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Debatt 

Hällristningar och skrift. De nuhiska bilderna 

Den svenska forskningen kring hällristningar 
och hällmålningar har alltid varit livlig, inte 
minst under senare år. När nu Tanums häll
ristningar kommit med pä Unescos lista över 
världskulturaivet och undersökningar pågår av 
hur man skall kunna skydda dem från det mil
jöhot, som sura regn Utgör, kommer väl denna 
forskning ännu mer i centrum ftir intresset. I 
Fornvännen 1993/4 gav Lili Kaelas utifrån tvä 
internationella symposier - i Tanum i maj 1991 
och Tende i juli samma är - en överblick över 
den aktuella forskningen och dess frågeställ
ningar. I festskriften till Birgit Arrhenius belys
te Mats Malmer (1993) bildernas förhållande 
lill skriftlig kommunikation och i några utsökt 
vackra volymer har G. Burenhult låtit oss av
njuta både svenska, sahariska och andra bilder, 
för att nu bara nämna några fä nyare bidrag. 

Som bl. a. Malmer påpekar är det en mer el
ler mindre globalt gällande regel att hällbilder 
upphör att skapas när en skrift introduceras i 
området. Som exempel anför han Gallien med 
den romerska erövringen, Skandinavien med 
runornas införande, Pacificien med den euro
peiska infiltrationen, Australien med missions
skolorna. Han understryker att hällbildernas 
karaktär beror inte pä det geografiska läget, 
utan på områdets kulturstadium. Typiskt för 
paleolitiska och nordskandinaviska bilder är 
naturalistiska djurbilder exh stiliserade bilder 
av människor, fcir Spanien och Sahara bilder av-
dagligt liv, för Västeuropas megalitkonst och 
fiir Hawaii symboler och »psykogram». Man 
kan finna slora likheter mellan exempelvis Syd
skandinaviska bilder, Norditaliens bronsålders-
bilder och vissa kinesiska hällbilder. 

Även om sädana generaliseringar har en be
gränsad giltighet och det inte är svårt att inom 
varje grupp finna många undantag, torde hu-
vudtesema ha sin giltighet eller i varje fäll vara 
värdefulla som tankeställare. Särskilt gäller del

ta att hällbilder är ett uttryck för ett områdes 
kulturstadium och människans anpassning till 
miljön och utnyttjande av den. Inom vart och 
ett av de uppräknade områdena finner man 
därför naturligt nog inte sällan samtliga kate
gorier av bildtyper representerade, men dä un
der olika tider, vilket ju bestyrker huvudtesen. 

Ett utomeuropeiskt område som blivit myck
et uppmärksammat är det centrala Sahara med 
tonvikten pä den märkliga bildskatt som Henri 
I.liote upptäckte i Tassili pä 1950-talet (se t. ex. 
Lhote 1959, Klippmålningarna i Sahara, exh nu 
också Burenhult 1982, Iherir exh för en över
sikt över det sahariska kulturområdet t. ex. Ku-
per (ed. 1978), Huard & Ledant (1972), liksom 
fiir senare undersökningar i södra Libyen Muz-
zolini (1992) m.fl.). 

Vi rör oss här i huvudsakligen skriftlösa om
råden, i varje fall under de tider som klippkon
sten stammar frän. Men ett område som bl. a. 
till frägan om hällristningars förhållande till 
skrift kan vara av ett särskilt intresse är Nilda
len med närmast angränsande öknar, eftersom 
vi här finner hällristningar i områden där ock
så en delvis samtida skriftkultur förekom. Detta 
komplex tycks ha blivit mindre uppmärksam
ma] i den nordiska debatten, vilket kanske är 
desto märkligare som just skandinaver här 
gjort en tungt vägande insats, både kvantitativt 
och kvalitativt. Jag tänker här pä Pontus Hell
ströms och Hans Langballes dokumentering av 
hällristningar i Sudan, frän den egyptiska 
gränsen till den andra katarakten, som Hell
ström (1970) publicerade på ett föredömligt 
sätt. 

Genom byggandet av den »Höga Dammen» 
vid fiirsta katarakten i södra Egypten sattes un
der 1960-talet en ca 600 km lång sträcka under 
vallen, frän fiirsta katarakten vid Assuan till 
Dalkatarakten i norra Sudan. Detta omräde, 
del nordligaste Nubien, var ett enda stort Iri-
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luftsmuseum med Abu Simbels klipptempel 
som det stora paradnumret. Där mötte Medel
havskulturerna de afrikanska, här var »korri
doren till Afrika» (W. Y. Adams) med tusentals 
fornminnesplatser som illustrerade dessa kul
turmöten frän äldsta tider till nutid. Genom en 
internationell insats under Unescos egid kunde 
samtliga faraoniska tempel räddas undan förin
telse, hundratals fresker frän kristen tid och lu
sentals fynd frän de arkeologiska undersök
ningar som omfattade praktiskt taget hela 
översvämningsområdet. Nubien blev ett av de 
bäst undersökta områdena i världen och denna 
omistliga länk till de afrikanska kulturernas his
toria gick inte förlorad. 

Här spelade de nordiska länderna en viktig 
roll. I förhållande till landets storlek uttryckt i 
BNP och FN-procent lämnade Sverige ett av 
de största bidragen till räddandet av Abu Sim-
bel, som dessutom var en triumf fiir svensk tek
nologi. Det var den som stod för arbetsmeto
derna och som hade ett stort medansvar i 
räddningsarbetets genomförande. Inom arkeo
login var den samnordiska expeditionen en av 
de största, om inte den största, tack vare att 
Danmark, Finland, Norge och Sverige slog sig 
samman om en expedition, som inventerade 
exh grävde ut nästan alla fyndplatser på Nilens 
östra strand frän den egyptiska gränsen i norr 
till andra kataraktens nordligaste del i söder. 
Ungefär 150 kvadratkilometer på en sträcka 
pä 60 kilometer på Nilens östra strand klarades 
av genom en intensiv insats under fyra vintrar 
med upp till tjugo arkeologer, osteologer, foto
grafer och tekniker och ca 150 nubiska arbeta
re. Insatsen resulterade i en överväldigande 
mängd fynd och primärdata, som trots oavbru
tet arbete kunde färdigpubliceras fiirst efter ca 
30 år i en serie pä 9 volymer i 12 band i stort 
format, sammanlagt över 1 600 sidor och ca 
1 000 planscher. Trots tidsutdräkten innehade 
de nordiska länderna ocksä här nägot av ett in
ternationellt rekord ifråga om både kort tid 
och stor volym ftir den simliga publiceringen. 

På alla områden var mängden primärfakta 
överväldigande. Inventeringen gav som resul
tat 490 registrerade fyndplatser från tidig sten
ålder till medeltid, praktiskt taget samtliga tidi
gare okända. Ungefär 4 200 gravar grävdes ut 
liksom fem kyrkor och några befästningar. 

Fyndplatserna var av växlande storlek, varav 
en med ca 700 mer eller mindre oplundrade 
faraoniska gravar. Huvudsakligen därifrån 
kom, förutom en mängd andra fynd, 3 000 he
la eller nästan hela lerkärl frän Nya Rikets tid. 
Från senare gravar keim ca 6 000 textilfrag
ment. Publikationen av de fysiska antropolo
gernas resultat grundade sig på 35 000 mät
ningar på 1 500 individer. I den volym som be
handlar de mellannubiska kulturerna (C-
grupp, Pangrave, Kerma och Transitional) 
upptar 90 sidor datalistor ungefär 90 000 pri
märdata som bas för en korrespondensanalys, 
där frän 24 valda platser och 93 attribut. 2 232 
karakteristika sättes i relation till varandra och 
resulterar i vägda diganostika fcir de fyra rela
tivt samtida kulturerna som förekom sida vid 
sida. I volym 5 över Nya Rikets fynd omfattade 
korrespondensanalysen 474 gravar och 145 at
tribut, alltså 35 830 karakteristika jämförda 
med varandra och projicerade i diagram, som 
inom omrädet ger en detaljerad bild av den fa
raoniska kolonialismens sociopolitiska och eko
nomiska aspekter och deras utveckling under 
1400-talet f. Kr. 

Det var två aspekter som de flesta andra ex
peditionerna, i motsats till den samnordiska, 
ofta inte bekymrade sig om. Det ena var den 
fysiska antropologin, det andra var hällrist
ningarna. Eftersom vi visste att ingen skulle 
komma efter oss (xh att det vi lämnade ogjort 
skulle gå förlorat, övergick vårt program myck
et tidigt frän enbart arkeologisk inventering till 
en totalundersökning med den enkla ambitio
nen att säkra sä mycket primärfakta som möj
ligt utan prioritering av frågeställningar som 
just dä föreföll intressanta. Det lyckades också i 
huvudsak och kvaliteten blev väl också tillfreds
ställande om man betänker tidsramen och att 
mänga av dagens metoder dä ännu inte var ut
vecklade. Givetvis var inte samma grad av sofis-
tikering möjlig som pä en fyndplats dit man 
kan återvända i lugn och ro, men standarden 
torde inte skilja sig mycket frän exempelvis 
normala svenska uppdragsgrävningars. Både 
den fysiska antropologin och dokumentationen 
av hällristningar ingick som självklarheter i 
programmet. 

Också ifråga om hällristningar inom konces-
sionsomrädet rörde det sig om stora tal. Under 

Fornvännen 90(1995) 



en vinterkampanj dokumenterade Pontus 
Hellström och Hans Langballe cirka 2 600 rist
ningar med ca 7 000 figurer. I den 40 km 
långa sandstenszonen norr om katarakten var 
det 35 koncentrationer av ristningar, på kata-
raktens hårda klippor av granit, gråvacka etc. 
fanns enbart i byn Abkas distrikt pä ca 4 kva
dratkilometer nära 6 000 bilder inom en 
sträcka av 1,3 km. Publikationen upptar 6 999 
figurer, varav 85 % frän kataraktområdet. 

Det rörde sig här om förut nästan helt okänt 
material, med undantag för en del platser som 
tidigare hade inventerats och dokumenterats 
av Oliver Myers. Han överlät generöst sitt ma
terial till oss och det kunde inkluderas i den 
samnordiska publikationen. 

Ur metodisk synpunkt kan följande vara av-
intresse. Att på den korta tid som stod till förfo
gande ens skissera bilderna var givetvis omöj
ligt för två man. Efter kartering exh numrering 
gjordes dokumenteringen med mycket få un
dantag fotografiskt av expeditionens fotografer 
som framkallade i fält fiir att vara säkra pä re
sultaten. Fotograferingen kompletterades så 
långt tiden medgav med latexavdrag som inte 
sällan visade sig vara värdefulla som en kon
troll. Ett mindre antal särskilt intressanta rist
ningar kunde lösgöras och räddas dels till 
Khartums Nationalmuseum, dels till Skandina
vien. 

Liksom i fältarbetet avstod man i publikatio
nen i stor utsträckning från frihaiidsrilningar. I 
den Corpus som upptar samtliga figurer ord
nade efter motiv såsom människor, olika djur 
etc. är de flesta bilderna retuscherade fotografi
er. I de lågt liggande delarna av kataraktområ
det var den härda klippan svartpolerad av vatt
net och där var de flesta bilderna utknackade i 
denna svarta yta. De framstod i stark vit kon
trast och fältfötografierna kunde då fotografe
ras om på härd film och kopieras på hårt pap
per. Frånsett lätt identifierade skador, som 
kunde retuscheras bort, framstod bilderna som 
rena svartvita teckningar, där varje knackmär-
ke är exakt återgivet och där subjektiva ele
ment undvikits. Det var tack vare den metodi
ken i fält och vid publiceringen som arbetet 
kunde slutföras på så kort tid och med sådan 
kvalitet. Att rita 7 000 figurer skulle ju implice
rat åratals arbete. 
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Publikationen består i textdelen av definitio
ner och förklaringar, en statistik till corpus av 
enstaka figurer och en katalog där varje rist
ningsgrupp beskrivs i detalj med angivande av 
patina, teknik m. m. I planschdelen finns över
siktskartor och kartor över olika »stations», cor
pus av enskilda figurer, ett litet antal inristade 
texter (3 hieroglyftexter, 6 Greek graffiti, och 
en oläsbar koptiskp] text) och 171 fötoplan-
scher, som ger llygfoto av Abkadistriktet, land
skapsbilder och ett urval av intressantare figu
rer och grupper, ordnade i nummerföljd. F o 
toplanscherna visar hur olika enskilda figurer 
är placerade i förhållande till varandra och 
möjliggör en kontroll av Corpus' exakthet. 

Som alltid är kronologin en svår fråga, som 
Hellström inte gätt in pä i detalj, men han kan 
approximativt datera vissa grupper genom att 
här finns hållpunkter som medger en större sä
kerhet än på mänga andra håll. Detta beror pä 
att områdets makroklimatiska utveckling och 
därav betingade möjligheter som habitat, sär
skilt fiir storvilt, är relativt väl kända liksom 
också de nödvändiga levnadsbetingelserna för 
olika storvilt. 

Kliniatutvecklingen, som också gäller östra 
och centrala Sahara, ät enligt nuvarande upp
fattning följande (se exempelvis Muzzolini 
1992): 

Vid holcxens början den fiirsta stora valperioden ca 
10 000-5 500+/- 500 BC. 

Huvudsakligen tonperiod med vissa avbrott ca 
5 500-4 500+/-500 BC. 

Neolitisk valperiod (»subpluvialperiexlen») ca 4 500-
2 500 w. 

Postneolitisk torrperiod från Röda Havet till Atlanten 
ca 2 500-1 000 BC 

Tredje våtperioden med något mer, men inte bety
dande nederbörd omkring 1 000 ne;. 

Butzer har redan 1958 bl.a. räknat ut den 
för elefanter txh giraffer nödvändiga ärliga 
regnmängden och kommit till slutsatsen att 
denna inte fanns inom Nildalens närområde 
någon gäng senare än under den neolitiska 
sulipluvialperioden. Fcir förekomsten av den 
för savanner typiska storviltsfaunan har man 
då endast att välja mellan den första eller andra 
valperioden. Muzzolini (1992) och andra har 
gjort det sannolikt att endast den neolitiska 
subpluvialperioden kan komma ifråga och alt 
detta cxkså gäller ftir det centrala Sahara, exv. 
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Tassilis äldsta bildgrupper, »Bubalus» och 
»Rundhuvud». 

Därmed kan en stor serie ristningar inom 
den samnordiska koncessionen och annorstä
des i huvudsak dateras till denna period. Den 
visar en rik fauna, ibland ocksä med jägare, of
ta »falskt steatopyga», med båge och bume-
rang, understundom också med hundar. Vi 
finner här elefant, giraff, noshörning, antilop, 
cheetah, lejon, hyena, struts, krokodil, kort sagt 
hela den fauna som nu är typisk för de stora sa
vannerna längre söderut. 

Tidigare än denna grupp är enligt Hell
ström ristningar som är helt patinerade och 
täckta av den »kataraktfernissa» som uppstår 
när Nilvattnet permanent flyter fram över en 
klippa. Sädana helpatinerade ristningar ligger 
över nivån 150 m ö. h., en nivå som Nilen inte 
permanent nådde efter den subpluviala tiden. 
Dessa mörkpatinerade ristningar består dels av 
en serie schematiska geometriska mönster så
som cirklar, halvcirklar o. likn., dels av sche
matiska ristningar men med föreställande mo
tiv som små människor, handavtryck, fällor, 
krokodiler och ormar. Delvis är de överskurna 
av den nyss nämnda stora »subpluviala» grup
pen. På en »station» (154 a) fick Myers 1960 
fram en C"-datering pä ett fyndlager som 
kanske sammanhänger med dessa ristningar. 
Kalibrerad skulle den vara frän ca 4 650 BC, 
vilket tycks stämma med här föreslagna krono
logi-

Nästan överallt förekommer boskap, de fles
ta antagligen tamboskap hörande till en b o 
skapsuppfödande befolkning. Men det är inte 
otroligt att nägra är viltbilder och återspeglar 
att befolkningen också var jägare. Även om en 
del ristningar i denna grupp kan gå tillbaka lill 
neolitikum förefaller det mig sannolikt att hu
vuddelen av dessa boskapsristningar är samtida 
med den s.k. »A-gruppen» (ca 3000-2800 
I. Kr.) och »C-gmppen» (ca 2400-1500 f. Kr.), 
grupper som vi vet i stor utsträckning försörjde 
sig som boskapsuppfödare och pä vars keramik 
liknande boskapsbilder förekommer. 

Ännu några grupper kan enligt min mening 
dateras med rätt stor säkerhet. 

Det är bilder av välkända och relativt välda-
terade egyptiska båttyper, somliga från sent 
förhistorisk tid, andra frän (äraonisk tid. En ty

pologi med dateringar finns exv. hos Almagro 
& Almagro (1968). 

Hästbilder är dels också av »faraonisk» typ, 
dels starkt stiliserade ryttarbilder, inte så olika 
Tegnebygruppen i Tanum. På andra häll före
kommer sådana ryttarbilder ofta tillsammans 
med segelbåtar i samma stil. Att den gruppen 
hör hemma i senromersk tid framgår av dess 
förekomst som »klotter» pä sentida murar i och 
vid egyptiska tempel (Philae, Elepliantine, 
Dendera etc). 

Pontus Hellströms och Hans Langballes doku
mentation och publikation i den samnordiska 
expeditionens fiirsta volym omfattade hällrist
ningarna inom expeditionens koncessionsom-
råde. En välkommen komplettering har nu 
publicerats, nämligen den östtyska dokumenta
tionen under ledning av den nyss bortgångne 
store egyptologen Fritz Hintze av hällristningar 
pä stranden väster om vår koncession och sö
der därom utefter hela flodsträckan ner till 
Dalkatarakten, där »Höga Dammens» över-
svämniiigsoinråde slular. 

För publiceringen har Karl-Heinz Otto (xh 
Gisela Buschendorf-Otto svarat. Den östtyska 
Akademie der Wissenschaften i Berlin erbjöd 
pä sin lid den sudanska regeringen att inom 
ramen för den stora Nubienkampanjen bidra 
med en epigrafisk expedition fiir dokumenta
tion av Idippinskrifter och hällristningar. In
skrifterna publicerades av akademin 1989 
(Hintze ed.) och klippristniiigarna 1993. 

Det inventerade området var inte mindre än 
150 km långt och begränsades inåt öknarna av 
180-metersnivän, den högsta höjd som skulle 
nås av Höga Dammens vattenreserv. Detta sto
ra område genomsöktes under tre kampanjer 
åren 1962 och 1963, en verkligen aktningsvärd 
prestation som utan tvivel var möjlig huvud
sakligen tack vare Hintzes energiska och skick
liga ledning. 

Expeditionen ägnade sig uteslutande åt do
kumentation och hade inte möjligheter att ut
föra grävningar i anslutning till ristningarna. 
Erfarenheter frän andra håll har visat att en 
säker korrelation mellan grävningsresultat 
och ristningar ofta är mycket svär alt faststäl
la. Inom den samnordiska expeditionens om
råde gav sådana undersökningar mycket få 
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och tämligen oklara kronologiska indikatio
ner. 

Det visade sig att ristningarna ocksä här var 
starkt koncentrerade till vissa områden. På en 
sträcka pä 11 km i Sarras och i Murshidområ-
det norr därom fanns inte mindre än 47 % av 
samtliga av den tyska expeditionen dokumen
terade ristningar, vilket motsvarar förhållande
na i den samnordiska koncessionen med den 
starka koncentrationen av ristningar till ett om
råde i Abka. Koncentrationerna ligger i regel 
inom ett område nära Nilstranden, sällan mer 
än 2 km in i öknen exh pä nivåer mellan 150 
och 170 m ö. h. 

Den tyska expeditionen koncentrerade arbe
tet till dessa rika områden och inskränkte sig 
till en mer stickprovsartad inventering inom 
övriga områden. 

Liksom Hellström räknar man i publikatio
nen upp de olika motiven men har inte gjort 
någon Corpus, vilket givetvis försvårar ett när
mare studium av olika motiv, även om det är 
möjligt genom att läsaren gör upp egna regis
ter. Däremot har publikationen den fordelen 
att man lättare kan finna fram till olika före
kommande kombinationer genom att ritning
arna upptar hela grupper. Sådana inte ovanli
ga kombinationer är t .ex. människor-djur, 
som jägare av vilt eller som herdar med tam
djur, människa-båt, människa-symbol, eller 
grupper av människor med vapen eller red
skap eller i dans. I vad män man har att göra 
med verkliga gruppbildningar, alltsä kombina
tion av samtida figurer, är ibland svårt att avgö
ra. Detta problem diskuteras men utan att man 
i uppräkningen av olika kombinationer anger 
förekomsten i katalogen, vilket hade varit till 
hjälp för läsaren. 

Boskapsbilder är vanligast och en koncentra
tion till om raden med C-gruppsfynd kunde 
konstateras, vilket bestyrker ovan föreslagna 
datering av denna grupp. Bland viltet är giraff, 
elefant och autilop vanligast, under det att flod
häst, noshörning, lejon, hyena, ökenräv, fåglar, 
krokodil, varan, ormar och sköldpadda är säll
syntare. Påfallande ofta förekommer giraff och 
elefant tillsammans som huvudmotiv på en och 
samma plats. 

Ristningarna vittnar om en befiilkning av jä
gare och herdar utan att man kan se någein 

kronologisk skillnad. Sannolikt rör det sig ofta 
om olika aktiviteter av samma folkgrupper. 

För kronologin har ibland graden av patina 
visat sig vara en indikation. Patina anges därför 
i regel katalogen, men man understryker dess 
begränsade värde och att man i regel inte kan 
ställa upp ett schema som gäller fcir flera olika 
fyndplatser. Däremot kan patinan vara till 
hjälp vid den relativa kronologin inom en »sta
tion». 

Kronologin diskuteras också och man kon
staterar att de flesta ristningar bara kan ges en 
relativ datering. Därvid har man lagt sig sär
skilt vinn om att studera i vad mån figurer ris
tats över äldre bilder, som exv. giraff (iver ele
fant eller båt (iver giraff. En del ristningar kun
de dateras genom samband med daterade in
skrifter. Dessutom var vissa motiv daterande 
såsom boskapsbilder av samma typ som pä ke
ramik (A-grupp och C-grupp), vissa båttyper 
och typer av människobilder. På det sättet har 
man försökt att i katalogen så långt som möjligt 
ange en absolut datering, vilket är värdefullt 
trots alla osäkra moment. 

Denna publikation är ett värdigt monument 
över Fritz Hintze som gick bort strax efter det 
att volymerna blev färdiga. I vissa avseenden 
skulle man ha önskat att arbetet hade drivits 
längre med den energi som var typisk fiir Hint
ze, men antagligen har man inte velat fördröja 
utgivningen ytterligare. Det hade, som ovan 
påpekats, varil värdefullt att lå beläggen fcir oli
ka i texten nämnda företeelse, att fä mer i förin 
av sakregister och att textens diskussioner hade 
citerat mer av den relevanta litteraturen. Bib
liografin är relativt Utförlig, men representerar 
tyvärr bara ett urval. 

Det hade varit värdefullt om Otto och Bu-
scliendoii-()iio med sin stora erfarenhet hade 
halt möjlighet att vidga publikationen på det 
sätt som exv, Martin Almagro Basch och Mar
tin Almagro Gorbea gjort i deras ambitiösa 
»Estudios de arte rupestre Nubio» (Madrid 
1968). 1 en volym pä 327 sidor och 50 plan
scher (är vi här inte bara en detaljerad katalog 
med ritningar och utförlig kommentar av häll-
ristniiigsbeständet mellan Korosko och Aniba i 
egyptiska Nubien utan dessutom överblickar 
över tidigare undersökningar, ristningstekni-
ker, diskussion om patinans kronologiska an-
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vändbarhet, en kommentar till fiirekomsten av 
elefant, giraff, struts, antilop och gasell, kroko
dil, olika bovider, häst exh åsna, kamel, hund, 
orm, olika båttyper, bilder av människa och 
olika symboler. Här finns bl. a. ocksä en utför
lig och för kronologin värdefull typologisering 
och datering av bättyper. Dessutom en utförlig 
diskussion av kronologin, av de kulturella as
pekterna och av de nubiska hällristningarnas 
förhållande till andra regioners och slutligen 
en etnisk-kulturell attribution. 

En uppdatering av de mänga problem som 
här diskuterades hade varit på sin plats i den 
tyska publikiionen, men vi fär vara tacksamma 
för det värdefulla tillskott som den ger. 

Därmed kan vi återgå till de inledningsvis be
rörda frågorna. Att ristningarnas karaktär åter
speglar ett områdes kulturstadium och inte be
ror pä det geografiska läget bekräftas också av 
det nubiska materialet. Frågan om förhållandet 
mellan hällristningar och skrift verkar däremot 
mera komplicerad. 

I egyptiska Nubien mellan Korosko och Ani-
ba är vi i ett omräde som från ca 3000 f. Kr. 
med undanlag fcir några kortare perioder var 
en koloni till det faraoniska Egypten. I områ
det höll de egyptiska kolonialherrarna kontroll 
över den inhemska, med tiden alltmer egypti-
serade befolkningen med en serie fästningar 
och befästa städer. Egyptiska texter förekom
mer då sida vid sida med hällristningar av post-
neolitiskt datum och rent egyptiska reliefer 
med hieroglyfer bredvid av allt att döma samti
da jagar- och herdebilder. 

I det sudanska kataraktområdel förekommer 
eickså hieroglyftexter och därmed förbundna 
bilder tillsammans med samtida hällristningar 
såsom framgår av den östtyska akademins båda 
publikationer exh i någon män inom den sam
nordiska koncessionen. Annars var det typiskt 
just för vårt omräde att det knappast fanns 
några klippinskrifter och att också i övrigt bru
ket av skrift var föga utbrett. Det var ett områ
de med en huvudsakligen illitterat befolkning, 
en nubisk landsbygd där kolonialherrarnas in
flytande var mindre än i närheten av de egyp
tiska politiska och kulturella centra. Men i kon-
cessionens norra del förekommer pä site 139 
ett par inskrifter från Mellersta Riket bredvid 

en »herdescen» som kan vara samtida, medan 
de grekiska texterna pä andra häll däremot sä
kerligen är yngre än figurristningarna bredvid. 

Hällristningar exh skrift förekom alltsä sida 
vid sida. Men dessa representerar nog i regel 
skilda befolkningsgrupper exh därmed ocksä 
skilda kulturstadier. Detta gäller framför allt de 
ristningar som kan förknippas med de befolk
ningselement seim i det arkeologiska materialet 
motsvarar A-grupp och C-grupp. 

De sentida ryttarbilderna och båtbilderna 
från senromersk tid, dä skrift var vanlig i områ
det, kan med en viss sannolikhet förbindas 
med de barbarstammar som härjade i Nubien 
och Egypten, sädana grupper som de nubiska 
blemmyerna och nomaderna, som själva inte 
tycks ha varit särskilt skrivkunniga men som 
använde grekiska, koptiska och andra skrivare. 

På så sätt utgör Nildalens ristningar ändå 
kanske inte ett radikalt undantag frän den 
bl. a. av Malmer nu senast framlagda globala 
regeln att hällristningar upphör när skrift kom
mer till. 

En del ristningar kan också vara moderna, vil
ket skenbart ser ut som ännu ett undantag. Jag 
har i kataraktområdel sett en giraflbild daterad 
med inskrift till 1950-talet - ett uppenbart fall 
av »ok\ nnesklotter». 

De i mänga kulturer inte ovanliga fotavtryck
en, respektive sandalbilderna tycka cxksä ha 
kvarleva! länge. På toppen av klippan med rist
ningar på site 139 vid staden Wadi Halfa fanns 
ett par sädana fotavtryck eller sandaler. Enligt 
den lokala traditionen var de gjorda fiir inte så 
länge sedan och markerade den plats där den 
helige man hade stått, som uppenbarade sig 
för en man som lagt att sig sova uppe på klip
pan. Den folktraditionens förklaring till en tro
ligen recent klippristning kan kanske vara lika 
så god som andra moderna spekulationer. 
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753 12 Uppsala 

Att vilja förstå eller att tro sig veta 

I Fomvämum 1994 tar Lars-Erik Englund 
(1994«) upp min fyra år gamla uppsats »Järn
framställning och gravritual. En strukturalistisk 
tolkning av järnslagg i vikingatida gravar i Gäst
rikland» (Burström 1990) till debatt. Det ("mus 
utan tvivel stora skillnader mellan Englunds 
cxli mitt sätt att förhålla oss till forntida järn
framställning. Olikheterna består dels i att vi 
har olika vetenskapsideal, dels i att vi intresserar 
oss ftir skilda aspekter av järnframställningen. 

Skillnaderna i vetenskapsideal märks inle 
minst i våra språkbruk; Englund talar om bevis 
och kontrollerbarhet, jag om associationer exh 
förståelse. När det gäller intresseområden står 
järnframställningens metallurgi i fokus för 
Lars-Erik Englund, medan jag i första hand in
tresserar mig ftir mentalitetsliistoiiska aspekter; 
hur kan järnframställning ha upplättats i en 
forntida föreställningsvärld? Givetvis finns det 
ett samband mellan olikheterna i vetenskaps
ideal och intresseområden. Vissa frågor låter 
sig knappast diskuteras utifrån vissa veten
skapsideal. (Jfr Burström 1995.) 

En diskussion utifrån sä olika utgångspunk
ter som jag och Englund representerar blir lätt 
ordrik och polemisk. Englunds debattinlägg 
omspänner ocksä hela 18 sidor, att jämföras 
med de 11 sidor som min ursprungliga uppsats 
omfattade. Jag väljer här att begränsa min dis
kussion till nägra fä punkter. 

Slagg och avträden 

»Varför fäster Burström stiirre avseende vid 
slaggen än järnet?» frågar sig Lars-Erik Eng

lund i sitt debattinlägg. Han menar att järnet 
»under alla omständigheter» bör ha spelat en 
betydligt viktigare roll ftir människorna (s. 
294). Svaret pä Englunds fråga torde delvis ges 
av titeln på min uppsats. Av denna framgår att 
det problem som uppsatsen fokuserar pä är 
knutet till just slagg; varför återfinns slagg i 
gravar? Lars-Erik Englund ställer sig dock 
oförstående till detta intresse. Han konstaterar 
(s. 294): »För att ta en liknelse sä skulle man 
kunna säga att slaggvarpet hade motsvarande 
betydelse pä järnframställningsplatsen som av-
trädel hemma pä gården.» 

Denna liknelse avslöjar mycket om Englunds 
vilja att förstå både min uppsats och forntidens 
människor. När det gäller min uppsats så finns 
det uppenbarligen anledning att än en gäng 
påminna om vad den behandlar. Jag diskute
rar hur slagg som påträffats i gravar kan för
stås, inte slaggvarpets betydelse pä järnfram-
ställningsplalsen eller järnets roll i samhället. 
För mig är slaggens fyndsammanhang av avgö
rande betydelse för tolkningen. Englunds lik
nelse - som baseras pä hur slagg uppträder i 
ett helt annat sammanhang - saknar därför re
levans för den diskussion jag ftir i uppsatsen. 

När det gäller Lars-Erik Englunds vilja att 
förstå människor i det förflutna är hans syn pä 
de vikingatida gårdarnas avträde tänkvärd. 
Vad vet vi om hur vikingatidens människor be
traktade avträdet? Är begreppet överhuvudta
get relevant ftir vikingatid? Fcir Englund tycks 
inte dessa frågor vara något problem. Han fö
refaller istället ta det för självklart att avträdet 
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