nivå eller i ett visst sammanhang. 
J u mer specialiserad målsättningen är, desto 
smalare användningsområde får dokumenta
tionen. J u vidare målsättningen är, desto bre
dare användningsområde får dokumentatio
nen, men den blir då också mindre detaljerad. 
En dokumentation kan alltså inte bedömas 
som "god" eller "dål ig" genom mängden av 
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insamlade data eller knappast ens — mera än 
ur teknisk brukarsynpunkt — genom sättet 
at t presentera data utan genom relevansen i 
förhållande till de uppställda målsättning
arna. 

Ett preliminärt förslag till indelning av kul
turhistorisk dokumentation i översiktlig och 
detaljerad (Selinge 1974 s.8) förefaller allt
j ämt praktiskt lämpligt, ehuru skillnaden 
mellan dessa nivåer ur flera aspekter mera är 
en fråga om grad än om art. Den har däremot 
ingenting att göra med vetenskaplig relevans, 
som i båda fallen är beroende av hur metoder 
och resultat svarar mot målsättningarna. I 
arkeologiska sammanhang är fornminnesinven
tering det allmännaste exemplet på översiktlig 
dokumentat ion (t.ex. Selinge 1983c) och ar
keologisk undersökning den vanliga formen för 
detaljerad dokumentation (t.ex. Moberg 
1969 s .83ff) . En viktig principiell skillnad 
mellan dessa verksamheter är också att den 
slutliga undersökningen alltid är destruktiv 
och medför nedbrytning av originaldokumen
tet — oavsett hur stora delar av detta som är 
dokumenterade — medan en okulär besikt
ning alltid kan förnyas efter förändrade förut
sättningar. Detta faktum bör påverka också 
forskningsstrategien (Selinge 1983é s. 17). 
Olika metoder för prospektering och förun
dersökning (RAÄ rapport 1983:1 passim) kan 
ses som mellanformer mellan översiktlig och 
detaljerad dokumentation. 

En annan sådan mellanform är också upp
mätningen, som i arkeologiska sammanhang 
kan ha formen av s.k. specialkartering (Se
linge 1983c s. 70), dvs. en okulär besiktning 
med betydligt högre detaljeringsgrad i be
skrivningen och korologisk noggrannhet i 
kartredovisningen än inventeringen. Av prin
cipiellt likartat slag är också dokumentation 
av hällristningsytor. Hällristningar skiljer sig 
från flertalet andra arkeologiska objekt 
genom att en destruktiv undersökning är ve
tenskapligt helt meningslös. Uppmätningen 
blir alltså här den mest detaljerade formen av 
dokumentation, vilket naturligtvis inte hind
rar att den kan ske med högst olikartad ambi
tionsgrad och med olika tekniker och utföran
den. Genom originaldokumentens art och in
nehåll är det lämpligt att redovisningen av 

dokumentationen får figurativ form. Avbild
ningar framstår också i flertalet hällristnings
publikationer — i regel tämligen oreflekterat 
— som den enda tänkbara dokumentations
formen. Enligt min mening måste man dock 
även här arbeta med en mera översiktlig do
kumentation av verbal och kartografisk ka
raktär — dels för att snabbare få fram över
siktlig kunskap och dels som ett nödvändigt 
komplement till den figurativa dokumenta
tionen. Innan dessa två moment behandlas i 
anslutning till aktuella publikationer är dock 
några terminologiska överväganden nödvän
diga. 

Terminologiska aspekter 

För hällristningsdokumentation liksom för 
annan arkeologisk redovisning gäller att be
greppsapparaten bör vara relaterad till mål
sättningen för undersökningen. Detta hindrar 
dock inte att vissa gemensamma regler kan 
visa sig nödvändiga — i varje fall när det är 
fråga om hantering av stora mängder första-
handsdokumentat ion. Härvid bör man ha i 
å tanke både den viktiga aspekt av dokumen
tationen, som går ut på att möjliggöra återfin
nande och kontroll (Moberg 1969 s .67f) , och 
förutsättningarna för att göra ett vetenskap
ligt meningsutbyte möjligt och fruktbart. Det 
s is tnämnda kräver att tidigare inte allmänt 
erkända termer och begrepp definieras — 
eller då så inte är möjligt åtminstone beskri
ves — verbalt och om så erfordras numeriskt 
(Malmer 1963 s. 16fl".). För den översiktliga 
dokumentationen måste man också ta hänsyn 
till hur denna utföres för andra arter av forn
lämningar för att möjliggöra jämförelser av 
övergripande slag, t. ex. statistiskt och korolo-
giskt. 

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsre-
gister användes traditionellt termen hällrist
ning för ifrågavarande art av fornlämningar. 
Med hänsyn till kontinuiteten bör man inte 
ändra denna term, men det är inte nödvän
digt heller av andra skäl. "Bergkonst" 
(Hagen 1969; Malmer 1981) är av språkliga 
skäl oanvändbar t i registreringssammanhang 
och har också mött principiella invändningar 
(Johansen 1972 s.220). "Bergbilder" (Hagen 
1969; Mandt Larsen 1972) har föreslagits 
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bl. a. med hänsyn till att termen skulle täcka 
också målade figurer. För dessa användes 
dock enklast termen hällmålning. "Petrogly-
fer" (Johansen 1972; Nordbladh 1980) före
slås även för nordiskt språkbruk men är helt 
onödig för inhemskt bruk. När Nordbladh 
(1980 s. 75) skall definiera sitt uttryck "glyfy-
t a " far han göra det via "hällristningsföre
komst"! Den enda sakligt vägande invänd
ningen (Mandt Larsen 1972 s.9), att hällrist
ningarna inte är ristade, kan man förslagvis 
kringgå med en enkel definition av hällrist
ning: "Yta i fast berg eller block med ristade, 
huggna, knackade eller slipade bilder och/ 
eller symboliska tecken". 

Denna definition täcker inte förekomster 
med enbart skålgropar, medan däremot såda
na självfallet kan ingå i hällristningarna. I 
fornlämningsregistret användes termen älv-
kvamsförekomsl. Mot denna kan invändas dels 
att det traditionella ordet "älvkvarn" är folk
ligt och osakligt och dels att uttrycket är 
tungt. Termen kunde ha utbytts mot "skål
g r o p " i samband med revideringsinventering
ens start, medan en ändring nu är praktiskt 
taget omöjlig av registertekniska skäl, och ris
ken för missförstånd är också obefintlig, var
för termen älvkvarn föreslås kvarstå. Ett för
slag att använda uttrycket "älvkvarnsyta" 
(Kjellén & Hyenstrand 1976 s. 14) kan där
emot medföra missförstånd från språklig syn
punkt . Att låta dessa fornlämningar ingå i 
termen hällristning är sakligt olämpligt 
p. g. a. deras helt annorlunda frekvens och ko
rologi. 

Begreppsapparaten i litteraturen har tidi
gare nästan enbart sysslat med termer för 
olika figurtyper och deras förhållande till kro
nologi och bakomliggande verklighet. Detta 
kan exemplifieras med de vanliga skeppsfigu
rerna. Norden (1925 s. 188f.) uppställer t.ex. 
ett hundratal " typer" , som egentligen endast 
är exemplifieringar ur materialet. Ännu Mar
s t ränder (1963 s.41ff.) har ett induktivt/ 
intuitivt typsystem med 17 typer. Mandt Lar
sen (1972 s.57ff.) har verbala definitioner, 
som ger två typer med sju varianter. Glob 
(1969 s.54) arbetar med selektiva typer i kro
nologiskt syfte. Ett logiskt uppbyggt, taxono-
miskt system på ett stort material ger snabbt 

stora mängder av varianter, hos Malmer 
(1981 s. liff.) 99 typer. Burenhult (1980 
s.42ff.) far på ett liknande material 44 typer, 
som kan fördelas på 99 varianter men senare 
slås ihop till 26 typgrupper. Dessutom före
kommer ett otal konstruktionsvarianter. 
Skeppsfigurerna är sannolikt de totalt rikaste 
i typologiskt avseende, men också många 
andra figurtyper har rik variation på typolo
giska element. Burenhult arbetar med 9 hu
vudgrupper av figurtyper (1980 s. 41) och 
Malmer med 10 (1981 s.8), varför mångfal
den i verkligheten är ändå större. 

Mot denna bakgrund säger det sig självt att 
en översiktlig dokumentation måste arbeta 
med ett starkt reducerat typbegrepp. Vid 
fornminnesinventeringen har detta aldrig ti
digare preciserats, utan registreringen av fi
gurtyper har skett traditionellt och empiriskt. 
I samband med uppbyggnaden av ett digitali-
seringsprogram för registret har emellertid ca 
150 huvudtyper av fornlämningar preciserats, 
g rundade på empiriska bedömningar av vad 
som är möjligt att få ut av det nuvarande 
registret med rimlig inskrivningstid och da
torkraft. Följande 26 sökord för kategorier 
och huvudtyper har därvid medtagits för häll
ristningar: hällristning, hällmålning, älv
kvarnsförekomst; skeppsfigur, människofigur, 
djurligur, fagdfigur, fiskfigur, vapenfigur, yx-
figur, redskapsfigur, ramfigur, hjulkorsfigur, 
cirkelfigur, fotsulefigur, spårstämpelfigur, 
trädfigur, vagnfigur, övrig bestämbar figur, 
älvkvarn, avlång fördjupning, obestämbar fi
gur; färgfält; scener; helt uthuggna och kon-
turristade. 

Det bör observeras att dessa typnamn inte 
tar ställning till vad figurerna i verkligheten 
föreställer (om t.ex. yxfigurer i vissa fall skul
le föreställa lurar), vilket markeras av att 
ordet figur normalt alltid ingår i det bildbe-
tecknande ordet. Det behöver däremot inte 
upprepas i beskrivningarna. Verbala defini
tioner har ännu inte formulerats lör dessa 
typbeteckningar. I beskrivningen av hällrist
ningarna skall dessutom alltid anges vissa 
konstruktiva och tekniska element. För skep
pen — liksom i tillämpliga fall för t. ex. djur-
och människofigurer — skall sålunda anges 
de tre varianterna med konturristade, enlinji-
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ga och helt uthuggna skrov, likaså förekomst 
av s. k. bemanningsstreck, spantstreck eller 
andra figurer i skrovet samt speciella utform
ningar av stävarna. I nuvarande datapro
gram blir emellertid inte sistnämnda element 
sökbegrepp, medan de i framtiden förhopp
ningsvis kan bli föremål för s.k. fri sökning i 
beskrivningarna. 

Dokumentation av hällristningar har emel
lertid behov av en begreppsapparat också på 
högre nivåer än den enskilda figuren eller den 
enskilda ristningsytan. För användningen av 
materialet från den översiktliga dokumenta
tionen är det därvid väsentligt, att det är 
grupperat på samma nivåer som övrig forn-
lämningsdokumentation, inte minst för att 
kunna tillmötesgå det med all rätt framförda 
önskemålet (Moberg 1971 s.223 och 230) om 
studier av hällristningarna i deras förhistoris
ka kontext. Man kan också konstatera att 
ansatser i denna riktning gjorts, där man haft 
tillgång till hela fornlämningsregistret (Kjel
lén & Hyenstrand 1977 s. 18ff.; Nordbladh 
1980 s.30ff.). För fornlämningsregistret är 
sockenindelningen därmed den givna regis
terenheten. Inom denna bör en lokalredo
visning ske på samma sätt för hällristningar 
som för andra fornlämningar (Selinge 1969 
s. 10ff.). 

I rena hällristningspublikationer har man 
däremot både rekommenderat och använt 
mycket diversifierade metoder i detta avseen
de. En traditionell indelningsgrund tillämpar 
givetvis Norden (1925 s. 41 fT.) — för sin tid 
följdriktigt — med registrering på gårdar och 
byar, vid behov med numrering i grupper. En 
liknande princip följer t.ex. Hagen (1969 
s .8f f ) , som indelar "feltet" i VI I lokaler 
(omarkerade på kartan) jämte några enstaka 
figurer. I inventeringens terminologi skulle 
Ausevik utgöra en lokal med ett antal under
nummer . Mandt Larsen (1972 s. 13 f.) defi
nierar sina termer i minst tre nivåer (lokalitet, 
förekomst, felt), varvid lokalerna grupperas 
in under gårdsnamn. Man kan notera att 
"felt" i motsats till vad fallet är hos Hagen 
och Mars t ränder (1963 s. 1 ff.) avser den min
sta enheten. Nordbladh (1981 s.26) synes i 
princip acceptera en pragmatisk indelning av 
norsk typ men arbetar själv med en annan 

metod (jfr nedan!). Glob (1969 s. 205ff.) arbe
tar enbart med de enskilda ristningarna. 

Hallström använde för t.ex. Nämforsen 
(1960 s. 139ff. och pl. X X V I I ) en alfanume
risk gruppering i högst fyra nivåer utan defi
nierade eller iakttagbara skillnader inom de 
lägre av dessa. En av hans huvudgrupper är 
vitt spridd, varför Nämforsen utgör sju loka
ler enligt inventeringens normer (RAÄ Ådals-
Liden nr 1—7). Fredsjö (1966-1970) använde 
en löpande numrering från norr till söder för 
ett helt härad utan att ge definitioner för hur 
lokalindelningen är gjord. Nordbladh (1980 
s.65) fann gränsen mellan lokaler och under
avdelningar flytande i Fredsjös material, 
medan RAÄ:s för samma område med ett 
undan tag var konsekvent gjord med hänsyn 
till lokaldefmitionen (1980 s.64). Genom att 
han i stort ansluter sig till Fredsjös lokalbe
grepp men p .g . a . tillkomster inte kan använ
da hans nordsydliga nummerserie skapar han 
själv en tredje (1980 s.53ff.), vilket kan sägas 
öka förvirringen utan att öka den vetenskapli
ga användbarheten. Hans statistiska beräk
ningar (1980 s.61ff.) blir t.ex. ej jämförbara 
med dylika på lokalnivå i RAÄ:s material. 
Rex Svensson använder fornlämningsregist-
rets numrering utom för det rika området vid 
Högsbyn i Tisselskog (1982 s. 17IT.), där en 
äldre inventering användes. Hennes kartor 
kunde med fördel ha ersatts av utdrag ur 
ekonomiska kartan. 

Burenhult slutligen redovisar 159 lokaler 
med ca 7 600 figurer inom sitt stora undersök
ningsområde (1980 s. 20). Dessa två nivåer — 
lokal och figur — är de enda redovisningsni
våer han använder. Alla bearbetningar utfö
res dessutom enbart på figurnivån. Jämförel
ser görs först därefter för landskapen, medan 
lokalerna aldrig används. Tillspetsat kan 
man alltså säga att Burenhult arbetar på två 
nivåer: Götaland och den enskilda ristningsfi
guren (jfr Mandt 1982 s .262f) . Han bortser 
därvid helt från de krav man numera ställer 
på realistiska nivåer inom rumslig informa
tion i arkeologien (Clarke 1977). I Clarkes 
termer arbetar Burenhult snarast på en mini
mikronivå och en super-makronivå (1977 s. 
l i f f . ) . Man kan i sammanhanget erinra om 

att den bristande reliabiliteten i arkeologiska 
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spridningskartor av äldre typ anses bero bl. a. 
på " the gap between the highly particular 
and the highly general" (Sherratt 1972 s.479, 
jfr s. 514). 

Burenhults lokalindelning framstår dess
utom — i varje fall när det gäller Östergöt
land — som tämligen godtycklig (1973 
s. lOOff.). Lokalerna har dels alfanumeriska 
och dels numeriska beteckningar utan att nå
gon skillnad häremdlan kan iakttas. Himmel
stadlund redovisar han t.ex. som 16 lokaler. 
Dessa motsvaras i fornlämningsregistret av 
28 ristningsytor, vartill kommer ytterligare 29 
sådana som inte redovisas. Området utgör en 
lokal enligt inventeringens definitioner (jfr ex
kurs). De ristningar Burenhult kallar Eken
berg 10-12 ligger på Fiskeby mark, vilket 
också klart framgår av Nordens karta (1925 
s.40) och äldre litteratur (Norden 1936 s.35). 
Dylika inkonsekvenser tillsammans med det 
beklagansvärda faktum, att Burenhults kata
log helt saknar kartredovisning av lokalernas 
läge både i terrängen och i förhållande till 
varandra , gör det faktiskt omöjligt att återfin
na östgötamaterialet utan att samtidigt ha 
med sig Nordens 50 år äldre publikation för 
att via en visuell jämförelse mellan planscher
na lokalisera Burenhults lokaler. 

Enda möjligheten att i fortsättningen und
vika allvarliga och för forskningen oräntabla 
inkonsekvenser av denna art förefaller i da
gens läge vara att utgå från fornlämningsre-
gistrets indelningsgrunder vid dokumentation 
av hällristningar, varvid en god översiktlig 
kartredovisning automatiskt också står till 
förfogande. För denna art av fornlämningar 
gäller här tre basnivåer: 

lokal: varje förekomst på minst 50 meters 
avstånd från en annan, 

ristningsyta (benämnd hällristning eller älv
kvarnsförekomst): avgränsad yta med figurer 
och/eller älvkvarnar, som skiljes från andra 
inom samma lokal av naturliga och topogra
fiska faktorer som lutningsriktning, vegeta
tionsstråk, nivåskillnad, avstånd etc, 

figur: enskild ristning — bild, tecken eller 
älvkvarn. 

Avgränsningen mellan ristningsytorna har 
avsiktligt inte givits en metrisk definition, ef
tersom de nämnda faktorerna kan inverka på 

olika sätt och även samverka med ristningens 
täthet och uppbyggnad. En huvudsynpunkt 
är att ristningarna skall vara lätta att återfin
na (jfr fig. 1 och karta i exkurs). Orientering 
mellan ristningarna sker genom mått i meter 
och kompassriktning i gon (centigrader). 
Varje lokal har ett nummer i fornlämningsre
gistret för socknen, och varje ristning inom 
denna — så snart de är minst två — ett 
undernummer . Figurernas antal, art och mått 
anges i beskrivningen typ för typ. Högre bear
betningsnivåer kan vara adminstrativa som 
socken/kommun/landskap eller rumsliga som 
ekonomiska/topografiska kartblad etc. Ett 
huvudsyfte med en dylik enhetlighet är bl.a. 
at t möjliggöra jämförelser mellan olika ut
bredningsområden. Naturligtvis kan enskilda 
forskare för speciella ändamål genomföra helt 
andra indelningar, men för en basdokumen
tation förefaller en enhetlighet av denna ka
raktär nödvändig. 

Avbildningar 

Som ovan framgått är figurativa metoder de 
hittills helt dominerande inom hällristnings
dokumentat ionen. Nordbladh (1981 s.8) har 
sammanfat tat det principiella förloppet av 
framställningen av en reproduktion enligt nu 
accepterad standard, men om tillvägagångs
sätten i detaljer föreligger både olika uppfatt
ningar och olika praxis. Man anser vanligen 
att frihandsteckning dominerat i äldre tid 
(Burenhult 1973 s. 12), men som Nordbladh 
visar (1981 s. 11) finns också tidigt inslag av-
uppmätningar . Denna metod — således inne
fattande systematiska skalförändringar — har 
intill sen tid använts för omfattande doku
mentationsprojekt (Fredsjö 1966 s. 13, 1971: 
IV) . Under senare decennier har den dock till 
största delen ersatts av kalkering i full skala 
(t .ex. Althin 1945 s.5f; Marstränder 1963 
s. 15; Hagen 1969 s.5; Mandt Larsen 1972 
s. 12; Rex Svensson 1982 s .9 f ) . Kalkerings-
metoderna har förbättrats med nya tekniska 
förutsättningar (Mikkdsen 1977), men man 
har påpekat att uppmätning och kalkering 
delvis kan ha liknande felkällor p.g. a. bergets 
topografiska förutsättningar (Nordbladh 
1981 s. 10). För ett otränat öga syns knappast 
heller några skillnader i de fall uppmätning 
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Fig. 1. Burenhults plansch över fördelningen av ristningsytorna inom del av den nordöstsluttandc, stora hällen vid 
Himmelstadlund. H = nummer enligt A. Norden, Raä = nummer enligt Ibrnlämningsregislrei ( ö Eneby sn fornl. 
nr 1). Partiet åskådliggör principen lör fördelningen på ristningsytor vid ämbetets inventeringar (jfr karta till exkurs). 
— Distribution of engraving areas in a part of the large locality at Himmelstadlund. Östergötland. 

och kalkering gjorts av samma hand och re
producerats på samma sätt. Man kan t.ex. 
jämföra Svenneby 283 och 285 (kalkerade) 
med Svenneby 286 och 289 (uppmätta) för att 
inse detta (Fredsjö, Nordbladh & Rosvall 
1971 S.871T). Själva reproduktionsmetoden 

— ej sällan i flera led — utgör i dessa fall ett 
"filter" mellan fältoriginalet och betraktaren 
— en effekt som dock tycks kunna minimeras 
med moderna material (Mikkdsen 1977). En 
helt ny, lovande kalkeringsmetod, som ut-
experimenterats och i ganska stor skala prak-
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tiserats av Torsten Högberg, är att använda 
karbonpapper på rulle (Bergdahl-Balukin & 
Lundh 1983). 

Som ett exempel på en tidig metodisk med
vetenhet om avbildningsmetodernas betydel
se kan Artur Norden anföras. Hans metod var 
trefaldig. Han gjorde genomgående uppmät
ningar i enhetlig skala, och det är dessa som 
utgör planschdelen i hans bok (1925). Han 
betraktade uppmätningarna "snarast som en 
karta över de olika ristningselementens läge i 
y t a n " (1925 s. 7) och gjorde alltså inte an
språk på att de skulle vara exakt eller "objek
tivt" återgivna. Han arbetade också med ne
gativa avklappningar av många ristningar, 
eftersom han menade att uppmätningarnas 
skala inte tillät ett detaljstudium av ristning
arna och att avklappningarna var lämpligare 
härför, t. ex. för att studera huggningsteknik. 
Eftersom han också ansåg avklappningarna 
behäftade med felkällor (1925 s. 7), arbetade 
han för det tredje också med kalkerade kon
turri tningar av många figurer. Dessa betrak
tade han själv som sin slutliga uppfattning 
och som det huvudsakliga underlaget för en 
vetenskaplig diskussion (1925 s.8). Tyvärr 
har han inte publicerat dessa för hela rist
ningsytor utan i god montdiansk anda ställt 
s amman dem till typologiska serier (1925 
s. 179(T.), som skulle tjäna undersökningens 
kronologiska huvudsyfte. 

Det är alltså inte korrekt att Althin var den 
som introducerade kalkering i full skala (Bu
renhult 1972 s.2, 1973 s. 12). Utöver ovanstå
ende exempel från Burenhults eget undersök
ningsområde bör dessutom nämnas, att 
Hallström sedan decennier arbetat med den
na metod inom sitt nordskandinaviska under
sökningsområde (1960 s .XIV) , och liknande 
arbeten förekom tidigt också i Norge (Mikkel-
sen 1977 s.9). 

Som framgått har man länge varit medve
ten om att subjektiva moment ingår i denna 
dokumentationsprocess (Burenhult 1972 s. 1; 
Nordbladh 1981 s .28 f ) . Subjektiviteten kan 
med nuvarande reproduktionsmetoder främst 
anses knuten till det första ledet i processen 
dokumentation/tolkning, dvs. bestämningen 
av om något är inhugget i hällen och i så fall 
vad (Burenhult 1980 s. 13). Nordbladh har 

föreslagit den lämpliga termen identifikation 
för detta moment (1978 s. 198). Det är här 
fråga om ett specialfall av fornminnesinvente
ringens dagligen i mångfald upprepade hand
läggningsrutiner av typen antikvarisk bedöm
ning (Selinge 1983c s .67f ) , dvs. bestämning 
av huruvida påträffade företeelser utgör fasta 
fornlämningar. Denna handläggning är med 
nödvändighet i viss mån alltid subjektiv och 
beroende av den enskilde arkeologens kun
skap, erfarenhet och noggrannhet, även om 
man med instruktioner, riktlinjer och samar
bete försöker att göra handläggningen så en
hetlig som möjligt. När det gäller identifika
tionen av hällristningar är man emellertid 
mera än vanligt beroende av de yttre förhål
landena, framför allt beträffande ljuset. Släp-
ljusfotografering är här ett utomordentligt 
hjälpmedel att upptäcka ristningar och stude
ra detaljer, och den har mer eller mindre 
utnyttjats vid flertalet här omnämnda doku
mentationsarbeten. Hasselrot har med ut
märkt resultat specialiserat sig på denna me
tod (1984 s.70f. och 84ff.). Burenhult fram
håller dock med rätta (1972 s.2 och 1973 
s. 13) att den inte utgör en egentlig dokumen
tationsmetod, och redan själva identifikatio
nen måste alltid kontrolleras i naturliga för
hållanden. Erfarenheten visar att en god na
turlig snedbelysning från låg sol i regel erbju
der de kanske säkraste identifikationsförhål
landena, bl .a. därför att hällen i sin helhet då 
har samma ljusförhållanden. Vid fornminnes
inventeringen har vi inte möjligheter att re
gelmässigt arbeta med konstbelysning, men 
omfattande specialarbeten har förekommit i 
samband med publicering (Hallgren i Kjellén 
& Hyenstrand 1976 s. 122). Genom Pehr 
Hasselrot har jag blivit i tillfälle att kontrolle
ra några ristningsytor i Norrköping med den
na metod. 

Burenhult anser att man med Anatis "neu
tral colouring method" (Anati 1977 s.20f; 
Burenhult 1973 s. 13) helt kan eliminera det 
subjektiva momentet i identifikationen, efter
som hällens alla håligheter restlöst kommer 
att framstå i vitt mot svart (Anati förefaller 
för övrigt mera flexibel i färgvalet). Det kan 
förefalla förmätet att diskutera metoden utan 
att ha prövat den i fält, men måste inte med 
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denna metod ett subjektivt moment kvarstå 
till nästa led i processen? Vid kalkeringen 
måste nämligen såvitt jag förstår ett val träf
fas mellan de vitfärgade partier som är rist
ningar och de som är naturliga krackdering-
ar, trots att både Anati (1977 s. 14) och Bu
renhult (1980 s. 14) försäkrar att metoden "i 
största utsträckning saknar manuella, och 
däremd subjektiva, moment" . I en traditio
nell metod gör man identifikationen vid upp-
kritningen av konturerna före kalkeringen, 
med denna metod vid kalkeringen efter upp-
(argningen, men detta kan i princip inte inne
bära en förskjutning mot större objektivitet 
(jfr Mand t 1982 s.263). Vi måste i själva 
verket acceptera att varje dokumentationsme
tod innehåller rikligt med subjektiva moment 
— inte minst genom de ständiga valsituatio
ner, som varje arkeologisk dokumentation in
nebär (Moberg 1969 s. 63 f.). 

Däremot bör det otvivelaktigt vara så att 
en dokumentation enligt denna metod blir 
fullständigare än de tidigare inom de doku
menterade ytorna. Samma effekt torde dock 
kunna uppnås med t.ex. Högbergs metod. I 
många fall kan man inom ö s t r a Eneby iaktta 
at t Burenhults planscher har åtskilligt flera 
figurer än Nordens lör motsvarande ristnings
ytor. Det finns emellertid också exempel på 
att medtagna figurer — särskilt de som kan 
förmodas avse älvkvarnar — utgör naturliga 
fördjupningar i hällen. Som slumpvisa exem
pel (Burenhult 1973) kan nämnas ruta D 20 
på Himmelstadlund 1 A, L 9 på Himmelstad
lund 5 A, S 1-2 på dito, L 5 på Himmelstad
lund 3 och A 2-3 på Himmelstadlund 6. Att 
D 7 på Himmelstadlund 1 a med den beröm
da svinhjorden bortfallit måste väl däremot 
bero på kopieringsfel. I åtskilliga fall skulle 
man naturligtvis också kunna lämna exempel 
på kompletteringar vid fornminnesinvente
ringen. Att varje ny besiktning kan medföra 
kompletteringar av äldre dokumentation är 
givet med hänsyn till de bättre förutsättning
arna vid varje nytt tillfälle och till de trots allt 
blygsamma resurser vi arbetar med. Som 
jämförelse kan Anatis satsning om ca 2000 
arbetsdagar fram till publicering för en häll 
med något över 1000 figurer nämnas (1977 
s. 20 f ) . I hans arbeten ingår den inlånade 

metoden snarast som en detalj i ett heltäckan
de, mycket ambitiöst forskningsprojekt (1977 
s .5) . En dylik ambitionsnivå förefaller orea
listisk i varje fall för svensk kulturminnes
vård. 

Användbarheten av Burenhults planscher i 
förhållande till dem som framtagits med and
ra metoder kan också diskuteras. Man kan då 
inte undgå intrycket att dessa svartvita, kon
trastrika och hårda figurer med en sakligt 
riktig men detaljfattig och starkt förminskad 
återgivning av hällens fördjupningar ur rent 
stilistisk synpunkt har en betydligt okänsliga
re återgivning av ristningstavlorna än Nor
dens subjektivt känsliga men ändå i regel i 
sak korrekta planscher. Som exempel på en 
sådan med god helhetsverkan återges här en 
djurtavla från Leonardsberg (Norden 1925 pl. 
L X X V I I I ) , som är grunt huggen och av Nor
den betecknad som oviss (fig. 2). Efter gransk
ning i extremt goda ljusförhållanden vågar 
man dock säga, att den är helt riktigt upplät
tad. Den redovisas ej av Burenhult. I motsats 
härtill kan man av Burenhults dokumenta
tion ibland inte bilda sig någon säker uppfatt
ning om vilka figurtyper bilderna föreställer, 
trots att detta kan vara helt klart, när man ser 
dem framför sig på hällen. Av ett exempel på 
Anatis dokumentation med mycket detaljrik 
återgivning (Anati 1977 s.25) framgår klart, 
att detta resultat inte behöver vara beroende 
av den använda dokumentationsmetoden. 
Det är självklart och beklagligt att detta för
svårar användningen av Burenhults material 
för t. ex. sådana bearbetningar som den Mal
mer utfört (1981). Det kan alltså vara så att 
den använda reproduktionsmetoden — trots 
den eftersträvade och givetvis i princip önsk
värda exaktheten — försvårar den vetenskap
liga användbarheten. Planscherna har dock 
visat sig mycket användbara i praktisk forn
minnesvård (Janson 1983a s.5). 

Ett helt annat , luftigt intryck ger den typ av 
avbildningar, som Fredsjö konsekvent arbetat 
med (1971, 1975 och 1981) — d v s . konturrit
ningar längs ristningslinjernas och ristnings
ytornas begränsning mot omgivande häll. 
Eftersom en ristningslinje i detta fall geomet
riskt sett alltid är en yta, kommer både helt 
u thuggna och konturristade figurer att åter-
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Fig. 2. Ett exempel på Nor
dens ofta stilistiskt väl åter
givna planscher av ristning
arna. Jaktscen med yxor vid 
Leonardsberg (Raä ö . Eneby 
nr 31:1). — Rock engraving 
with hunting scene according 
to A. Norden 1925. 

ges som hela resp. "ramformade" ytor. Det 
råder ändå inte någon tvekan om figurernas 
karaktär i detta avseende (se talrika ex. i 
Kville, 1981), och återgivningen blir i regel 
mycket detaljrik och klart karakteriserande 
ftir ristningarna. Även om felen i denna doku
mentationsmetod — särskilt beträffande pro
portioner, avstånd etc. — sannolikt är större, 
står det enligt min mening klart, att det här är 
betydligt lättare att identifiera figurtyper och 
detaljer. Den praktiska användbarheten för 
flertalet tänkbara bearbetningar bör därför 
vara avsevärt större. Det kan dock invändas 
att det däremot är svårare att få en uppfatt
ning om helheten i ristningarna. 

Rex Svensson (1982 s.9) har arbetat med 
samma metod i fält men därefter fyllt i linjer 
och ytor inomhus. Under förutsättning att 
detta är gjort helt korrekt bör planscherna 
vara väl användbara, men det helt svartvita 
utförandet ger också dessa ett något "livlöst" 
intryck, vartill möjligen också den mindre 
skalan kan medverka. De kompletteras dock i 
regel av utmärkta fotografier. 

Även i Östergötland har ett arbete med 
denna "konturri tningsmetod" utförts. Per 

Lundström dokumenterade nämligen på det
ta sätt två lokaler i Fiskeby på 1950-talet, 
varav den ena nu är bortsprängd (Lundström 
1953). Totalt berördes ca 35 ristningar, av 
vilka endast den tydligaste redovisas av Bu
renhult (1973 s. 1421T, Ekenberg 12). Lund
ströms ritningar vore värda att publicera (ex. 
fig. 3). 

Vilken metod man än arbetar med kommer 
man inte ifrån ett eller liera subjektiva mo
ment, vilket inte minst visas av att upprepad 
dokumentat ion av samma lokal kan ge olikar
tade resultat. Även reproduktionsmetoderna 
har stor betydelse för slutresultatet (Nord
bladh 1981 s. 12ff). På detta område torde 
det finnas plats för nya utvecklingsarbeten 
och friska initiativ (jfr Janson 1983 s. 148). 

Beskrivningar 

I jämförelse med avbildningsmetoderna har 
frågan om beskrivning av hällristningar rönt 
föga uppmärksamhet i metoddiskussionen. 
Kanske är det som Hyenstrand (1977 s. 15) 
menar så att bilden — i och för sig självfallet 
— är deras naturliga medium, medan en ver
bal beskrivning är svår. Man kan emellertid 
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Fig 3. Konturrilning av del av 
hällristning i Fiskeby berg
hage (Raä ö . Eneby nr 15:1), 
utförd av Per Lundström 1952. 
Ristningen är mycket grund 
och delvis prickhuggen, därige
nom delvis svårbestämbar lill 
motiven. — Outline drawing 
of shallow rock engraving at 
Fiskeby, Östergötland. 

inte påstå, att det skulle vara lättare att be
skriva till exempel ett reliefspänne eller en 
stridsyxa i tre dimensioner än en tvådimen
sionell skeppsfigur — det sistnämnda bortsett 
från huggningsdjupet. Ändå är det ingen som 
föreslår att artefakter av denna art inte skall 
beskrivas — tvärtom har alltsedan början av 
1960-talet en av de mest medvetna och mest 
berätt igade utvecklingstendenserna inom ar
keologien bl .a . inneburit att komma bort från 
bilder som grund för typkriterier och defini
tioner, när det gäller föremål (Malmer 1963 
s. 18). Det är numera inte heller någon som 
ifrågasätter att t .ex. gravanläggningar och 
andra fasta fornlämningar skall beskrivas 
med en så stringent och ändamålsenlig termi
nologi som möjligt (Selinge 1969 s. 20ff.). 

Det måste tillstås att fornminnesinvente
ringens både anvisningar (Selinge 1969 s.23) 
och praxis varit betydligt lösligare när det 
gäller hällristningar, vilket naturligtvis sam
manhänger med den allmänna tilltron till 
bi lddokumentationen — antingen denna före
legat eller inte. Gunnar Ekelunds dokumenta
tion i Bohuslän under 1970-talet arbetade 
t. ex. i stor utsträckning med stöd av fotogra-

Fig. 4. För dokumentation uppkritad hällristning i Kiste-
röd, Tossene sn, Bohuslän (Raä nr 185). Ristningen är 
märklig genom sin heraldiska figurgruppering och sill 
isolerade läge i skogsmark. Funnen 1974 av Göran An
dersson, lölo G. Ekelund 1975. — A remarkable rock 
engraving in Tossene, Bohuslän, chalked for documema-
tion. 
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fier av uppkritade ristningar (ex. fig. 4), me
dan beskrivningarna ibland var något inkon-
sekventa — bl .a . avseende lokalindelningen, 
vilket kunde bero på användningen av flygfo-
tobilder i större skala än den normala. 

I äldre hällristningspublikationer förekom
mer visserligen inte sällan beskrivande texter 
om ristningarna. Dessa kan dock ha mycket 
växlande karaktär, allt från ostrukturerade 
kommentarer till de publicerade avbildning
arna (t .ex. Norden 1925 s.46ff.) till omfat
tande, resonerande texter för varje ristning 
eller t . o .m. varje figur (Althin 1945 s.43ff.; 
Hallström 1960 passim; Glob 1969 s.205ff.). 
Senare norska publikationer har korta, täm
ligen enhetliga beskrivningar (Marstränder 
1963 s.357fT; Hagen 1969 s. l l fT; Mandt-
Larsen 1972 s. 19fT.) med hänvisningar till 
avbildningarna. Fredsjös kortfattade katalog
texter (1966-70) torde fungera bra som kom
plement till de nu publicerade avbildning
a rna (1971, 1975 och 1981). Rex Svenssons 
text är kort resonerande och saknar alla kvan
titativa data (1982). Burenhults katalog 
(1973) saknar helt beskrivande text, vilket är 
en så mycket större brist, eftersom figurernas 
karaktär enligt ovan ej alltid framgår av av
bildningarna. 

Kjellén & Hyenstrands publikation (1976) 
är den hittills enda större, som i första hand 
bygger på beskrivande text som medium. 
Bortsett från några av utrymmesskäl betinga
de förenklingar återger den fornlämningsre-
gistrets beskrivningar. För lokalindelningen 
(s. 15) har dock avvikelser gjorts från ovan 
angivna normer. Den standard fornlämnings
registret hade vid denna tid tillät knappast 
mera distinkta definitioner av termer för fi
gurtyper etc. (s. 15fT). Katalogen samman
fattas också i en lättöverskådlig tabell 
(s. 71 ff.). Av en sockentabell framgår (s. 117) 
at t drygt 2600 figurristningar och mera än 
26000 älvkvarnar beskrivits på detta sätt. Yt
terligare lokaler har därefter framkommit vid 
revideringsinventeringen (Bertilsson 1983). 

Av dessa siffror framgår omedelbart den 
största fördelen med en katalog av denna art: 
den möjliggör publikation av stora data
mängder till en överkomlig kostnad. Man kan 
lätt föreställa sig volymen på en katalog med 

fullständiga avbildningar av de 424 hällrist
ningarna och 1 164 älvkvarnsförekomsterna 
— t. ex. i den relativt stora skala som Fredsjö, 
Nordbladh & Rosvalls tre volymer för ett en
da härad har. Här saknas dessutom "en sam
manfat tande antikvarisk-topografisk textdel" 
(1981 förord), som kan sägas ingå i den före
liggande Upplandsvolymen med dess hänvis
ningar till allmän karta. Rent ambitionsmäs-
sigt måste man kanske säga att målsättningen 
bör vara en publikation med avbildningar av 
åtminstone figurristningarna, medan man 
däremot bör ifrågasätta om inte en publice
ring av "Upplandsmodefl" är helt tillfyllest 
för älvkvarnsförekomsterna. Förbättringar i 
textunderlaget uppnås nu vid reviderings-
inventeringen, och det bör ytterligare kunna 
förbättras genom klara definitioner. Kanske 
en flexibel modell, där en figurativ beskriv
ning publiceras av på vetenskapliga grunder 
utvalda ristningar medan alla får en verbal 
beskrivning, vore en framkomlig väg? Hur ser 
en realistisk modell ut för att få det mycket 
större bohuslänska ristningsbeståndet utanför 
Kville härad publicerat inom överskådlig tid? 

Man kan slutligen ställa frågan, om det är 
meningsfullt att över huvud taget publicera 
hällristningar utan hänsyn till andra fornläm
ningar och förhistoriska miljödata inom sam
ma områden. Ett av de senaste decenniernas 
stora framsteg inom arkeologien är det ökade 
medvetandet om betydelsen av totaliteten i 
kulturlandskapet som kulturellt livsrum. För 
detta synsätt är alla relevanta fornlämningar 
inom ett område, de humanekologiska förut
sät tningarna inom detta samt ekofakta av av
görande betydelse för kunskapsuppbyggnad 
om den sociala helheten. Hällristningarna 
bör i första hand ha fungerat inom sitt när
samhälle, och de har därför först i andra hand 
intresse som jämförelsematerial för mera av
lägsna områden. Under förutsättning att 
publikationerna används som "instrument i 
historisk-antropologisk vetenskap" och inte 
för "sakforskning" som "självmål" (Moberg 
1970 s. 224) bör dock specialpublikationer om 
denna art av fornlämningar kunna fylla en 
väsentlig uppgift. Försök att sätta in hällrist
ningarna i sitt samhällssammanhang måste 
dock göras i så nära anslutning till publikatio-
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nerna som möjligt — gärna mera populärt 
och preliminärt (se Kjellén & Hyenstrand 
1977 s. 17ff.) om inte utrymme finns för större 
undersökningar. Även direkta fältarbetserfa
renheter kan användas för att formulera 
problemställningar kring ristningarnas sam-
hällsmiljö (Bertilsson 1983 s. 19lf.). 

östgötska exempel 

Som ovan framgått hade vi vid fornminnesin
venteringen ovärderlig nytta av både Nor
dens och Burenhults dokumentationsmaterial 
av hällristningarna i Östergötland. För Bu
renhults del gällde detta enbart på den enskil
da ristningsytans nivå, eftersom vi aldrig 
skulle ha kunnat lokalisera dessa utan till
gång till Nordens material och den äldre forn
minnesinventeringen. Det är därför självfallet 
at t resultatet måste bedömas mot bakgrund 
av att vi gick ut med bättre förutsättningar än 
tidigare forskare, men samtidigt begränsades 
möjligheterna för specialinriktning på häll
ristningar av att arbetet som vanligt gällde 
alla fornlämningstyper enligt det utökade re
videringsprogrammet (ang. detta se kortfattat 
Selinge 1983cs.77). 

Det visade sig i Östergötland snabbt, att 
förstagångsinventeringen var tämligen ofull
ständig för alla typer av förhistoriska forn
lämningar, varför rekognosceringen genom 
de ordinarie fältassistenterna endast i begrän
sad omfattning kunde ägnas de största rist
ningsområdena (jfr Jönsson 1980 s. 64). Dock 
har väsentliga nyupptäckter gjorts av ordina
rie assistenter utanför dessa, varvid särskilt 
bör nämnas Ingemar Björkerlings invente
ringar av Kuddby, Rystad och Västra Toll
stad socknar, där nya figurristningar upp
täcktes förutom talrika älvkvarnsförekomster 
(Jönsson 1980 s.65). ö s t r a Eneby inventera
des av Valter Lilja, men i Norrköpingsområdet 
deltog också Göran Andersson och Torsten 
Högberg i arbetet med att uppspåra tidigare 
okända ristningar. Granskning i ö s t r a Eneby 
utfördes av författaren. Inventeringen av om
rådet utfördes 1979, men granskningen av 
hällristningarna i ö s t r a Eneby fick anstå till 
våren 1980. För granskningen av hällristning
a rna inom ö s t r a Eneby användes ca 20 ar
betsdagar, varvid dock långa kvällspass med 

goda besiktningsförhållanden i låg sol ingick 
— särskilt på Himmelstadlund. 

För ö s t r a Eneby socken har resultatet av 
inventeringen av hällristningar samman
ställts i en forskningshistoriskt orienterad ta
bell (tabell 1), uppställd enligt den i det före
gående skisserade nivågrupperingen i lokaler, 
hällristningar/älvkvarnsförekomster resp fi
gurer/älvkvarnar. I figurantalet på hällrist
ningarna inräknas självfallet också älvkvar
nar på dessa, men i detta område utgör de i 
regel en betydligt mindre andel än antalet 
bilder och tecken (jfr angående Himmelstad
lund nedan) . Redovisningen av älvkvarnsfö
rekomsterna har inte givits en historisk 
aspekt, eftersom denna är av mindre intresse 
och en stor andel är nyupptäckta. Alla värden 
på redovisade lokaler och ristningsytor i tidi
gare uppteckningar— främst givetvis Norden 
och Burenhult — har omräknats i giltiga be
grepp enligt RAÄ 1980 för att göra siffrorna 
jämförbara. Av forskningshistoriska och topo
grafiska skäl har lokalerna fördelats på de 
fyra ursprungliga egendomar, inom vilka det 
stora hällristningsområdet är beläget, vartill 
lagts övriga hällristningar inom socknen. De 
enligt ovan av Burenhult fellokaliserade häll
ristningarna har härvid inlagts på rätt egen
dom (Fiskeby). Siffrorna inom parentes anger 
värden ftir tidigare dokumenterade men nu 
bort tagna lokaler etc. Flertalet av dessa (in
om Fiskeby) avser den ena av de av Lund
ström på 1950-talet upptäckta och dokumen
terade lokalerna. I uppgifter om totalt känt 
bestånd bör man givetvis ta hänsyn till dessa. 
I ett fatal fall har också medräknats 1980 
dolda men tidigare av Norden dokumentera
de ristningar. Detta gäller 3 mindre och del 
av en större ristning på Himmelstadlund 
(sammanlagt 60 figurer) samt delar av rist
ningen RAA 46 vid Leonardsberg (Norden 
1925 L M 50, Pl. L X X X I I ) . Nordcnskjölds 
dokumentat ion av en nu försvunnen eller 
dold, tydligen märklig hällristning vid Fiske
by (Norden 1925 s. 75) har däremot ej medta
gits. 

Med anledning av sist nämnda förhållan
den bör kanske påpekas att inga som helst 
avgrävningar av- jordlager företagits vid in
venteringen 1979—80, endast borstning av 
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Egendom 

(estate) 
Registerlokaler 

(localities) 
Hällristningar 
(ristningsytor med bilder) 
(rock-engravings) 

Eken berg 

Fiskeby 

Himmelstadlund 

Leonardsberg 

övriga 

Summa 

Av Burenhult 
registrerad andel 

Norden 
1925 

2 

5 

3 

18 

2 

30 

% 37 

RAÄ 
1947 

2 

11 

4 

26 

2 

45 

24 

Buren
hult 

1 

3 

1 

6 

— 

11 

100 

RAÄ 
1980 

3 

11 
(+2) 

4 

34 

3 
( + D 

55 
( + 3) 

20 

Norden 
1925 

12 

2 

52 

47 

4 

117 

40 

RAÄ 
1947 

12 

11 

53 

52 

1 

129 

36 

Buren
hult 

8 

3 

28 

8 

— 

47 

100 

RAÄ 
1980 

18 

29 
(+20) 

62 

41 
( + D 

3 

153 
(+21) 

30 

Tabell 1. Statistik (iver registrering av hällristningar inom östra Eneby sn, fördelad pä fyra huvudsakliga dokumenta-
tionstillfällen. Se vidare kommentarer i texten. — Statistics on the research history of rock engravings in östra Eneby 
parish, Östergötland. 

mossor, lavar och forna med piassavakvast. 
Dylik preparalion av hällytorna har i huvud
sak endast företagits inom förut kända rist
ningsområden, däremot inte annat än i rena 
undantagsfall vid inventeringen utanför 
dessa, såvida inga indikationer på ristningar 
upptäckts vid terränggranskningen. Inga som 
helst bearbetningar av hällarna med vatten 
eller andra vätskor har förekommit. Efter 
borstning och identifikation har större rist
ningar uppkritats med skolkrita före uppmät
ning och beskrivning, mindre har beskrivits 
direkt. Vid Himmelstadlund h å r d e uppkrita
de ristningarna fotodokumenterats genom 
Mikael Parr vid Norrköpings stadsmuseum. 

Ett huvudintryck av den forskningshisto-
riskt uppställda tabellen är att både antalet 
lokaler, ristningar och figurer växer vid varje 
dokumentationstillfälle — åtminstone då 
man har ambitionen att uppsöka alla tidigare 
kända lokaler. En allmän erfarenhet är att 
man vid detta sökande inte sällan hittar nya, 
tidigare okända ristningar och således "oför
utset t" utökar beståndet, samtidigt som det 
ibland kan vara mycket svårt att hitta de 

tidigare kända (jfr Nordbladh 1981 s.28 och 
76). Det sistnämnda har dock lyckats inom 
ö s t r a Eneby — bortsett från någon enstaka 
figur på enstaka ristningsytor. Ett generellt 
intryck är därför att hällristningsbeståndet 
skulle kunna utökas ytterligare i inte ringa 
mån, om man gavs tillfälle till mycket nog
granna granskningar med partiella avtorv-
ningar och hjälp av konstljus inom de omfat
tande, j ämna och släta hällmarkerna inom 
området — t. ex. i Fiskeby och Leonardsbergs 
"berghagar" . Ett exempel härpå är Lund
ströms goda resultat inom mycket begränsa
de, minutiöst granskade hällytor inom detta 
område (jfr även Anatis ambitionsvnå, 1977 
s.5) . Inom den kvarvarande lokalen (RAÄ 
15) var således endast en ristning tidigare 
känd (RAÄ 1947), medan ytterligare 23 — 
varav 4 osäkra — framtogs. Dessa är oftast 
mycket grunt huggna, i regel med s. k. prick-
huggna ytor (jfr fig. 3). Burenhult redovisar 
som nämnts endast den tidigare kända. 

Utanför de täta ristningsområdena är det 
däremot svårare att göra nyfynd (jfr Jönsson 
1980 s. 64). Otaliga hällar har granskats inom 
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Egendom 
(estate) 

Ekenberg 

Fiskeby 

Himmelstadlund 

Lconardsberg 

övriga 

Summa 

Av Burenhult 
registrerad andel i "/<> 

Figurer, på hällristningar 
(figures) 

Norden 
1925 

261 

132 

1173 

653 

34 

2253 

85 

RAÄ 
1947 

272 

222 

1185 

715 

24 

2418 

79 

Buren
hull 

324 

82 

1282 

220 

— 

1908 

100 

RAÄ 
1980 

390 

384 
(+126) 

1675 

773 
(+14) 

36 

3258 
(+140) 

59 

Älvkvamsjörekomsler 
(sites with cup marks) 
RAÄ 1980 

Loka
ler 

— 

3 

1 

13 

1 
(+D 

18 

(+1) 

Före
komster 

2 

9 

6 

25 

5 
(+1) 

47 
(+1) 

Älv
kvarnar 

3 

58 

26 

209 

522 
(+11) 

818 
(+11) 

Tabell 1. Forts. 

Östergötland, varvid många älvkvarnsföre
komster upptäckts men endast ett relativt få
tal figurristningar (fig. 5). Den stora diskre
pansen i hällristningarnas spridningsbild (jfr 
Jönsson 1980 s. 67 och fig. 6 nedan) har därför 
snarast utökats ytterligare när det gäller fi
gurristningar men minskat kraftigt när det 
gäller älvkvarnsförekomster. Man har svårt 
at l undgå intrycket, att åtminstone en bidra
gande orsak till figurristningarnas koncentra
tion kan vara de osedvanligt släta hällytorna 
inom huvudområdet . Naturligtvis finns dock 
alltjämt oupptäckta hällristningar både inom 
och utanför detta. 

Ett anna t huvudintryck av tabellen är att 
representativiteten hos tidigare uppteckning
ar i förhållande till det nu kända beståndet är 
olika. Redan 1947 utökades det av Norden 
kända antalet lokaler betydligt — särskilt in
om Leonardsberg — och denna utveckling 
har fortsatt. Norden måste dock sägas ha en 
relativt god representativitet med 30 av nu 
kända 58 lokaler — dvs. 52 procent — särskilt 
med hänsyn till de förutsättningar han arbe
tade under. Säkerligen skulle också åtskilliga 

av de nu kända lokalerna alltjämt ha varit 
oidentifierade om inte Norden upptäckt dem. 
Nordens representativitet är ännu bättre, när 
det gäller ristningsytor, där han kände till 117 
av de 174 han, bedömt ifrån vår nuvarande 
kunskap, hade haft möjligheter att registrera 
— dvs. 67 procent. Representativiteten blir 
nära nog densamma eller 66 procent av det 
nu kända beståndet av enskilda figurer (2253 
av 3398). Även i dessa avseenden måste han 
bedömas ha gjort ett gott arbete, och det är 
ingen tvekan om att han lagt grunden till 
utforskningen av Östergötlands hällristning
ar. 

Med hänsyn till att Burenhult uttryckligt 
angett sin målsättning vara att utföra en 
"fullständig nyregistrering av hällristning
arna i det aktuella området" (1980 s. 14) har 
representativiteten i hans dokumentation an
getts i tabellen både i förhållande till nu kän
da värden och till Nordens respektive RAA:s 
tidigare värden. De ristningar han hade haft 
möjlighet att uppsöka enbart med kontroll av-
tidigare dokumentation är alltså de som var 
kända av RAÄ 1947 och som var markerade 
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på den ekonomiska kartan. Som synes har 
han endast dokumenterat 24 procent av loka
lerna och 36 procent av ristningsytorna i det
ta bestånd. Det framgår över huvud taget inte 
av hans arbeten att han haft någon som helst 
kännedom om det centrala fornlämningsre
gistret. Den verbala dokumentationen var 
visserligen ojämn och delvis ofullständig i 
det ta material, men lägesredovisningen borde 
han ha haft stor nytta av för lokalisering av 
lokalerna. Att han inte heller konsulterat det 
centrala ämbetsverkets arkiv framgår av att 
han inte känt till Lundströms dokumentation. 
Genom att han uppenbarligen inte återfunnit 
r istningarna får han han därför så låg repre
sentativitet som 37 resp. 40 procent också 
gentemot av Norden kända lokaler resp. rist
ningsytor. Det är knappast troligt att repre-
sentativiten är nämnvärt bättre inom Borg 
sn, dä r Burenhult (1973 s. 152-153, 158-173) 
redovisar 44 hällristningar, medan det revide
rade fornlämningsregistret upptar 114 häll
ristningar på 46 lokaler. Burenhult har såle
des 38 procent av nuvarande bestånd, men 
någon detaljerad kontroll har inte gjorts av 
fördelningen här. Det är känt att ansenliga 
luckor finns också i representativiten inom 
Tjust i Småland (Burenhult 1973 s. 78-84), 
medan den förhoppningsvis bör vara bättre 
inom andra , på ristningar relativt mindre rika 
landskap. Det kan inte karakteriseras som an
nat än utomordentligt beklagligt, att ett ve
tenskapligt upplagt projekt med denna ambi
tionsnivå har blivit så ofullständigt, särskilt 
som det för utomstående sannolikt ftir lång tid 
kommer att framstå som forskningens bild av 
områdets hällristningar. Det är möjligt att 
tidsfaktorer kan ha inverkat i Östergötland, 
eftersom detta landskap gjordes sist (Buren
hult 1972 s. 4). 

Däremot är Burenhults material betydligt 
bättre, när det gäller representativiteten för 
enskilda figurer. Det framgår av tabellen att 
hans figurantal inom ö s t r a Eneby är 85 pro
cent av Nordens och nära 60 procent av det 
nu totalt kända. Detta förhållande beror dels 
på att Burenhult normalt uppsökt de största 
och tydligaste ristningarna, dels — och fram
för allt — på att hans metod är väl ägnad att 
ge en fullständig bild av den avbildade häll-

Tabell 2. Jämförelse mellan huvudtyper av skeppsligurcr 
hos Malmer 1981 och i fornlämningsregistret enligt 1980 
års inventering lör Östergötland totalt resp. ö . Eneby sn. 
— Comparison between main types of ship figures in 
earlier and late documentations. 

Typ enl. 
Malmer B l ) E 

Antal 
Östergötland 
Malmer 358 44 229 5 9 645 

Procent 
Östergötland 
Malmer 1981 55,5 6,8 35,5 0,8 1,4 100 

Antal 
ös l ra Eneby 
RAÄ 1980 565 107 326 — — 998 

Procent 
ös t ra Eneby 
RAÄ 1980 56,6 10,7 32,7 — — 100 

ytan (jfr Janson 1983a s.5). En del av de 
figurer, som ingår i RAA:s nuvarande doku
mentat ion, är alltså först upptäckta av Buren
hult. Detta hindrar som ovan nämnts inte att 
åtskilliga kompletteringar kunnat göras också 
i det ta avseende. Som exempel kan nämnas 
spårs tämplar på RAA 1:31 (Himmelstadlund 
4 enl. Burenhult) , hjulkors på RAÄ 1:45 
(Himmelstadlund 3), flera skepp på RAÄ 
1:48 (Himmelstadlund 2 B), skepp och älv
kvarnar på RAA 27 (Leonardsberg 1) samt 
10 figurer (skepp och djur) på RAÄ 23:13 
(Ekenberg 6). Den sistnämnda är intressant 
genom att den saknas hos Norden, trots att 
den ligger mitt i hällpartiet och varit känd 
redan av Nordenskjöld (Norden 1925 s. 74). 
Som exempel på helt nyfunna ristningsytor 
kan bl .a . nämnas en jaktscen på Himmel
stadlund (Selinge 1983 a s.95) och en av Gö
ran Andersson funnen skeppsristning vid 
Leonardsberg (RAA 39:2), men det ligger i 
sakens natur att flertalet av dessa är relativt 
små (jfr dock Jönsson 1980 s. 64). 

Det skulle föra utöver målsättningen med 
denna framställning att försöka utvärdera, 
huruvida bristerna i dokumentationen be
höver påverka de slutsatser Burenhult drar i 
sin avhandling, eftersom detta skulle fordra 
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en behandling av representativiteten inte ba
ra för skilda figurtyper och utan också t.ex. 
för fördelningen på olika slag av huggnings
teknik (Burenhult 1980 s.36ff.) eller på topo
grafiska grupperingar (Burenhult 1980 
s.26ff.). Beträffande huggningstekniken har 
Mandt (1982 s. 261 f.) uttryckt starka tvivel 
på metodens tillämplighet — en uppfattning 
som det finns all anledning att ansluta sig till 
mot bakgrund av fälterfarenheten. Den topo
grafiska grupperingen är enligt min mening 
— i varje fall för Östergötlands del — alltior 
schematisk, osystematiskt definierad och sak
nar nödvändig korrelation med bl.a. aktuella 
landhöjningsdata (Burenhult 1980 s.30f). 
Beträffande figurantalet redovisar Burenhult 
(1980 s.23) inom östra Eneby 1908 figurer, 
dvs. 25 procent av hans hela antal för Göta
land. Denna fjärdedel har således 60 procents 
representativitet. 

En annan typ av utvärdering, som vore 
värd att utföra mot bakgrund av den nu ut
ökade kännedomen om hällristningarna, är 
en uppföljning av underlaget för hittills utför
da statistiska utvärderingar, främst Malmer 
1981. Denne bygger i Östergötland i allt vä
sentligt på Nordens material (1981 s. 10). 
Som en relativt slumpartad och grov pröv
ning av förändringarna i underlaget har i ta

bell 2 en jämförelse gjorts mellan huvudtyper
na i Malmers typschema för skeppsfigurer 
(1981 s. 12f.) och fornlämningsregistrets nu
varande klassificeringar. De sistnämnda inne
håller ovannämnda grupperingar i dubbla 
konturristade ( = Malmer A), enkelt kontur-
ristade eller enlinjiga ( = Malmer B) samt helt 
uthuggna skrov ( = Malmer C). De små grup
perna Malmer D och E med resp 0,8 och 1,4 
procent i Östergötland (Malmer 1981 s. 21) 
kommer härvid att ingå i huvudtyp A. Mal
mer (tabell 1 A och B) bygger sin statistik 
totalt på 645 skeppsfigurer i Östergötland, av 
vilka den stora majoriteten med säkerhet lig
ger i östra Eneby, medan det nu klassificera
de antalet i denna socken uppgår till 998, 
således en utökning med drygt 50 procent. 
Resultatet blir som synes, att huvudtyp A får 
en praktiskt taget oförändrad andel, om hän
syn också tas till D och E, medan en förskjut
ning i procentuell andel om 3-4 procent skett 
från C till B. Förskjutningen torde vara så 
ringa att validiteten i de tidigare beräkning
arna knappast påverkas, möjligen med un
dantag för typ B. Men det bör observeras att 
detta gäller enbart skeppsfigurer och Nordens 
material. 

Statistiskt skulle naturligtvis många upp
ställningar kunna göras på nu föreliggande 

Fig. 5. Vid fornminnesinven
teringen nyupptäckt hällrist
ning, belägen på bergkrön vid 
Äsvittinge, Kuddby sn (Raä nr 
250:1). Kring skeppen är liera 
älvkvarnsförekomster. Uppmål
ning och foto M. Stängel, Norr
köpings stadsmuseum 1982.— 
Ship engraving, discovered at 
ancient monument survey 1979. 
Kuddby, Östergötland. 

Förmännen 30 (1985) 



114 K.-G. Selinge 

fr^Ar • • • • • • 
{ ^ » • • • • • • • • 
* • • • • • • K. 
• • • • • ,Vvi 

Fig. 6. Spridningskarta över 
nu kända hällristningar (tri
angelsymboler) och älvkvams-
lörckomster (cirkelsymboler) i 
frekvens per 25 km2 i Öster
götland. Älvkvamslörekumster-
nas spridning sammanfaller 
med den lörhistoriska bygden 
i stort. — Frequency map of 
rock engravings (triangles) and 
cup mark localities (circles) in 
the province of Östergötland. 

i i 

3-e 

7-H 

15-30 

Fig. 7. Spridningskarta över 
skärvstenshögar i frekvens per 
25 km2 Östergötland, samtliga 
nyregistrerade vid revide-
ringsinventeringen. Sprid
ningen bör — ehuru ofullstän
digt — indikera bronsålders
bosättningen. — Frequency 
map of heaps of lire cracked 
stone in Östergötland, indica
ting Bronze Age dwelling sites. 

material — i första hand för figurtyper. Detta 
har ännu inte gjorts i sin helhet men prelimi
närt meddelas här en tabellarisk översikt över 
den i särklass största lokalen — Himmelstad
lund (tabell 3). Rent empiriskt kan man säga, 
att skeppsfigurernas dominans här torde vara 

representativ för hela Norrköpingsområdet, 
medan djurfigurerna (alla fyrfotadjur) troli
gen är vanligare här än på de flesta andra 
håll. Vapenfigurerna (dvs. dolkar och svärd) 
är däremot betydligt mera frekventa på Eken
berg. Spårstämplarna (en rad med sannolika 
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Tabell 3. Tabell över ligurinnehållet i den stora ristnings 
lokalen vid Himmelstadlund ( ö Eneby sn Raä nr 1). Av 
de 57 ristningsytorna (jfr karta till exkurs) är flera ny 
registrerade, och några av Nordens har sammanslagils 
förhållande lill Norden är ca 500 och i förhållande til 
Burenhult ca 400 figurer nyregistrerade. Jfr vidare texten 
— Tabular statistics of figures types at lhe most abun 
dani Swedish rock engraving site at Himmalstadlund 
Östergötland. 

Figurtyp 

Skeppsfigurer 
Människoligurer 
Djurligurer 
Spärstämplar 
Trädfigurer 
Vapen figurer 
Yxligurer 
Fotsulcfigurer 
Hjulkorsfigurer 
Ringfigurer 
Ramligurer 
Obestämbara figurer 
Älvkvarnar 

Summa 

Antal ristningsytor 

Medeltal figurer per ristningsyta 

Antal figurer 

622 
59 

259 
25 
3 

27 
30 
92 
47 
13 
7 

212 
263 

1659 

57 

29 

björnspår) är ej kända på andra håll inom 
Norrköpingsområdet, och ramfigurer är eljest 
mycket ovanliga (i huvudsak inom Borg sn). 
ö v r i g a figurtyper uppträder sannolikt i unge
fär samma frekvens här som på andra lokaler. 
Älvkvarnar är inte särskilt vanliga på figur-
ristningar i Norrköpingstrakten, medan de 
däremot kan förekomma i stort antal utanför 
dessa. En nyupptäckt älvkvarnsförekomst i 
ö s t r a Eneby har t.ex. ca 520 skålgropar 
(RAÄ 75). 

Himmelstadlund torde enligt här tillämpa
de lokaldefinitioner vara den största nord
europeiska hällristningslokalen. Nämforsen 
— som tidigare ofta burit detta epitet (Janson 
& Janson 1980 s.5, 17) — är som ovan 
nämnts formellt delad på flera lokaler. Näm
forsen innehåller i sin helhet ca 1 750 figurer 
(Hallström 1960 s. 283), av vilka 375 är otyd
liga, och därtill kommer ca 300 fragment, 
varlör det ursprungliga antalet kan ha upp
gått till ca 2000. I Himmelstadlund är stora 

ytor av berget skadade genom att platsen 
varit bebyggd med Himmelstads by och där
efter använts bl .a. för limkokning (Norden 
1925 s .43ff) , varför säkert också här många 
ytterligare ristningar funnits. Det bör dock 
nämnas , att stora, släta hällytor också saknar 
ristningar (jfr karta i exkurs). Andra rika om
råden — t.ex. Älta med 2500 - 3000 figurer 
(Hdskog 1983) och Vingen i Nordfjord med 
ca 1 700 (Hagen 1969 s. 108) — är också för
delade på flera lokaler. Dessa kan snarast 
jämföras med hela området vid strömmen i 
ö s t r a Eneby och Borg, vars figurantal upp
går till ca 5000 (jfr nedan). Av svenska "jord
bruksristningar" torde den största lokalen 
härnäst vara Järres tad nr 4 i Skåne (Buren
hult 1973 s.24ff.) med ca tusentalet figurer, 
och den kan möjligen innehålla den största 
enskilda ristningsytan (Burenhult 1980 s. 102). 
Samtliga ristningar i Uppland (Kjellén & 
Hyenstrand 1976 tabell 1) och i Bohuslän 
synes vara betydligt mindre. 

Inom ö s t r a Eneby finns som framgår av 
tabell 1 totalt 200 bevarade ristningar på 73 
lokaler. I Borg socken söder härom uppgår de 
till 223 på 94 lokaler. Detta material består 
dock till stor del av älvkvarnsförekomster. 
Antalet figurristningar är 114 på 46 lokaler, 
och antalet figurer är betydligt mindre (jfr 
Jönsson 1980 s.65). Inom ett koncentrerat 
område kring strömmen mellan Glan och 
Bråviken finns ca 140 ristningslokaler (jfr kar
ta i Jönsson 1980 s.69), medan antalet grav
fält av järnålderskaraktär inom samma områ
de uppgår till ett 20-tal och enstaka belägna 
gravar är sällsynta. Ett 30-tal skärvstenshö
gar antyder bronsåldersboplatser — av stort 
intresse t.ex. på ryggen ovanlör Himmelstad
lund. Dessutom finns i fornlämningsregistret 
några övergivna bytomter — bl.a. Himmel
stad — en ödekyrkogård (Borg) och en me
deltida borgruin (Ringstadholm) (jfr statistik 
för ö s t r a Eneby i Selinge 1983 a" s. 145). Det 
kan ifrågasättas om det finns något liknande, 
begränsat område, där hällristningar så do
minerar hela fornlämningsbilden — även om 
T a n u m och Boglösa kan komma i åtanke. 

Härmed har vi antytt en av de svåra tolk
ningsfrågorna i östgötaarkeologien. Vilken 
roll spelade det här området under bronsål-
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dern och hade det mera än lokal betydelse? 
M a n kan lätt få en föreställning om detta när 
man ser figurristningarnas ojämna utbred
ning i landskapet (fig. 6). Såsom framgår av 
frekvenskartan — där hällristningar och älv
kvarnsförekomster anges med samma skala 
— finns älvkvarnsförekomster praktiskt taget 
inom hela slättbygden, medan figurristning
a rna nästan helt är begränsade till Fiskeby-
och Borgbladen av ekonomiska kartan. Mer
par ten av de få spridda figurristningarna är 
också nyfunna vid ominventeringen. Även om 
det kan vara svårare att hitta t. ex. enstaka 
och svagt ristade skepp än några älvkvarnar, 
skulle det därför förvåna om bilden kommer 
at t nämnvär t förändras i framtiden. Av skärv-
stenshögarnas aktuella utbredning (fig. 7) ser 
vi däremot att bronsåldersboplatser verkar 
finnas inom större delen av landskapet, även 
om frekvensen är ojämn. Bl.a. är bortodling-
ar på den västra slätten säkert en bidragande 
orsak härtill. En liknande utbredning har i 
stort sett också gravar av bronsålderskarak
tär, även om den tycks skilja sig från boplat
sernas mera i detalj (Larsson 1984 s .27f) . De 
bör ändå ingå i samma samhällssystem. Vil
ken var hällristningarnas — eller hällrist
ningsområdets eller kanske riktigast hällris-
tarnas — roll i detta? 

En statistik på hällristningar, uppdelad på 
de två ekonomiska kartbladen i hällristnings
området samt landskapet i övrigt, visar den 
mycket starka dominansen för älvkvarnsföre
komster i landskapets huvuddel, medan figur-
ristningarna har stor dominans i Norrkö
pingsområdet (tabell 4). Hästholmenområdet 
har inte en så markant position i landskapet 
som Larsson antyder (1984 s.26), och områ
det kring Gärstad-ristningen i Rystad (Norden 
1925 s. 11 ff.; Selinge 1983a s. 95) är i så fall av 
s amma karaktär. O m en hierarkisk gruppe
ring av hällristningsområdenas roll i samhäl
let skall göras (Larsson 1984 s.27), måste 
denna sannolikt därför differentieras ytterli
gare. Det säger sig självt att flera lokaler av 
den här antydda, lägre digniteten kan finnas. 

Tabell 4. labell (iver registrerade hällristningar och älv-
kvarnsfbrckomster i Östergötland, fördelade på lokaler 
och med angivet antal figurer. Figurantalet på hällrist
ningarna innefattar även de relativt lä älvkvarnarna på 
dessa. Det verkliga lokalantalet anges t.h., eftersom häll
ristningar och älvkvarnsförekomster ibland förekommer 
på samma lokal. — fabular statistics of rock engravings 
and rup mark localities in Östergötland. 

Ekon. kartbladet 
8G 9d Fiskeby: 

Hällristningar 
Älvkvarnar 

Ekon. kartbladet 
8G 8d Borg: 

Hällristningar 
Älvkvarnar 

Östergötland 
i övrigt: 

Hällristningar 
Älvkvarnar 

Östergötland 
totalt: 

Hällristningar 
Älvkvarnar 

Summa 

Antal 
figurer 

4 488 
1 556 

537 
234 

1 038 
8 506 

6 063 
10 296 

16 359 

Antal 
ristnings
ytor 

233 
122 

26 
43 

21 
830 

280 
995 

1275 

Antal 
lokaler 

; > i 3 > 

13 
24 <3°) 

5 S (3B9) 

OT*) (732) 

732 

Att älvkvarnsförekomsterna representerar en 
enklare form av husbehovskult — kanske 
också med större spridning i tiden — förefal
ler emellertid sannolikt. Bronsålderns Norr-
köpingsbor kanske inte hade ensamrätt på 
figurristningar, men att det centrala hällrist
ningsområdet representerar en övergripande 
funktion i samhället förefaller vara en rimlig 
hypotes (Larsson 1984 s.27). En antikvarisk/ 
topografisk och socioekonomisk analys av de
tta förhållande vore av stort intresse just inom 
det ta område, som såvitt nu är bekant förefal
ler vara mera rumsligt koncentrerat än någon 
jämförbar hällristningsmiljö. De korologiska 
aspekterna måste därför beaktas betydligt 
mera detaljerat och varierat än som hittills 
skett (jfr Glarke 1977). 

Formännen 80 (1985) 



Om dokumentation av hällristningar 117 

Exkurs 

Som en illustration till de principer för verbal och 
kartmässig dokumentation som tillämpas vid forn
minnesinventeringen meddelas här en karta och ett 
utdrag ur beskrivningen till hällristningslokalen 
vid Himmelstadlund (östra Eneby sn Raä nr 1, 
Östergötland). Hela beskrivningen återges ej av 
utrymmesskäl. 

Kartan (sid 118) bygger på samma fotobild från 
Lantmäteriverket som användes vid 1979-80 års 
fornminnesinventering men i förstorad skala. Loka
len uppfyller de krav på avgränsning, som normalt 
gäller vid inventeringen (varje fornlämning skall 
ligga inom 50 m avstånd från den närmaste). Den 
är också illustrativ för fördelning av hällristningar 
och älvkvarnsförekomster inom lokalen med hän
syn till topografien, bergytornas fördelning och lut
ning samt figurernas avstånd och fördelning. Loka
len är däremot ovanligt stor med sina 57 ristnings
ytor. Beskrivning meddelas här för ristningsytor 
inom det centrala partiet med undernummer 
25—32. Bland dessa finns exempel på både stora 
och små ristningar samt på både nyregistrerade 
och sedan länge kända ristningar. I vissa fall kan 
en kommentar tillfogas lör en grupp av ristnings
ytor efter deras beskrivning. H resp. B-h efter be
skrivningen anger nummer hos Norden resp. Bu
renhult. Inmätning på fotobilden har skett vid 
bildtolkning i fält 1984-05-01. 

5,5 m SV om NV delen av 24 är 
25. Hällristning, 3,8x1,8 m (NV-SÖ), bestående av 
10 figurer: 9 skepp och I obestämbar figur. 

Skeppen är 25-75 cm 1. 6 är helt uthuggna (de 
mindre) och 3 är konturristade, varav 1 enkelt. 4 
har bemanningsstreck och 1 av dessa spantstreck. 
Den obestämbara figuren är 0,3 m 1, möjligen finns 
också linjer kring denna. 

NNÖ-sluttande mindre häll, utskjutande mellan 
torvpartier (H 27). 

Nr 11-25 är alla belägna i NÖ-NNÖ-sluttning 
av ett stort sammanhängande hällparti. De skiljes 
förutom av avstånden i regel också av tunna, smala 
torvstråk samt skrovligare partier i hällen. 

3m 220 gon nr 20 är 
26. Hällristning, 2,7x0,9 m (NV-SÖ), bestående av 
5 figurer: 2 skepp, I pnckhuggen yta och 2obestämdbara 
figurer. 

Skeppen är 50-60 cm 1. Det ena konturristat, 
dubbelt, med spant- och bemanningsstreck, det 
andra starkt nött och synligt endasl som en rad 
bemanningsstreck. Den prickhuggna ytan är 25x20 
cm. De obestämbara figurerna är 14—18 cm 1, en kan 

möjligen vara en mansligur. I och på kanten av-
markant men ojämn ränna nära hällkrönet. 

3 m S om nr 26 är 
27. Hällristning, 3,2x0,2-0,9 m (140-340 gon), be
stående av 19 figurer: 2 mansfigurer (med spjut), / / 
djurfigurcr och 4 älvkvarnar. 

Mansjigurema är 0,2 m h, helt uthuggna. Båda 
bär spjut, 0,4—0,5 m I. Av djurfigurema är 10 st 8—17 
cm 1, helt uthuggna (svin och hund?). En är 42 cm 
1 (tydlig galt), kraftigt uthuggen. Bildar jaktscen 
med mansfigurer, spjut och hundar. Älvkvarnarna är 
5-6 cm diam och 0,5 cm dj. 

I och ovan ränna på bergets krönparti. Mellan 
huvuddelen och 1 älvkvarn i NV är rännan ytska-
dad och kan innehålla flera otydliga fragment. 

3 m V om nr 27 är 
28. Hällristning, bestående av / djurfigur, 24 cm I. 
helt uthuggen, tydlig. I liten slät ränna på krönpar
tiet. 

7 m 175 gon om nr 27 är 
29. Hällristning, 1x0,2 m (140-340 gon), bestående 
av 4 figurer: 2 skepp och 2 djurfigurer. 

Skeppen är 24—25 cm 1, konturristade, dubbla 
samt med spant- och bemanningsstreck. Djurfigu
rema är 14—16 cm 1, helt uthuggna. Små och otydli
ga men säkra. 

Liten slät, lavbelupen hällyta på bcrgkrönet. 

8,5 m 65 gon om nr 29 och 4 m 275 gon om nr 18 är 
30. Hällristning, bestående av / skepp, 20 cm 1, dub
belt konturristat med bemanningsstreck. 

I liten jämn avsats invid vittringsgropar NO om 
krönet. 

Nr 26-30 är belägna i småytor på krönpartiet 
(alla nyregistrerade). Detta är delvis Haga t och 
nött, delvis lav- och torvbelupet, varför flera små-
ristningar kan finnas här. I en ränna 3 m ö om nr 
27 är några obestämbara prickhuggningar, likaså 5 
m 340 gon om nr 28, båda möjligen djur. 

3 m 270 gon om nr 29 och 12 m NÖ om cykelstig 
(NV-SÖ) är 
31. Hällristning, huvuddelen 8x4 m (125-325 gon) 
samt därifrån en förlängning i en 13 m 1 linje åt 340 
gon (ovan nr 32), bestående av 64 figurer: 12 skepp, 
9 djurfigurer, 4 fotsulor, 25 spårstämplar, 3yxor, 4 älv
kvarnar samt ca 7 obestämbara streck. 

Skeppen är 17-83 cm 1. 2 är helt uthuggna, 10 
konturristade, varav 6 med bemanningsstreck. 3 är 
delvis förstörda genom avflagningar i hällen. Djur-
figurerna är Kl—4-0 cm 1, 3 enkla konturristade och 6 
helt uthuggna. 2 av de förra utgör ett par motställ
da bockar, av vilka den ena är skadad genom av-
llagning. Av de senare är en markant större. Fotsu
lorna är 20-26 cm 1, två parställda, relativt otydli-
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Flygfoto och copyright Statens Lantmäteriverk. Godkänd lör spridning av Lantmäteriverket. 

ga. En skär en djurfigur. Spårstämplama är 7-14 cm 
st och U-formade med 2-3 streck i öppningen 
(björnspår). 2 ligger i par, de andra i gles linje, 22 
m 1, som fortsätter utöver ytan åt 340 gon. Avstån
den är relativt jämna, 0,5-1 m, men i några fall i 
NV 2-3 gånger så långa. Troligen är därför flera 
bortnötta eller avflagade (klar scen "en björn har 
gått över hällen"). NV delen tangerar nr 32. Yxorna 
är 28-58 cm 1, en med starkt krumböjt skaft. Älv
kvarnarna är 4—6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 

Belägen i svagt SV-sluttande, småkuperad häll, 
som är starkt nött i ytan och ställvis flagad (H 29, 
B-h4). 

3,7 m 325 gon om huvuddelen av nr 30 och 6-8 m 
NÖ om cykelstig (NV-SÖ) är 
32. Hällristning, 14x3-5,5 m (NV-SÖ), bestående 
av 183 figurer: 115 skepp, 2 mansfigurer, 19 djurfigurer, 
6 vapenfigurer (dolkar/svärd), 2yxor, 4 hjulkors, ca 15 
obestämbara figurer och ca 20 älvkvarnar. 

Skeppen är 15-120 cm 1 (flertalet 30-70 cm). Ca 

65 är konturristade, varav 8 enkla, och ca 50 är helt 
uthuggna. 1 är klart uthugget till hälften. Ca 65 har 
bemanningsstreck och ca 15 spantstreck, 1 också 
krysskraflering i skrovet. I minst två fall finns klara 
överskärningar mellan skeppen. Mansjigurema är 
12-15 cm 1 och helt uthuggna. I förekommer till
sammans med en rad djur. Djurfigurema är 7-28 cm 
1, helt uthuggna. I några fall troligen hästar, bak
om en dylik möjligen ett rovdjur. 1 ligger 1,5 m NÖ 
om huvuddelen, skild från denna av spårstämpel-
raden till nr 31. Vapenjigurema är 40-65 cm 1, helt 
uthuggna, 4 med markerade lästen, en otydlig. Yx
orna är 12 resp 21 cm 1, böjda. Hjulkorsen är 17-26 
cm diam, ett utan tvärstreck. De obestämbara figurer
na utgör linjeiragment. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam 
och intill 1 cm dj. 

Belägna i vid svacka med talrika rännor i SV-
sluttningen av samma häll som nr 31. Några jord
högar på hällen kan eventuellt dölja flera figurer 
(H28, B-h4). 
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