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Debatt 

Funderingar kring hällristningsforskning 

Den diskussion som förs i föreliggande upp
sats har föranletts dels av det internationella 
hållristningssymposium om hällristnings-
forskningens nuvarande läge och nya mål, vil
ket hölls i Tanum i maj 1991 i samband med 
Göteborgs universitets 100-års jubileum, dels 
av mitt uppdrag i juli samma år vid ett inter
nationellt symposium i Tende, Provence, att 
redogöra för vad hällristningarna har att säga 
om det nordiska bronsåldersfolkets religiösa 
föreställningsvärld. Symposiet i Tende hade 
tyngdpunkten på de alpina hällristningarna, 
symposiet i Tanum på de sydskandinaviska. I 
fråga om inriktningen av ristningsmotivens 
tolkning var de två symposierna på sätt och 
vis varandras motsatser. I Tende dominerade 
den religiösa inriktningen med hänvisning 
till myter och gamla Medelhavsreligioner. 
För att ge styrka till argument förekom till 
och med högläsning enn Moses' stentavlor i 
Gamla testamentet. På symposiet i Tanum 
tolkades ristningsmotivens innebörd övervä
gande i profana termer, ifall tolkning överhu
vudtaget förekom. 

Mot slutet av symposiet i Tanum aktualise
rades frågan om överhängande miljöhot 
(sura regn) som gör att många nordiska håll
ristningar kommer att försvinna inom över
skådlig tid. Redan nu är skadorna på en d d 
hällar påtagliga. Från de utländska deltagar
nas sida betonades starkt behovet av en full
ständig dokumentation enligt inemationell 
standard som nödvändig förutsättning att 
åtminstone i den formen till eftervärlden 
bevara en så rik kunskapskälla om bronsål
dern, renligt min uppfattning är i synnerhet 
fotodokumentation i varje fall i Sverige starkt 
eftersatt. 

Vilka funderingar väckte då dessa symposier, 
där så många hällristningsforskare presente
rade sina resultat? Jag ska i det följande ta 

upp några av dem rörande de sydskandinavis
ka ristningarna. 

Att hällristningarna är uttryck för en före
ställningsvärld visualiserad i bild är inte för 
djärvt att antaga. Att de har en kommunikativ 
roll, dvs. att ristaren förutsätter att deras bud
skap uppfattas av samtida åskådare torde inte 
heller var för djärvt att antaga. Huruvida 
denna föreställningsvärld också kunde kom
municeras oralt, därom vet vi intet. En oral 
tradition är dock sannolik. Vissa figurer på 
hällristningarna antyder att kommunikatio
ner även kunde ske genom kroppsspråk, 
t. ex. genom gester, som vi tolkar adorativa, 
genom krumsprång och dans, genom ljud, 
bl. a. trumpet-/lurstötar, processioner o. dyl. 

Om vi vidare antar att det är fråga om en 
föreställningsvärld, som vi med vår termino
logi skulle kalla magisk-religiös, så kommer 
följdfrågan, vilken roll religionen spelade i 
bronsålderssamhället. 

De arkeologiska fynden från bronsåldern 
har gett oss bilden av ett stratifierat samhälle, 
dvs. ett samhälle präglat av ojämlikhet om 
resursfördelningen individer emellan. Denna 
ojämlikhet tydliggjordes genom att de resurs-
rika prydde sig med statusmarkerande vape-n 
och smycken. Denna statusmarkering följde 
individen ända in i döden: gravhögens stor
lek och den dödes persemliga utrustning inkl. 
statussymboler och övriga gravgåvor (t. ex. 
bronskarl) markerade hans /hennes positiein 
i samhället. Därmed markerade och legitime
rade också de efterlevande sin ställning. Det 
finns en hel skala av gravar från resursrike
dom till extremt enkla. Det är inte otroligt att 
det därutöver finns ett mörkertal av kroppar 
jordade utan gravmarkering. 

Tecken på stratifiering i samhället kan i 
Norden spåras redan under neolitikum men 
framträder fullt tydligt under bronsåldern. 
Ojämlikheten kom till uttryck genom den 
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stora gravhögen och utrustningen vid grav
sättningen, bl. a. med lyxartiklar (vapen, 
smycken av brons). Högens civertydlighct ut
löste gemensamhetskänslor gentemot ett 
samhällscentrum, personifierat av den döde. 

Lämningarna understryker denna sam
hällstyp inte bara genom gravar av olika dig
nitet utan även genom offergåvor av brons
föremål - depåfynd - av olika dignitet samt 
inte att förglömma hantverksspecialisering 
(främst bronssmeder och hällristare), som 
under bronsåldern utvecklats med full kraft 
Just specialisering av hantverket är ett tecken 
på en typ av stratifierat samhälle, vanligen 
tolkat som hövdingasamhället. Huruvida de
påfynden med bronserna är de ledande fa
miljernas enskilda offergåvor eller ingår i en 
offentlig ceremoni, vet vi ingenting om. 

Religionens ideologiska roll 

Vad hade hällristningar för uppgift i denna 
typ av samhälle? Om vi utgår från att de har 
cn rdigiös-magisk innebörd, så beir vi hålla i 
minnet att religion i dessa samhällen omfat
tade visserligen vardagslivets alla aspekter 
men att den inte var privat utan offentlig 
angelägenhet, inflätad i samliällskonstitutio-
nen. Talesättet att religion är privatsak, är ett 
modernt talesätt (för övrigt inte acceptera! av 
vår tids religiösa människor). Enligt antropo
logisk forskning udörmas och leds ceremoni-
c-riia av en d i e r liera därtill givna genom sin 
positiein i samhället, dvs. officianter. Del är 
cjllie ianle-n som kallar till samling ftir cere
monien. Det är inte osannolikt att så oc ks.i 
har varit i det nordiska bronsålderssamhälle-i. 

I en religion kan man analytiskt skilja på 
riter, myter och relationen offidant—menig
het. När vi jämför vår egen tids stora religio
ner faster vi oss vid religionens mytologiska 
innehall i vidaste bemärkelse. Vi gör skillnad 
mellan de stora religionerna utifrån deras 
gudomsbegrepp (en gud, flera gudar, tre
enighet, e t c ) , existentiella problem (genesis) 
och eskatologiska frågor. Vi fäster oss mindre 
vid de behavioristiska attityderna och offi-
ciantens relation till menigheten. Denna 
inställning har starkt markerat hällristnings-
forskningen: intresset har varit koncentrerat 
på det myleilogiska innehållet. 

Detta synsätt har dominerat såväl den arke
ologiska som religionshistoriska hällristnings-
forskningen praktiskt taget ända tills nu. Det 
har med rätta från en del håll framhållits det 
osannolika att elet utifrån antika skrifter går 
att tolka nordisk bronsåldersreligion. Tids
avståndet är ftir stort: den äldsla källan hän
för sig på några rader hos Caesar, alltså ett 
halvt årtusende efter den nordiska bronsål
derns slut. Att efter ännu senare romerska 
källor benämna hällristningsfigurer och sym
boler med keltiska gudanamn - sådana de 
uppfattades av romerska författare - är att 
utan kritik anamma interpretatio romana 
(Görman 1987). Däremot är det uppenbart 
att en h d rad hällristningssymboler har sina 
förebilder inom den keltiska kultursfären, 
som Görman anför - och troligen även ett 
visst samband med keltisk myloleigi. Men pä 
vilket sätt går inte utan skriftliga källor att 
närmare precisera. Det är än vanskligare all 
med ledning av Beowulf och medeltida 
isländska sagor rekonstruera bronsålderns 
religion med namngivna gudar (Boyer 1991) 
c-llc-i att göra det utifrån sinsemellan väsens
skilda religioners myter utan hänsyn till tid 
och rum (Almgren 1962). Malmer har med 
rätta som tankeexperiment påpekat det 
omöjliga i att förstå vare sig kristendomens 
eller den islamiska lärans mytiska aspekter 
utan skrivna källor (1989 b). 

Trosinnehållet kan vi sålunda inte komma 
åt utan skrifter eller vittnesbörd, däremot 
kan vi i viss utsträckning i hällristningar stu
dera riter och ceremonier. Hällristningar 
synes återge - i stereotyp form eller i symbo
ler - processioner, "parader" med vapen, 
dans, adorativa kroppsrörelser, musik (bilder 
av trumpet-/lurblåsaie-). 

Malmer har påpekat (1981, 1989 a, /i)att 
vapen och båtar med bemanning är statusbe-
tonande objekt - ty de var inte var mans 
egendom. Därmed öppnas en fruktbar väg 
för svensk hållristningslörskning. Men Mal
mer set dessa objekt som symboler för olle-i-
gåvor, dvs. som ett surrogat för verkliga offer
gåvor av brons. Alltså i motsats till förhållan
dena i elet danska samhället där man offrade 
bronsföremål, offrade "fattigadel" i Sydskan
dinavien i stället ristade prestigesymboler. 
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Denna slutsats hänför sig lill förhällandet att 
hällristningar i det bronsrika Danmark spelat 
en underordnad roll jämfört med vad de 
gjorde i Sydskandinavien (Malmer 1989 a, b). 

Här kan jag inte följa honom. Det är osan
nolikt att bronsålderns människor kunde ha 
en modern "economic-man"-attityd, typisk 
för vår tid. Man kan med fog fråga sig om för
historiska människor gjorde sådana ekono
miska kalkyler. Sydskandinavien var visserli
gen inte så rikt på bronser som Danmark, 
men de förekom också i det hällristningsrika 
norra Bohuslän (jfr Bertilsson 1987) och 
Östfold Trots att det inte föreligger några 
kvantitativa analyser om förhållandet, är det 
dock uppenbart att trakter med hällristning
ar i Tyskland, Danmark och Skåne inte sak
nat bronsföremål. 

Slutsats: Med utgångspunkt från Malmers 
iakttagelse är det viktigt att understryka att 
hällristningarna hörde hemma i en social 
miljö där de prestigebetonande objekten -
vapen, vapenlekar, jakt och bemannade båtar 
- också hörde hemma. 

Då försöken till mytologiska tolkningar av 
hällristningarnas innebörd inte fyller de krav 
på verifierbarhet som modern forskning stäl
ler, har hällristningsforskning i Norden i 
ökad utsträckning inriktats på hällristningar
nas reill som kommunikationsmedel i brons-
ålderssamhället. Härvid har hällristningsloka-
lernas relation till gravplatser och till bebyg
gelsen kommit i förgrunden (Kjellén & 
Hyenstrand 1977; Nordbladh 1980; Bertils-
son 1987; Sognnes 1983, 1987, 1990). 
Visserligen visar alla gjorda fältstudier att det 
föreligger ett klart samband mellan hällrist
ningar och bosättning. Bara en undersök
ning (Sognnes) omfattar en vidare analys av 
förhållandet så pass ingående att författaren 
vågar sig på att uppställa följande hypotes: 
varje bronsåldersgård har haft egen hällrist
ningsplats. Jag skulle hellre vilja säga bosätt
ningsplats än gård, som kan ge en felaktig 
association till den moderna kärnfamiljen. 
En bosättning på dåtida gård var ett litet sam
hälle i sig själv. 

Forskningen om hällristningamas rumsli
ga relation till andra fornlämningar befinner 

sig fortfarande i sin linda, och framför allt är 
kännedomen om boplatser ännu otillräcklig. 
Problemet därvid är dels att få boplatser i 
närheten av hällristningsområden blivit 
undersökta, elds att det är svårt att känna 
igen bronåldcrsbosättningar utan tidstypiska 
föremål eller spår efter bronsgjutning. 
Trasiga bronsföremål kastades inte på sophö
gen och bronsgjutning förekom sannolikt 
inte inom varje bosättningsområde. Arbetet 
på åker och äng fortsatte länge med redskap 
av sten (som sannolikt vanligen saknade för 
tidsåldern karakteristisk form) och av trä. Det 
år ofta praktiskt taget omöjligt att se skillna
der mellan senneolitiska boplatser och brons-
åldersboplatser. Vi har inte lärt oss analysera 
dem med den noggrannhet som behövs. 
Men kunskap om boplatserna är nödvändig 
för att besvara frågorna om varje bosättnings-
enhet hade sin egen hällristning/set av rist
ningar eller om hällristningarna var gemen
samma kultplatser för en bygd, dvs. haelc- till 
uppgift att ge identitet åt en viss bygd i för
hållande till omgivande bygder. Däremot är 
det lånare- att se skillnader mellan olika 
regioner, som Malmers studier visat (1981). 
För förståelsen av hällristningar år likaså 
angeläget att veta om ristningar i en bygd 
också var signaler till samhällen utanför byg
den och därigenom var så att säga en sorts 
territoriemarkering. 

Vid liällristningsstudier har det varit natur
ligt att tidens prestigegivande statusobjekt 
och verksamheter (båtar, vapen, beväpnade 
män, stridslekar, stridsvagnar, hästar, hingst-
kamp, ryttarspel, jaktscener) mest fångat 
forskningens intresse. Men det är lika viktigt 
att konstatera ristarens ointresse för tidens 
näringar. Det obetydliga antalet årdermotiv 
med eller utan plöjare, 12 i det ristningsrika 
Bohuslän, är enda antydan av odlingen. 
Förhållandet är ännu mera markant i andra 
landskap (t. ex. ristning av årder förekom
mer bara en eller ett par gånger i Östfold, 
Östergötland, Uppland). Det väger lätt som 
bevis för vårliga fruktbarhetsriter jämfört 
med upp till tusentals skepp och andra fre-
kvent förekommande figurer i berörda regio
ner. På några enstaka ristningar när saknas 
också bilder av fisk och fiske - en annan 
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näringsgren - såväl i Bohuslän som annorstä
des. Fisket var dock utan tvekan betydelsefullt 
för försörjningen vid de fiskerika vattnen vid 
Skagerack-Kattegattkusterna, likaså inlands-
fisket i närbelägna vattendrag. Med undantag 
för relativt få scener med husdjur, ibland 
med en eller ett par herdar (bl. a. i Öster
götland) visar sig den vardagliga näringen 
egentligen inte på hällristningar. Därav kan 
man sannolikt dra slutsatsen att de som gjor
de eller beställde ristningar var personer som 
ägde båtar, var beväpnade, ägnade sig åt 
stridslekar, jagade men inte arbetade i jord
bruket eller med näringar som fisket. 
Påståendet som man ibland får höra från reli-
gionshistoriskt håll att religionen speglar 
näringen i sina uttryck, stämmer inte på nor
diska bronsåldersristningar. 

Det gör inte heller hällristningarnas läge 
mitt i eller intill odlingsbar mark. Den 
odlingsbara mark vi ser i dag och på våra kar
tor är från sen historisk tid, i många fall från 
senare delen av 1800-talet. Den allmänna 
iakttagelsen att ristningarna oftast ligger intill 
eller nära vatten, alltså på platser med bättre 
betesmark, kan snarare ge anledning att anse 
husdjurshållningen viktigare än sädesodling
en i gårdens ekonomi. Jordbruksekoneimins 
tillväxt skedde länge huvudsakligen genom 
ökad djurskötsel. Men alltjämt gav fisket bas
födan. Fisk förekom i minsta lilla bäck, som 
numera på grund av dikningarna är hell 
borta. Det är föga troligt att försörjning 
under bronsåldern var något problem i för
hållande till befintliga och tillgängliga resur
ser. Om sädesodling och husdjursskötsel inte 
räckte till för det dagliga näringsbehovet 
under hela året - vilket säkert var fallet -
fanns skogens vilt och vattendragens fisk all
tid till hands i naturens outtömliga skafferi. 
Hällristningarna hade inget sammanhang 
med näringen. 

Alla hällristningsforskare har noterat att 
ristningarna i huvudsak upptar männens 
värld och intressen. Var finns kvinnorna? 
Med ett fätal undantag när saknas kvinnorna. 
Hur skall man förklara detta förhållande? I 
depåfynden finns typiska kvinnoattribut -
smycken - representerade redan under äldre 
bronsålder och deras betydelse ökar påtagligt 

under yngre bronsålder. Det finns dock fors
kare som menar att växtsymbeiler represente
rar del kvinnliga elementet på ristningar 
(bl. a. Gro Mandt 1986). Dessa är dock fåtali
ga. Några forskare har ansett att abstrakta 
symboler representerar närvaro av kvinnor 
(bl. a. Burenhull 1980). Men vad har man för 
hällpunkter för det? Frånvaro av kvinnor kan 
snarare enligt analogier i kända religioner 
och genom antropologisk forskning förklaras 
med att det var män som utförde religiösa 
handlingar. Visserligen är också offerfynd -
depåfynd - en religiös handling (med magisk 
karaktär). Där är kvinnor synliga genom 
smycken. Kanske kan frånvaro av kvinnor och 
kvinnoatlribut på ristningar åberopas som 
stöd för uppfattningen att hällristningsbilder 
inte är offer. 

De obesvarade frågorna enn hällristningar
nas syfte och innebörd är många. Många 
kommer aldrig att kunna besvaras, men på 
somliga kommer en fortsatt forskning att ge 
svar. En viktig förutsättning för det är mer 
kunskap om det nordiska bronsålderssambäl-
let. För att nå ytterligare kunskap om samhäl
let och ristningarnas kommunikativa roll däri 
måste vid fortsatta undersökningar hållas de 
ovan berörda frågeställningarna i minne. 

Av vad som ovan anförts kan man dra föl
jande slutsats: hällristningarna har i det sam
hälle, där de utfördes, påmint åskådarna om 
och glorifierat ett skikt av väpnade män, en 
miljö med bemannade båtar, officianter och 
adoranter. Hällristningar låter sig sålunda 
inordnas i den hierarki av statussymboler 
som karakteriserar bronsålderssamhället: 
gravhögar av olika dignitet och offergåvor av 
olika dignitet. De har varit kultplatser, där 
för oss okända makter har besvärjts med riter 
och ceremonier men där samtidigt den pre
stigesymbolik utvecklats som haft en uppgift 
att fylla i det hierarkiserade samhället. Den 
hypotesen ligger nära till hands att offician-
ten tillhört det ledande skiktet. Det är han 
som stått i förbindelse med makterna och det 
har skänkt honeim prestige och därmed den 
hierarkiska samhällsstrukturen. 

Den lyx i form av föremål (vapen, smyck
en, musikinstrument) i brons som steirhögars 
familjer kunnat utveckla förutsätter - den 
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hypotesen vågar jag ställa - ett troget klientel 
av arbetare på äng och åker, vid fiskevatten, 
som utgjorde samhällenas anonyma flertal 
och som i vördnad inför de gudaborna 
vapenbärarna utförde det dagliga livets tunga 
sysslor. Att ingjuta respekt och tillgivenhet 
hos dessa var religionens uppgift. Religionen 
var sålunda ett sammanhållande element i 
samhällsbyggnaden. 

Men vi behöver inträngande studier av 
relationerna; habitation-kultplats-gravplats-
ekonomirevir, i själva verket en bronsålders
samhällenas byggnadsplan eller rättare gene
ralplan, innan vi förmår lösa de problem, 
seim mina funderingar rör sig kring. Mycket 
fältarbete återstår - men ett fältarbete med 
klara frågeställningar. För hanterandet av 
dessa frågeställningar skulle också behövas 
fastare samarbete med hällristningsförskare i 
Sydeuropa, inte minst de franska och italiens
ka, än vad sammanträffanden vid symposier 
kan erbjuda. 
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Li I i Kaelas 
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412 71 Göteborg 

Neolithie Farming Practice—An Archaeological Response 
to the Göransson Hypothesis 

Rapid devdopments in palaeobotanical work 
över the last two decades have created a new 
platform for understanding prehistoric farm
ing practice. Basically this is due to a signifi
cant rise in the number of modem C14-dated 
diagrams, the sophistication of analytical 
methods, each diagram induding more and 
more specific information, and an increasing 
understanding of the interplay between re
gional, local and on site vegetational changes 
(Andersen 1992; Behre 1981 and 1986; Birks 
et al. 1988: part 2). This development, howev
er, has also raised a number of new problems, 
questioning traditional kneiwledge. It has be-

conie increasingly clear how difficult it is tei 
establish general patterns of development 
(Greienman-van Waateringe 1988), to ddimii 
cattle husbandry from agriculture (Berglund 
1985), or even defme the relationship be
tween cultural and natural processes of vege
tational change as reflected in the pollen rec
ord. Hans Göransson in particular has pro-
moted a number of interesting new hypoth
eses about Neolithie farming practice 
(Göransson 1982 and 1988 o) which run 
counter to traditional interpretation. This has 
stimulated research (e.g. Bjerck 1988), which 
is most welcome. The problem is, however, 
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