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L. Kaelas. 1991. Hällristningar i Alpes Maritimes. (Rock carvings in the Alpes 
Maritimes.) Fornvännen 86, Stockholm. 

The documentation of rock-carvings at 2 000-2 600 m above sea level has been 
carried out for more than 20 years in the rock-carving district situated in the 
Alpes Maritimes, Provence, close to the Italian börder. There are 
20 000-25 000 rock-carvings in the area, containing some 100 000 figures. 
Since these carvings are little known to lhe Swedish public, the author, who was 
able to follow the last documentation season, gives a brief description of the 
carvings (motives, techniques, datings, and interpretations) as well as the history 
of their documentation. 

Lili Kaelas, Prästgårdsgatan 68, S-412 71 Göteborg, Sweden. 

Under sommaren 1989 hade jag tillfälle att 
deltaga i professor Henry de Lumleys (Paris) 
expeditiem till Havsalperna (Alpes Maritimes) 
i Provence. Där, i Vallée des Merveilles, i när
heten av Tende har studenter under hans led
ning i diygt 20 år hållit på att dokumentera 
hällristningar 2 000-2 600 m ö. h. Med årets 
säsong skulle arbetet vara slutfört. Därefter 
väntade överföring av dokumentationsupp
gifterna på data för bl. a. statistisk bearbet
ning. Då detta område i motsats till hällrist
ningsområdet i Valcamonica i norra Italien är 
tämligen okänt för svenska arkeologer, ger jag 
här nedan en kort beskrivning av det. 

Vallée des Merveilles ligger 8 mil nordost 
om Nice, nära italienska gränsen och ingår i 
naturparken Mercantour, bildad 1970. Före 
1947 tillhörde området Italien trots att kom
munerna Tende och La Brigue alltid haft 
franskspråkig befolkning. Detta år överfördes 
de genom folkomröstning till Frankrike. Val
lée des Merveilles (Meraviglie på italienska) är 
en av högdalarna kring Mont Bego (2 872 m), 
den sydöstligaste alptoppen i Mercantour-
massivet. Dalen löper närmast i nord-sydlig 
riktning och dess genomsnittliga höjd är när
mare 2 200 m ö. h. De andra dalarna runt om 
är Fontanalbe, Valaurette, Valmasque m. fl. I 
alla finns hällristningar (fig. 1), men de är 
talrikast i Merveilles- och Fontanalbedalarna 

där bortåt 60 % resp. något under 40 % finns. 
Enligt senaste beräkningar finns i området 
mellan 20 000 och 25 000 hällristningar, med 
100 000 ristningsfigurer. (Dessa och övriga 
kvantitativa uppgifter är baserade på de Lum
ley 1984.) Näst Valcamonica är området runt 
Mont Bego det hällristningsrikaste i Alperna. 

I dessa högdalar kan forskningsarbetet nor
malt börja tidigast i början av juli, ty snön 
ligger kvar 7-8 månader. Snötäcket är tjoc
kast mellan februari och april. Enligt mätning
ar på 1960- och 70-talen var snödjupet i ge
nomsnitt 2,7 m på 2 400 m höjd (med maxi
mum 3,6 m) i själva dalen. På dagtid under 
juli-augusti är temperaturen ca 20°C på 2 100 
m ö. b. och 16°C på 2 500 m, men nätterna är 
kalla, ett par frostgrader kan förekomma även 
inomhus (det fick jag erfara under högsom
maren). Det gör en tidigare vistelse omöjlig i 
det enkla betongskjul utan värme och elektri
citet, som är inventerarnas bostad intill Lac 
Long Superieur. 

Ristningarnas landskap 

Det är en kärv miljö. Trädgränsen (lärkträd) 
ligger på 2 300 m, ovanför vidtar gräs, nakna 
klippor, spetsiga bergskammar och alptoppar 
med stenskred längs sluttningarna. Dalarna är 
belamrade med stenblock, ditsläpade av den 
senaste istidens glaciärer. Bara alpsjöar och 
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Fig. 1. Dalarna kring Mont Bego. Med streckad linje 
markerade områden är hällristningszoner. Efter 
Rossi 1979. - The valleys around Mont Bego. The 
areas within dashed lines are rock-carving zones. 

fjällbäckar livar upp det sterila månlandska
pet. Det gör också de talrika murmddjur , vars 
gälla visslingar hörs långt genom dalen. Men 
fåglarna är sällsynta på höga höjder. Ortnamn 
som Helvetes sjö, Helvetes dal, Djävulens 
berg osv. vittnar sannolikt om den skräck som 
man i kristen tid känt inför mängden av hed
niska tecken i denna vilda naturmiljö. Tradi
tionen av vissa namn kan föras tillbaka åt
minstone till 1460 (Montfort 1460). 

Bergen här är huvudsakligen sedimentera-
de skiffer- och sandstensbergarter, som pres
sats och veckats upp då Alperna bildades. Des
sa bergarter eroderar lätt och de av isen slipa
de ytorna skadas. Därför är ristningarna stun
dom svåra att upptäcka. De förekeimmer såväl 
på fasta berghällar som på lösa block. 

Ristningarnas motiv 

Ristningsmotiven kan indelas i fem grundka
tegorier; 1) behornat djurhuvud resp. hela 

djur (fig. 2), 2) vapen (fig. 3), 3) människosym-
boler (fig. 4-6), 4) abstrakta symboler (fig. 
7-8), 5) obestämbara tecken och linjer. 

Grupp 1 är vanligast — starkt stiliserade 
djurhuvuden med överdimensionerade horn, 
ibland hela djur, allmänt uppfattade som 
bovider. Dessa utgör 46 % av samtliga rist
ningar och drygt 7 4 % av de identifierbara 
motiven. 

Grupp 2 omfattar vapen- och redskapssym-
boler. Dessa utgör 10% av samtliga hällrist
ningar eller 16% av de föreställande, därav 
diygt 12 % dtilkar (med triangulära, ovala eller 
insvängda blad med spetsig eller avrundad 
spets och olikförmad bas), en del även med 
fäste och tydliga tecken för nitar resp. nithål. 
Resten är stavdolkar (enligt somliga arkeolo
ger föreställer de långskaftade liar); svärd- och 
yxsymbtiler är sällsynta. 

Grupp 3 omfattar människosymboler, som 
är sällsynta - 0,5 % av samtliga och 0,8 % av de 
föreställande ristningarna - men mest upp
märksammade. De flesta är utan könskarakte-
ristik. Där detta förekommer handlar det 
övervägande om män. Bara några få har 
kvinnlig kiinskarakteristik (markerad med 
vulva). 

Grupp 4 består av abstrakta symboler: cirk
lar, spiraler, kors- och stjärnformiga tecken, 
kvadrater, rektanglar (bara konturtecknade 
eller i lågrelief eller fyllda med "galler" - eller 
"nätverk", parallella linjer, punkter), inalles 
diygt 5 % av samtliga och 9 % av de förestäl
lande motiven. Rektanglarna är mycket fre-
kventa i Femtanalbedalen. Beirtåt hälften av 
rektanglarna är fyllda med ett oregelbundet 
nätverk, punkter eller innehåller andra ab
strakta former, t. ex. våglinjer. 

Som grupp 5 kan samlas alla obestämbara 
tecken. 

Ristningamas placering på hällen 
Ristningarna förekommer på lodrät bergvägg 
(från ståhöjd och nästan ner till nuvarande 
markyta, seim dock vuxit till några decimeter 
sedan ristningarna kemi till) och sluttande häll-
ytor. Ristningsmotiven saknar övervägande 
någon organisation sinsemellan eller en sym
metrisk placering på hällen. På vissa hällar 
förekommer ett fåtal, på andra en anhopning. 
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Fig. 2 a. Plöjaren, Fontanalbedalen. Efter de Lum
ley 1984. - The Ploughman, the Fontanalbe Valley. 
Fig. 2 b. Bovidcr med ärjekrok (årder), Merveillesda-
len. Eller de Lumley 1984. - Bovids with a plough, 
the Merveilles Valley. 

Ibland har man listat bara på ena hällhalvan, 
ibland på hällens mitt, ibland över hela häll-
ytan (alltså som i Norden). På en del hällar 
förekommer anhopningar av ett och samma 
motiv, stundom i vad som förefaller vara i 
avsiktlig relation till varandra, t. ex. behorna
de bovidhuvuden med hornen mot varandra 
eller vända i motsatt riktning eller staplade 
ovanpå varandra. Dolksymboler finns parvis 
antingen parallellt eller med spetsar eller fäs
ten riktade mot varandra osv. 

Kombinationer av olika symboler varierar. 
Bovidsymbol förekommer t. ex. tillsammans 
med dolkar och ärjekrok (årder). Med det sist
nämnda vanligen med 2 eller 4 oxsymboler, 
spända parvis antingen på bredden eller efter 
varandra framför ärjekroken, stundom också 
med plöjaren. Den sistnämnde är vanligen en 
liten figur (fig. 2). Det är oxarna och ärjekro
ken som varit viktiga för ristaren. I Havsalper
na intar bovidsymbolen samma centrala roll 
som båten på de sydskandinaviska hällarna. 

Bara i ett fåtal fall kan man konstatera av
siktliga kompositioner sammansatta av flera 
motiv. Bland dem en stele, som står nedanför 
Merveilles-sjön mitt i ett blockkaos i den in
nersta delen av dalen. Stelens ristningsyta är 

Fig. 3. Olika typer av dolkristningar från Merveilles-
dalen. Efter A. Priuli 1984. - Various types of dag
ger carvings, the Merveilles Valley. 
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Fig. 4. "Stamhövdingen", ca 1,5 m lång, Merveilles-
dalen. Efter A. Priuli 1984. - The "dan chief, 
about 1.5 m tall, the Merveilles Valley. 

indelad i två halvor (fig. 4) med tre vertikalt 
ristade dolkar. På den vänstra halvan finns en 
maskulin figur med lyfta armar, klädd i ett 
kort jackliknande plagg med ett stiliserat 
bovidhuvud på bröstet. Vid närmare analys av 
teckningen kan man identifiera flera bovid-
huvuden i figurteckningen. I adorantens hu
vud har man "stuckit" en dolk. På stelens 
högra halva finns en liten adorantfigur, en 
dolk, en rektangel med nätverk. Enligt folklig 
tradition är namnet på den stora figuren 
"Stamhövding". På stelen har man sålunda på 
en och samma ristningsyta samlat människo
symboler, corniform- (bovidhuvud), dolk- och 
rektangelmotiv. En annan typ av komposition 
(fig. 5) finns på en stor häll vid foten till berget 
Merveilles. På vänstra delen av hällen finns en 
antropomorf figur med zig-zag armar (symbo
liserande blixt?) och spretande fingrar och en 
yxa eller klubba riktad mot huvudet. Figurens 
nedre del skär över en rektangel med nätverk 
(det är dock tveksamt om de är samtida, efter
som ristningstekniken inte överensstämmer). 
Nedanför och något till höger förekommer 

ytterligare en liten antropomorf figur. På 
högra delen av hällen finns en kvinnlig behen-
nad figur utan huvud i adorant pose. 

Ristningarna har utförts i två teknikarter: 
som konturristningar eich som lågrelief, i båda 
fallen med stor variation i utförandet. Som 
arbetsredskap har i bägge fallen använts ett 
spetsigt stenredskap (av kvarts?) med vilket 
man knackat små tätliggande punkter ("skål
gropar"), 1 å 5 mm djupa och lika i diam. Vid 
"ristandet" har man sannolikt arbetat på sam
ma sätt som i andra hällristningsområden: 
med direkta slag på hällen eller indirekta, dvs. 
man har hållit ett spetsigt redskap i ena ban
den och slagit på det med en hammare. 

Genom att klippytan i Havsalperna under 
en lång tidsrymd patinerat i gult, orange eller 
mauve, framträder ristningsmotiven i berg
artens ursprungliga färg tydligt, t. ex. grå
grönt. 

Området tilldrog sig uppmärksamhet redan 
i romersk tid. Därom vittnar talrika romerska 
inskriptioner; även från senare tid finns "klot
ter". Nutida turistinvasion ger nedslitning, 
varför dokumentation är viktig. 

Tidigare fältarbeten i området 
Den äldsta kända uppgiften om ristningarna 
härrör från 1650 i 1'Histoire des Atpes-Mari-
times av historikern Gioffredo från Nice. Det 
dreijer emellertid ända till 1877, då Émile 
Riviere på uppdrag av den franska regeringen 
kopierar 400 ristningar under tolv dagar och 
året därpå presenterar dem i sitt föredag inför 
Association francaise pour 1'avancement des 
scienees. Därvid daterar han ristningarna med 
ledning av vissa vapenformer till bronsålder. 

Först 1897, då engelsmannen Clarence Bick-
nd l kom till Val Casterino, dalen öst enn Mont 
Bego, börjar systematisk dokumentation av 
hällristningar. Bicknell, en f. d. anglikansk 
präst som lämnat sitt prästämbete, var en 
märklig man, född i London 1842, välbeställd 
men meidest i sin livsföring. Han var botanist 
och humanist, intresserad av ekologi, natur
skydd och filantropi. Ekonomiskt oberoende 
kunde han ägna sig åt det som intresserade 
honom. Det var botaniken som förde honom 
till Havsalperna. När han upptäckte hällrist
ningar i Fontanalbedalen, väckte de hans in-
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Fig. 5. Två "gudar" - en manlig och en kvinnlig, 
Merveillesdalen. Efter de Lumley 1984. - A "good" 
and a "goddess", the Merveilles Valley. 

tresse och han satte genast igång med doku
mentation. Han hade inga förebilder och det 
fanns inte någon metod att repliera arbetet 
på. Men han var vetenskapligt lagd och när
made sig ristningarna utifrån sin erfarenhet 
från botaniken, med krav på fullständig och 
noggrann dokumentation. Sina botaniska un
dersökningar fortsatte han praktiskt taget hela 
tiden jämsides med hällristningsarbetet. Sena
re tog han även upp klassifikationen av rist
ningssymbolerna. 

Dokumentationen av ristningarna gjorde 
han och arbetskamraten Luigi Pollini med den 
s.k. frottagemetoden ( = frottera motiven 
med blyerts på ritpappret, som var placerat 
över ristningarna). Det finns över 15 000 frot-
teringar bevarade, övervägande från Fonta-
nalbedalen, men även en god exempelsamling 
från Merveillesdalen. Redan från början an
vände Bicknell också fotografering, men bara 
få foton är bevarade. Han ritade inga kartor 
över området, men beskrev nogrannt indivi
duella ristningars närmiljö efter samma möns
ter som han tillämpade i sina botanikstudier. 

Trots en del brister står sig Bicknells efter
lämnade arkivmaterial och tryckta skrifter 
som en märklig milstolpe i den europeiska 
hällristningsförskningens historia. Det var en 
ensam forskares två decennier långa doku

mentationsarbete (fram till hans död 1918) 
med bara en medhjälpare i fält. 

Under årens lopp publicerade han sina stu
dier i artiklar och guideböcker. Den sista och 
rikligt illustrerade guideboken över Mont 
Bego-områdets hällristningar (Bicknell 1913), 
är fortfarande den enda och fullständigaste 
över hela området. I guideboken indelar han 
ristningarna i åtta zonkategorier och tar där 
för första gången upp också en vetenskaplig 
diskussion, bl. a. tolkningen av motiven och 
deras syfte. 

Trots sin pionjärinsats är Bicknell i dag så 
gott som okänd för de flesta hällristningsfors
kare. Det är inte heller att undra på, inte ens i 
sin livstid fann han någon uppmärksamhet 
hos sin samtids lärda sällskap. Minnet av ho
nom och vad han uträttade lever egentligen 
kvar bara i Museo Bicknell i Bordighera i itali
enska Ligurien. 

Från 1920 och fram till andra världskriget 
var det övervägande italienare, som ägnade 
sig åt fältarbetet. Av dessa bör främst nämnas 
skulptören Carlo Conti, som fr. o. m. 1927 
arbetade 15 år i Merveillesdalen, karterade 
området och gjorde 36000 avgjutningar av 
ristningar. Enligt planerna skulle detta mate
rial ges ut i 20 volymer, men hittils föreligger 
bara en, publicerad 1972. 

Efter kriget, då området åter förenades 
med Frankrike, blev det fransmännens ansvar 
att föra arbetet vidare. Det dröjde hela 20 år 
innan fältarbeten på nytt kom i gång, nu som 
nämnts under ledning av Henry de Lumley. 
På 1970-talet upptäcktes i området även häll
målningar. Rapporten över det nya projekt
arbetet presenterades på den Internationella 
unionens för för- och protohistoria 9:e kon
gress i Nice 1976 (de Lumley, Fonvielle et 
Abelanet). 

Datering 

Av motiven ger egentligen bara vapensymbo-
ler — dolkar och stavdolkar — en viss möjlighet 
för datering. De visar stor homogenitet. 
Svärd- och yxmotiven är sällsynta. De triangu
lära dolkbladen (med kort resp. långt blad, 
resp. med massivt fäste) har av arkeologer 
jämförts med koppar- och bronsdolkar från 
äldre bronsålderns kulturer. De små triangu-
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lära dolksymbolerna utan eller med fäste an
ses motsvara dolkar från bronsålderns allra 
första början (1800 f. Kr.). De övriga dolkrist-
iiingarna jämförs med Rhone- och Polada-
kulturernas dolkar (1700-1500 f. Kr.). För da
tering av stavdolksristningar har man åbero
pat kopparformer, påträffade bl.a. i gravar 
vid Fontaine-le-Puits, Savoien (de Lumley 
1984). Enär en del dolksymboler har samma 
mått som metalldolkar, har det antagits att 
dolkens konturer har ristats på hällen efter de 
sistnämnda innan man t. ex. huggit ut formen 
i lågrelief. Generellt sett gäller det här liksom 
för andra hällristningseimråden där vapen- el
ler redskapssymboler förekommer, att jämfö
relser av avbildningar i sten med metallföre
mål inte är problemfria. Men trots detta bar 
deilkarna en nyckelställning för dateringen i 
det alpina området. 

I motsats till vad fallet är i Valcamonicaom-
rådet, anses hällristandet i dalarna kring Mont 
Bego ha förekommit under en förhållandevis 
avgränsad perieid - i stort sett från kopparål
der /äldre bronsålder och fram till mellersta 
bronsåldern (1800-1500 f.Kr.). Vidare har 
ristningar indelats i kronologiskt flera succes
siva stilgrupper och med ett visst stöd av en 
viss stilarts superpositiem (palimpsest) över 
andra har man på så sätt fått fram en intern 
relativ kronologi. Denna anses stödja rist-
ningsdolkarnas typologiska serie (de Lumley 
1984). Kulturellt anses ristningarna tillhöra 
Rhöne-kulturen, som vid den tiden omfattade 
Rhéinedalen och de västra alpregionerna från 
Geneve till Medelhavskusten. 

Tolkningar 

När man väl bekantat sig med den ogästvänli
ga terrängen - skarpkantade bergsmassiv med 
rasmassor längs läsidor och dalar packade 
med nedrasade stenblock - kan man inte und
gå att fråga sig, vilka de var som sökte sig hit 
upp och varför. Folk. har j u inte bott här 
uppe. Visserligen vittnar stigarna över bergs
passen att herdarna fört sina hjordar högt 
upp till gräsmarkerna. Den genomsläppliga 
kalkgrunden i föralperna gjorde då som nu att 
de under den torra säsongen på sommaren 
fick söka betesmarker på högre höjder. Trans-
humance-kulturen är gammal. Men de bästa 

betesmarkerna fanns då liksom i dag nedanför 
2 000 m nivån. En och annan herde kan ha 
följt sin fårhjord högre upp, men vanligtvis 
har de nog stannat vid saftigare gräsmarker. I 
dag bor herdar ca 2 månader på 2 000 m höjd 
i Merveillesdalen. Hit upp keimmer fåren på 
kvällen från flera hundra meter lägre höjder, 
ty här i den svala luften besväras de inte av 
myggen. Om klimatiska förhållanden under 
bronsåldern medgav längre vistelse än i dag så 
högt uppe i alpdalen, har jag inte funnit nå
gon uppgift om. De permanenta bosättning
arna har av allt att döma legat i dalbottnar, vid 
lägre sluttningar intill eller vid kusten, som 
också fynd och undersökningar visar. 

Det har framförts teorin att dalarna kring 
bergen Bego och Merveilles varit kultplats (se
nast de Lumley 1984). Berget Bego t .ex. är 
synligt längs hela Rivieran. Det har också 
framhållits att berget Bego är ett askberg. 
Rossi (1979) påpekar att eftermiddagsbrisen 
från Medelhavet utlöser åskbyar kring berget, 
vilket också jag fick erfara. Den som inte upp
levt ett häftigt åskväder här uppe vet knappast 
vad åskväder är för något, försäkrade de 
franska studenter som deltog i inventeringen. 
När det blixtrar och dundrar som värst, så 
ekar dalen som om himlen tömde hela lagret 
av flygbomber ovan ens huvud samtidigt som 
det häftiga hällregnet hindrar sikten så att 
man knappast kan se en meter framför sig. 
Det gör minst sagt ett starkt intryck även pä 
moderna människor trots deras kunskap om 
orsaken till åskan. Hur bar då inte förhisto
riska människor upplevt det, när det blixtrade 
och dundrade runt Mont Bego, askberget 
framför andra - makternas hemvist. 

I detta sammanhang kan eickså erinras om 
vilken roll höga berg spelar i mytologierna hos 
Medelhavsländernas folk: Ararat, Sinai, 
Olympos. 

Noggrann och systematiskt utförd doku
mentation i fält är grunden för klassifikation 
och frekvensstudier av hällristningssymboler
na antingen man gör det på dator, som t. ex. 
fransmännen planerar eller manuellt med nål-
kort, som Malmer (1981) gjort med sitt under
lagsmaterial för korologiska studier. Men vår 
kunskapstörst är inte släckt med det. Vi vill 
veta vilken roll hällristningarna som kommu-
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nikationsmedd hade i det dåvarande samhäl
let. Det är flera aspekter man därvid måste 
lägga, t. ex. hällristningarnas belägenhet i ter
rängen och i förhållande till bebyggelsen 
(Nordbladh 1980). Vidare: hällristningarnas 
tendens till koncentration till vissa områden, 
där bl. a. Malmer har försökt förklara kon
centrationen i Sydskandinavien. Gäller den 
förklaringsmodellen Malmer ger även kon
centrationen i Alperna, t. ex. Mont Bego-om-
rådet resp. Valcamonica? Min fråga vittnar 
om behovet av komparativa studier. Detta gäl
ler även teilkningen av identifierbara motiv 
och abstrakta tecken samt syftet med ristandet 
i sin helhet. 

Efter ett kortvarigt besök i dalarna kring 
Mont Bego kan jag inte ta ställning till de 
hypoteser som lagts fram, än mindre keimma 
med egna teorier. Jag överblickar inte lida 
materialet, helst som det är ofullständigt pub
licerat. Därför nöjer jag mig med att referera 
till ett urval tolkningsförslag som presente
rats. 

Bland italienska och franska arkeologer rå
der nära på en samstämmighet att vissa av 
ristningssymbolerna representerar element — 
bovider, äijekrok, harv, lie, åker, vapen - i 
bronsålderns dagliga liv. Man antar att t .ex. 
på våren ristades arbetsmotiv fiir att försäkra 
givande skörd (Briard 1976). På de flesta (?) 
hällarna finns dock mera än ett ristningsmo-
tiv. Merendels förekommer upprepningar av 
samma motiv eller också ytterligare symboler, 
ofta också de flerfäldigt. Det är sällan möjligt 
att avgöra, om upprepningarna har kommit 
till successivt eller är rislade på samma gång. 
Men det finns ett antal exempel i Havsalperna 
liksom i andra hällristningsområden där man 
endera pä grund av överlappningar av olika 
motiv eller på stilistiska grunder kan konstate
ra att ristaren och hans eventuella medföljare 
återkommit till samma häll(ar), trots att det 
finns ristningsfria hällyteir i närheten. Oavsett 
hur upprepningarna av motiven kommit till 
uppstår frågan, om upprepningar av samma 
motiv påverkat bildspråkets innehåll. 

Nu till teckningarna av ett urval av ristnings-
symbolerna. Den behornade djursymbolcn 
tolkas allmänt som oxe eller tjur med hänvis
ning till att tjuren var ett kultdjur i Medel

havsvärldens religion — symbol för solen och 
åskguden men också för styrkan och fruktsam
heten. Därav alltså dess dominerande ställ
ning i hällristningarna. Symbolen är förknip
pad med gamla traditioner i Medelhavsområ
det (sedan 8:e årtusendet i Catal Hiiyiik i söd
ra Anatolien). Till Kreta kom tjurkulten under 
den minoiska kulturen i det tredje årtusendet. 
Efter segern över Kreta under andra årtusen
det övertog mykenarna kulten. Därefter spred 
den sig till det grekiska fastlandet eich vidare 
västerut. (Om tjurkultens historia i Orienten 
och i Europa, se De Laet 1981.) 

Vid mitt besök i Merveillesdalen fann jag 
dolkristiiingarna särskilt iögonfallande, där
för att i förhållande till övriga symboler är de 
storskaliga i avbildningen. De finns som 
nämnts t. o. m. i naturlig storlek. I förhållande 
till de små mansfigurerna ter sig deras stav-
dolkar i övernaturlig storlek. Vid åsynen av 
dem kommer man spontant att tänka på små 
spjutbärare i Tanum och Tisselskog. Dolkar 
har tolkats som kniv och jaktredskap, men 
också seim symbol för ett hierarkiskt samhälle 
eller en krigisk epok. 

Adoranten med upphöjda, vidöppna armar 
och oxen med vidöppna horn anger enligt de 
Lumley (1984) att de tar emot styrka från 
himlen. Människosymbolen tillsammans med 
rektangeln (med nätverk) mottar regnet som 
gör marken beredd för sådden. Han anser det 
sannolikt att det under bronsåldern förekom
mit flera gudar samtidigt, vilket illustreras 
med exempel, där på en och samma ristnings-
yta finns två antropomorfa symboler, t. ex. en 
med zig-zagarmar som åkallar åska eich intill 
densamme en kvinnlig adeirant utan huvud 
men med horn (fig. 5). Dessa tolkas som sym
boler fiir åskguden och jordgudinnan. 

Som nämnts är de flesta antropomorfa sym
boler maskulina. Därest det behornade djuret 
är tjursymbol, dominerar de maskulina sym
bolerna stort. Ehuru de antropomorfa symbo
lerna med identifierbara kvinnliga attribut är 
sällsynta är det viktigt att hålla i minnet att 
feminina symbeiler ändock förekommer. För
hållandet är likadant i Valcamonicaområdet, 
och även i Sydskandinavien. I alla des.sa områ
den med figurristningar är ristningarna fyllda 
av handjur, vapen och mansfigurer. 
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t 
Fig. 6 a. Ett urval av antro
pomorfa figurer (adoran
ter). Efter de Lumley 1984. 
— A selection of anthropo
morphic figures (adorers). 

£ 

Fig. 66. Dolkbärare, 
Mei-veillesdalen. Efler A. 
Priuli 1984. - Dagger be-
arers, the Merveilles Valley. 

Fornvännen 86 (1991) 



Hällristningar i Alpes Maritimes 87 

° s o ® 

Fig. 7. Geometriska ristningar: kvadrater och tr 
änglar. Efter de Lumley 1984. - Geomelric car 
vings: squares and rectangles. 

Jag vill här erinra om att under neolitikum 
dominerade kvinnliga symboltecken i de delar 
av Europa, där odling och djurskötsel funnit 
insteg. Det är eickså allmänt vedertaget att det 
är Orientens moder- eller jordgudinna som 
under det första odlingsskedet påverkat tros
föreställningar i vår världsdel. I Västeuropa 
förekommer t .ex. klart kvinnliga könstecken 
(parvisa bröst) i hällkistor, och de flesta sen
neolitiska steler och statue menhirer i Spa
nien, Frankrike och Italien har kvinnlig köns-
karakteristik. De från äldre bronsåldern där
emot är huvudsakligen manliga. 

Förändringar i bildspråket återspeglar för
ändringar i den magiskt religiösa föreställ
ningsvärlden. Detta är i sin tur en reflex av 
förändringar i samhällssystemet, varom bl. a. 
gravfynden ger besked. 

Beträffande tolkningen av de abstrakta sym
bolerna, tar jag här bara upp kvadrater, rek
tanglar och ovaler, tomma eller med galler-
d ie r nätverk, parallella linjer eller punkter 

Fig. 8. "Kartbilder' 
M. Bicknell 1971. 
Valley. 

(?), Fontanalbedalen. Efter C. 
- "Maps" (?), the Fontanalbe 

(fig. 7-8). Somliga ser i dem boskapsfållor (i 
synnerhet sådana med en punkt i varje galler-
ruta), andra uppfattar dem som nät att fånga 
vilt eller onda makter med. När rektangeln är 
fylld med parallella streck och förekommer 
tillsammans med beividsymboler anses den 
föreställa en harv. Fristående eller i kombina
tion med andra motiv uppfattar bl. a. de Lum
ley (1984) dem som parcellerad åkermark. Ny
ligen har också Zuchner (1986-87) diskuterat 
tolkningen av dem och därvid hänvisat till 
korsplöjda åkrar, s. k. Celtic fields, som på
träffats i Dorset, Sydengland och som där 
kunnat dateras till övergången från del tredje 
till det andra årtusendet. Ristningsåkrar är 
enligt honom symboler för keltiska åkrar. 
Korsplöjning bör sålunda ha förekommit vid 
samma tid också i Medclhavsområdet, fast 
spåren är svåra att upptäcka p. g. a. den inten-
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siva bebyggelsen under de senaste århundra
dena. 

Bland de ovan nämnda geometriska figurer
na förekommer tunna linjer som stundom för
grenar sig och slutar i små kvadrater och rek
tanglar. Intill dessa finns större "inhägnader" 
(ofta med rundade hörn och ofta flera klum
pade samman), fyllda med punkter. Också de 
har tolkats som åkrar eller som trädgårdar 
med odlingsväxter eller träd. Med få undan
tag när förekommer dessa komplicerade ab
strakta symbolgrupper egentligen bara i Fon-
tanalbedalen. 

Enligt Svensk uppslagsbok (bd 20/1951) åter
ger dessa ristningar planer av husgrunder och 
byar, en tolkning senn redan förekommer hos 
Bicknell (1902, 1913). Zuchner (1986/87) 
uppfattar dem i anslutning till bl. a. Bdt ian 
Lloris (1972) tolkning av liknande meitiv på 
den kända hällen i Bedolina, Valcamonica 
som topografiska kartbilder av små bebyggel
seenheter — en gård eller by. Visserligen anser 
han inte att de återger exakt alla jendbruksen-
heter utan får snarare ses som symboler lin-
odlad mark i de byar varifrån "pilgrimer" 
kom till Mont Bego-området. I likhet med 
andra författare före honom utgår också 
Zuchner (utan att direkt säga det) från Bick-
nells beskrivning av sin upptäckt av likheten 
mellan ristningsmotivens lay-out och bebyg
gelsen, när han vid sin dagliga klättring till och 
från ristningszonen i Fontanalbedalen från 
vissa utsiktspunkter betraktade landskapet 
nedanför. 

Tolkningen av de ovan relaterade motiven 
som topografiska kartbilder förefaller bestic
kande, men det är osannolikt att förhistoriska 
människor var i behov av kartor för att lokali
sera bebyggelsen eller att finna vägen. Deras 
landskapskännedom grundlades från mycket 
tidig barndom genom direkt kunskapsöverfö
ring, som antropologisk forskning av illittera-
ta samhällen visat. Hell nyligen har också De-
lano Smith (1988) diskuterat dessa kartbilder 
men utifrån kartografiska synpunkter. Därvid 
påtalar hon arkeologernas bristfälliga meto
der vid identifiering av kartbilder på hällarna. 
Fcir identifiering av förhistoriska kartbilder 
föreslår hon några nödvändiga kriterier för 
analys, baserade på kartbildernas visuella ka

rakteristika. Enär förhistoriska kartbilder — 
om de nu i vid bemärkelse var topografiska, 
vilket endast arkeologiska undersökningar av 
samtida bronsåldersbebyggelse kan bevisa — 
inte hade något praktiskt syfte är de symboler 
och sålunda principiellt samma sorts coder 
som övriga ristningsmotiv, tillägger hon. Där
till vill jag ytterligare framhålla att de många 
" inhägnader/åkrar" som ofta upprepas på en 
och samma häll, varvid den ena "inhägnaden" 
ofta bifogats till den andra, kan ses som en 
parallell till upprepningar av övriga motiv, 
t. ex. vapen och oxhuvuden. Redan detta för
hållande gör att ristandet av dem för hällrista-
re och deras samhälle haft samma syfte som 
ristandet av de övriga symbolerna. För övrigt 
är upprepningar av ett och samma motiv på 
en och samma häll karakteristiskt fiir alla häll-
ristningsområden i Europa. Sannolikt hänger 
sedvänjan samman med deras gemensamma 
(religiösa?) bakgrund. 

Att hällristningarna i Havsalperna liksom 
annorstädes hade ett meddelande till sin sam
tid och samtidigt också till högre makter, är 
sannolikt. Ristningarna var ett uttryck för nå
gon sorts magisk-religiös tro. Det är likaså 
troligt att - som redan nämnts - de höga 
bergstopparna Bego och Merveille, heliga 
berg, haft betydelse för ristningarnas lokalise
ring. I Merveillesdalen i strikt bemärkelse läg
ger man snart märke till att ristaren oftast valt 
hällen så att han kunnat stå med blicken meit 
Merveillesmassivet resp. dess topp. 

Vid studiet av religion kan man anlägga tre 
aspekter: kult (riter), myt (idéinnehåll) och 
förhållandet mellan deltagare (officianter och 
menighet). Ristningar är materiella spår av 
riter. Beträffande den mytiska idébakgrunden 
och förhållandet mellan eifficianter och me
nighet, så finns det ingenting annat att hänga 
våra tolkningar på än analogier från vår egen 
idévärld, socialantropologernas erfarenheter 
vid studiet av s. k. primitiva samhällen eich 
skrivna relikter från den klassiska idésfären. 
Och här får vi vara medvetna om att analogier 
ändras i takt med vår idévärld. 

Det grundproblem som reser sig vid tolk
ningen av ristningarnas syfte är sålunda: skul
le ristningar påverka övernaturliga makter el
ler/och var deras uppgift att ingjuta vördnad 
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hos besökande menighet och prestige för dem 
som gjorde dem? Frågan kan möjligen få ett 
svar genom samarbete med religionsforskare 
och etnologer/etnografer. 

Vidare, hur skall en principiell likhet - ej 
stilistisk — mellan vissa motiv och abstrakta 
tecken och kombinationer dem emellan i Al
perna eich i Sydskandinavien uppfattas (jfr As
mus 1979)? (Här bortser jag från spridnings-
bilden av symbolerna i det sistnämnda områ
det, dvs. att där i det södra, östra och västra 
delen av området frekvensen av vissa motiv är 
påtagligt olika.) Samma fråga gäller också i 
utförandet: i båda dessa områden förekom
mer konturristningar eich uthuggna ristningar 
( = lågrelief). Ett är dock säkert, ristningssym-
bolerna har inte spridit sig från Havsalperna 
till Norden. Det motsägs av ristningsstilen. 
Trots detta aktualiseras den gamla frägan: 
finns det en gemensam idébakgrund till sym
bolerna? Har symbolerna ingått i ett interna
tionellt (europeiskt) symbolspråk? Har de i så 
fall haft samma innebörd hos oss som vid Me
delhavet (jfr Nordbladh 1980)? På vilket sätt 
har de kommit till Norden? På importerade 
föremål (textil och bronser), som Malmer och 
flera före honom starkt framhållit? Enligt min 
mening förutsätter upptagandet av detta bild
språk en transport i människohjärneir av 
"know how" och trosföreställningar från ett 
område till ett annat. Hällristningarna är bara 
en del av den idévärld, som söderifrån nådde 
Sydskandinavien. 

Som det framgår av ovan ställda frågor är 
ett komparativt samarbete mellan hällrist
ningsforskare i Alpområdet och Norden av 
intresse av flera skäl. 

Referenser 
Asmus, W.-D. 1981. Bronzezeit im Norden und 

östlicher Miltelmeerraum. Die Kunde, Neue F'olge 
30/1979 s. 81-95. Hildesheim. 

Bicknell, C. M. 1902. The prehistoric rock en
gravings in the Italian Maritime Alps. Bordighe-
ra (P. Gisbelli). 

— 1971. A guide to the prehistoric rock engraving in 
the Italian Maritime Alps. Bordighera 1913 (G. 
Bessone). Franska och italienska översättningar i 
nytryck 1971. 

Briard, J. 1976. L'Age du Bronze en Europé Barhare. 
(Mont Bego 92, 263-68). Éd. des Hespérides. 

Chippindale, Chr. 1985. Una vita sacra: Clarence 
Bicknell and the discovery of alpine prehistoric 
rock an. Papers in Italian archaeology IV. The 
Cambridge Conference. Prehistory, part II, ed. 
Malone, C. and Stoddart, S. BAR international 
series 244, s. 177-203. 

Conti, C. 1972. Corpus delle incisioni rupestre di 
Monte Bégo. Fasc. I, zone I, Regione dei Laghi 
Lunghi. Inslituto international di studi Liguri, 
Bordighera. 

Delano Smith, C. 1988. Archaeology and maps in 
prehistoric art: The way forward. Bollettino del 
Centro Camuno di Studi Preistorici (= BCSP), Vol. 
24, s. 99-1 12. 

Lloris, B. M. 1972. Los grabados rupestres de Be
dolina (Valcamonica). BCSP. Vol 8, s. 121-58. 

Lumley, H. de, Fonvielle, M. E. och Abelanet, J. 
1976. Vallée des Merveilles. Union Internationale 
des scienees pré- et proto-historiques, Nice. 

Lumley, H. de. 1984. Les Gravures Rupestres de 
l'Age du Bronze de la vallée des Merveilles Mont 
Bego, Alpes-Maritimes. IA Anthropologie, bd 88, s. 
613-47. 

Malmer, M. 1980. A chorological study of North F.uro-
pean rock art. Antikvariska serien 32. Kungl. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien. 

Monlforl, P. de. 1460. Refererad i Amiranle, F. 
och Vatteone, N., / Libri di pieta del Monte Bégo 1, 
La Valle delle Meraviglie. Imperia, Gruppo Im-
periese di Ricerca Arrheologica 1980 s. 131. 

Nordbladh, J. 1980. Glyfer och rum kring hällrist
ningar i Kville. Akad. avhandl. Institutionen för 
arkeologi, Göteborgs universitet. 

Riviere, E. 1978. Gravures sur les roches des Lacs 
des Merveilles au Val d'Enfer. Association Fran
caise pour VAvancement des Sciences: Congrés du 
Paris. Paris, s. 783-93. 

Rossi, E. 1979. Fantastique Vallée des Merveilles. Pa
ris. 

Zuchner, C. 1986-87. Kartenbilder des 3. und 2. 
|ahrtausends v. Chr. Mitteilungen der fränkischen 
geographischen Gesellschaft. Bd 33-34, s. 321-44. 

7-!) 18642 Fornvännen 86 (1991) 




