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EN NYUPPTÄCKT SVENSK HÄLLMÅLN1NG 
AV 

G U S T A F H A L L S T R Ö M 

Föregående år — 1942 — hade författaren det sällsynta nöjet 
att kunna konstatera förekomsten av en ny svensk hällmål-
ning, belägen vid Åbosjön i Sidensjö socken, Ångermanland. 
Antalet sådana målningar i vårt land har därmed ökats till 

fem eller om man så vill sex, då ju målningarna vid sjön Skär-
vången i Föllinge socken, Jämtland, äro uppdelade i två grupper 
på 5 å 600 meters avstånd från varandra. Utom på nämnda platser 
finnas målningar vid Hästskotjärn i Kalls socken, Jämtland, på 
lågfjället Flatruet i Storsjö kapellförsamling samt på en bergås vid 
Särvsjö by, Hede socken, de båda sista i Härjedalen. 

Som synes inrangeras nu även Ångermanland bland de landskap 
som uppvisa hällmålningar, vilka alltså i Sverige nu förekomma 
från fjälltrakterna vid gränsen och ner till kustbältet i öster, där
med ytterligare tydligt framhävande den geografiska mellanställ
ningen eller bryggan mellan å eua sidan de dubbelt talrikare norska 
målningarna och den enda finländska målningen, Vitträsk i Esbo 
socken, Nyland, nära Helsingfors. De norska målningarna äro elva, 
fördelade mellan landets sydspets och ungefär 65 breddgraden, 
d. v. s. till och med Nord-Tröndelags fylke.1 En viss koncentra-

1 De norska målningarnas utbredning framgår av kartan, sid. 18 1 mitt 
arbete, Monumental Art of Northern Europé I. Vardera av de därstädes i 
kap. XIII och XXII behandlade målningarna äro delade i två skilda grup
per. Den efter tryckningen av mitt arbete tillkomna ytterst intressanta häll-
målningen vid Arsand i Hardanger (se J. B ö e, En helligdom med malte 
veggbilder i Hardanger, Viking IV, 1940) bör åtminstone tills vidare icke 
inräknas bland övriga norska målningar, då den är starkt väsensskild från 
dessa och andra skandinaviska och närmast bör betraktas i samband med 
sydskandinaviska bronsåldersristningar. 
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tion kan inom detta stora område iakttagas i Telemarken samt på 
den yttre Tröndelagskusten. 

Ensamt denna enorma utbredning av dessa jämförelsevis så få
taliga företeelser ger dem ett intresse och en betydelse långt över 
massor av andra varmed vi söka bygga upp en bild av Nordens forn
tid. Under det att det inom olika tidsperioder allt rikare flödande 
fornsaksmaterialet ofta tycks föra fram till och ofta också för fram 
till ett antal från varandra distinkt skilda kulturprovinser inom 
varje eller flera på varandra följande skeden, så bildar hällmål-
ningskonsten trots sin tunnsåddhet ett starkt sammanhållande ele
ment, som visar att »kulturdialekternas» betydelse icke får över
drivas. Det är egendomligt nog ofta de fasta fornlämningarna som 
få spela denna roll av sammanhållande element inom de nordiska 
kulturgrupperna. Så t. ex. hällristningarna, bronsålderns grav
rösen, järnålderns gravformer etc, etc, Vad nu speciellt häll-
målningarna beträffar är det ytligt sett närmast deras placering, 
teknik och motivvärld som gör dem till en enhclsföreteelse, utan 
att dock dessa drag i och för sig själva äro så uppseendeväckande. 
Det är emellertid först när gemensamma stildrag och gemensamma ut
vecklingslinjer visa sig på vitt skilda orter inom denna konst, som 
denna konst når sitt fulla värde som kulturföreteelse. Varje nytt 
bidrag till denna grupp motses därför ur denna synpunkt med dot 
mest spända intresse. Så var även fallet när underrättelsen kom om 
möjligheten av en hällmålning inom ett helt nytt område av mel
lersta Norrland. Och förväntningarna kommo icke på skam. 

På annat ställe har författaren redogjort för platsens upptäckt 
och sin resa dit samt lämnat en mer detaljerad beskrivning av lokal
förhållandena.2 Anmälare var folkskollärare Alb. Långström. Åbo
sjön är belägen 3,5 mil från kusten samt högt uppe vid ett av till
flödena till Nätraån. Den endast kilometerlånga sjön ligger 203,5 
m ö. h. och är en typisk skogssjö med ofta steniga skogs- och myr-
stränder. Ungefär mitt på sjöns östra sida ligger ett ensamt, väldigt 
nästan kubiskt stenblock omkring 30 ra ut från stenstranden och på 
dess utsida har målningen anbragts. Ett par hundra m söder om ste
nen går ett hundra m brett sund in mot en mindre avdelning av sjön, 
varifrån denna sedan har sitt avlopp. Strax norr om sundet träf-

1 »Hällmålningen i Sidensjö», Ångermanlands hembygdsförbunds årsbok 
»Ångermanland», 1943. 
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Fig. 1. 
Flyttblocket med hällmålningen i Åbosjön, från sydväst. 

The block ol stone with rock-painting in Lake Äbosjön, Ironi the south-west. 

lade jag några få slagna kvartsskärvor i själva stranden, den onda 
plats av detta slag som jag kunde finna vid en vandring runt sjöns 
västra och större parti. 

Målningen var oåtkomlig genom vadning. Visserligen skulle man 
på så vis kunna komma ut till ett litet mellanliggande skär, men ut 
till storstenen var sedan djupt vatten med skarpstenig gyttjebot
ten. Då båt saknades, måste vi bygga en flotte, från vilken under
sökningen med visst besvär och väta utfördes. Jfr fig. 1. 

Stenen ligger på ett grund av större och mindre stenar samt kan 
praktiskt taget karakteriseras som en utåt lutande kub med 3 me
ters sidor. Målningen finnes på den sydvästra och alltså från land 
mest avlägsna sidan, vilken genom stenens lutning har en höjd över 
vattnet av endast 1,9 ni. Vägglutningen är vid basen (d. v. s. vatten
ytan) 0,5 ra. Den å väggens nedre högra hörn placerade målningen 
är alltså väl skyddad mot ovanifrån rinnande vatten. Däremot är 
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den starkt utsatt för sjöns vågor och än mer för is. Målningens 
underkant låg vid mitt besök endast 15 cm och dess överkant 120 
cm över den dagens vattenstånd, som var lågvatten. De ödesdigra 
följderna av detta läge voro kraftigt framträdande, varom mer 
nedan. 

Enligt taget prov är bergarten leptit (statsgeolog E. Asklund) 
med en i allmänhet sträv, mörkgrå och lavklädd yta, som dock på 
målningsväggen är ljusare samt slät och glansig, särskilt vid själva 
målningen. Men även här var väggen lavklädd och grånade utåt 
kanterna. Ett par stora sprickbildningar gingo snett och tvärs över 
stenens målningssida, de farligaste så nära t. v. om målningen att 
en av dem går in i själva figurerna. Ännu större fara hotar mål
ningen genom ytflagring, uppkommen framför allt genom isgången 
om vårarna och förändringar av vattenståndet i samband med is
bildning. Högvatten synes av märken på stenen nå omkring 80 cm 
högre än vid mitt besök, en siffra som motsvarar Hägringarnas 
övre gräns. Att målningen också skadas vid timmerflottningen på 
våren är högst antagligt.3 

Alla dessa iakttagelser rörande läge, klippans ytbeskaffenhet och 
utseende överensstämma helt med vad som är känt från tidigare 
kända hällmålningar i Skandinavien. Även skadorna återfinnas på 
målningar med samma läge i förhållande till en sjöyta. Det är egent
ligen endast målningens placering på ett löst block, som t. v. är 
utan motstycke vad hällmålningar beträffar. När det gäller häll
ristningar är dock sådant läge iakttaget ett par gånger, varvid sär
skilt fallet Stein, Ringsakers socken i Hedemarken4 utgör en myc
ket god analogi. I varje sådant fall kan man dock icke anse att 
placeringen på ett löst block har någon särskild inneboende me
ning, utan man har helt enkelt valt platsen därför att den i cn för 
syftet lämplig terräng gav vad som var erforderligt — en jämn 
god målnings- eller ristningsyta. 

Målningen består endast av två konturtecknade och hoptecknade 
djurbilder, av vilka den större otvivelaktigt är en älg. Jag tog på 
platsen en kopia på genomskinligt papper, ett långt ifrån lätt före-

3 Fors bolag, som här har drivningen om hand, har tillskrivits om denna 
sak och har genast beredvilligt utlovat skyddsåtgärder. 

4 G u t o r m G j e s s i n g , Vdderistningen på Stein i Ringsakor. Univ. 
Oldsaksamlings Arbok 1935, sid. 52—68. Se även Monum. Art. I p. 537 ff. 
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Fig. 2. 
Hällmålningen vid Äbosjön etter kalkering. De 

gråa fläckarna äro avlagringar. 
The rock-painting in Lake Äbosjön after being chalked in. 

The grey spöts indicate where flakes have fallen oft. 

iag från den klena flotten och under den framåtlutande klippväg
gen. Särskilt försvårande var därvid målningens låga placering. 
Jag är dock övertygad att kopian lyckats, även om jag måste re
servera mig för ett eller annat småfel. Jfr fig. 2 och foto fig. 3 
efter uppkritning av konturlinjerna. 

Målningen är i allmänhet tydlig, frånsett den osäkerhet som ibland 
uppstår på grund av Hägringen. Linjerna äro i genomsnitt om
kring 3 cm breda, med variationer mellan 1,5 och 8 cm. Färgen, som 
framträder klart, är djupröd med en anstrykning av violett. Den 
visar nästan överallt samma styrkegrad men blir dock någon gång 
tunnare. Färgen sitter som så ofta benhårt fast. På ett och annat 
ställe ses att färgen har runnit något vid anbringandet eller strax 
efter, men detta är jämförelsevis obetydligt. På nordvästra och lod
räta sidan av stenen finns möjligen osäkra lärgspår. 

Hela målningen har en längd av endast 1,20 m, vilket samtidigt 
är den ungefärliga längden på det stora djuret. Det förefaller som 
om forntidskonstnären icke beräknat utrymmet riktigt, varför han 
sedan det stora djuret målats blivit tvungen att ställa det lilla dju
ret vertikalt och sammantecknat med det stora för att det skulle få 
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Fig. 3. 
Detalj av hällmålningcn vid Äbosjön. Foto efter uppkritning 

av konlurlinjerna, men före ytans rengöring. 
Detail of rock-painting in Lake Äbosjön. Photo taken aller the contour 

lines had been ehalkcd in, but before the surface had been cleaned. 

plats på den lilla rest av den släta ytan, sora fanns kvar. Man kan 
emellertid också tänka sig att det lilla djuret målats långt senare. 

Det kan synas tvivelaktigt om den lilla figuren överhuvudtaget 
är en djurbild, den är egentligen sa starkt skadad av flagring och 
sprickbildning att det är svårt att säga vad det är. Hopteckningen 
mod det större djuret vållar också oklarhet. Troligast är dock alt 
det är en djurbild, en älg, av omkring 57 cm längd och minst 28 cm 
höghöjd. Det är antagligt att dess buklinje delvis sammanfaller 
med konturlinjerna till det större djuret, varigenom den lilla figu
ren blir mer proportionerlig och visar en inre linjeuppdelning, allt 
i bästa överensstämmelse med grannens stil. Osäkerheten rörande 
denna figur gör emellertid att den icke är fullt användbar i dis
kussionen. 
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Den större figuren är en tydlig älgtjur. Längden bör vara om
kring 1,10 ra, men är svår att exakt bestämma, höjden över det tro
ligen defekta frambenet till manken är 57 cm, höjden över bak
benet 52 cm. Själva kroppen är ganska proportionerlig, rygglinjen 
och huvudet med de stora öronen och den nedhängande mulen ge på 
ett tillfredsställande sätt uttryck för älgkaraktären. I förhållande 
till dessa detaljer förefalla ben och horn vara synnerligen naivt 
uppfattade, men få kanske snarast betraktas som rudimentära de
taljer i en starkt schematiserad, men ännu dock naturalistisk stil. 

Trots att den inre linjeuppdelningen blivit starkt skadad av Häg
ringar, är dess system ganska klart: en genom kropp och hals 
längsgående delande linje och därifrån vinkelrätt eller snett mot 
kroppskonturen utgående korta linjer. Kroppen indelas på så sätt 
i ett systematiskt klart, om också något osymmetriskt dubbelt rut-
fält. Med samma slags korta raka tvära linjer indelas även huvu
det i ett enkelt rutfält, som ytligt sett kan karakteriseras utgöra 
en fortsättning av kroppens övre rutrad. Det går alltså knappast 
att förklara kroppsindelningen som ett slags försök att teckna 
kroppens inre benstomme, ty detta lämnar den likartade linjeindel-
ningen av huvudet oförklarad. Ej heller kan av samma grund 
kroppsindelningen i sin nuvarande form enligt min uppfattning ha 
alt göra med andra kroppens inre beståndsdelar eller organ, för att 
nu inte tala om något slags praktisk styckningsplan. Linjeindel-
ningen förefaller — i det skick den nu framträder — såsom rent 
ornamental, ett klart avsteg från den naturalism som ännu lever 
sitt liv i djurkroppens konturer. Det är dock i hög grad möjligt att 
den för sitt ursprung har att tacka någon realistisk tankegång, 
fastän detta ursprung nu helt är undanskymt. 

Den djurstil, som företrädes av den stora älgfiguren, synes mig 
ha nått en bestämd standardisering. Dit hör då också den öppna 
munnen under den överhängande mulen liksom även det starkt för
enklade hornet och dess placering samt till sist benställningen. Det 
är att observera att hornet liksom benen äro tecknade ur profilsyn-
punkt under det att båda öronen äro synliga och sannerligen icke 
förkrympta såsom hornet. Denna inkonsekvens eller denna avvi
kelse från den konsekventa profilteckningen är synnerligen van
lig i denna nordiska klippkonst på alla stadier. Vad benställningen 
beträffar, så saknas frambenets underdel, vartill kan tänkas olika 
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förklaringar. Med största sannolikhet har denna underdel böjl in 
mot kroppen i likhet med förhållandet å hundratals andra djurbil
der av samma och besläktade typer och på samma sätt som bak
benet, fastän i andra riktningen. Dessa symmetriskt från varandra 
höjda ben, vart och ett representerande hela benparet, bilda en myc
ket karakteristisk detalj i denna standardiserade stil. Det märk
liga är att benen äro så korta, men även delta är en detalj, som 
ofta anträffas just tillsammans med den föregående inom denna 
klippkonst. 

Den stilgrupp inom klippkonsten, som representeras av älgbilden 
från Äbosjön, har en vidsträckt spridning och vissa av dess stil
drag en ännu större. Direkta motsvarigheter träffas på de fågel
vägen endast 70 km i västnordvästlig riktning avlägsna hällrist
ningarna vid Nämforsen, Ådalslidens socken, Ångermanland. Bland 
därvarunde mer än tusen figurer av olika slag, mest djurbilder, 
träffas några älgfigurer, som med undantag av innerteckningen 
drag för drag uppvisa samma stil. Jfr fig. 4. Intressant är särskilt 
dels det väl upplyfta huvudet, dels att här återfinna så sällsynta 
drag som den öppna munnen under den nedhängande mulen samt 
den naivt tecknade hornkronan. Längden av dessa två älgbilder är 
62,5 resp. 56 cm. De äro alltså åtskilligt mindre än älgen från Äbo
sjön, men ulan att denna skillnad torde markera någon avvikelse i 
stil eller datering. Alla tre äro ju betydligt under den naturliga 
storleken. Ett gemensamt drag av mer kuriös art och kanske utan 
betydelse är frånvaron av älgens karakteristiska hakskägg, vilket 
eljest så gärna uttecknas både på äldre och yngre stadier i klipp
konsten. 

Fig. 4 visar också en streckindelning av huvudet, som är snarlik 
den i älghuvudet från Äbosjön och alltså ytterligare tycks under
stryka släktskapen. Vid en kontrollundersökning på ort och ställe 
1939 av mina ritningar från Nämforsen fann jag emellertid att den 
vänstra älgens huvud och hals visade en grund uppknackning av 
hela ytan mellan konturlinjerna, elt framställningssätt, som leder 
över till utknackning av hela djurkroppen innanför dess konlur-
linjer, något som är ytterst vanligt hos de många och små älgbil
derna vid Nämforsen, en stilgrupp som bör räknas till de yngsta 
på denna plats. Tvärlinjerna ha kanske haft som uppgift att ut
göra ett förstadium till uppknackningen. 
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HMS __•— 
Fig. 4. 

Detalj av hällristning på Laxön (Prästön) i Nämforsen, Ångermanland. 
Detail of rock-carwing on Laxön (Prästön) in Nämforsen, Ångermanland. 

Det är uppenbart att företeelser som de här behandlade älgbil
derna från Äbosjön och Nämforsen alldeles särskilt intimt föra till
sammans de två tekniskt sett olika grupperna hällmålningar och 
hällristningar under en gemensam hatt, som vi kalla den nordiska 
stenålderns klippkonst. Varje tvekan — om någon sådan funnits — 
angående dessa två fornlämningsgruppers samhörighet stort sett 
till tid och kultur måste bortfalla. I detta speciella fall måste lik
hetstecknet sättas absolut både i fråga om stil och tid. 

I och för sig ligger ingenting märkligt i detta förhållande mel
lan två så relativt närbelägna lokaler. Det är kanske troligt att 
den oerhört rika Nämforsgruppen smittat till efterföljd och då även 
efterliknelse i de omgivande stora skogsområdena. Vi ha under ett 
sådant antagande att vänta ytterligare intressanta fynd. 

Mer märkligt blir emellertid, när vi på — ur svensk synpunkt 
— långt avlägsna lokaler av det stora nordskandinaviska klipp-
konstområdet träffa stildrag visande så bestämda likheter med 
älgbilden vid Åbosjön att de enligt min mening förutsätta en kon-
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Fig. 5. 
Hällristning vid Askollcn nära Drammen, Norge. 

Kock-carving at Äskollen near Drammen, Norway. 

takt av något slag mellan konstutövarna över hela området. Ett så
dant exempel är den i naturlig storlek ristade älgbilden från Ås-
kollen vid Drammen i Sydnorge,5 som här återges fig. 5 efter min 
kopiering. Hela figuren är ju icke kongruent med älgen vid Äbo-

5 E. E n g e l s t a d , 0s tnorske r is tninger og malinger av den arkt iske 
gruppe. Oslo 1934, sid. 31—35. Se även Monumental Art kap. X X X I V . 
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sjön så som fallet var med de anförda figurerna från Nämforsen. 
Tvärtom finnas detaljer av helt skild karaktär. Men teckningen av 
huvudet med dess öppna mun och tvärlinjer innanför är densamma. 
Tvärlinjerna gå dock icke genom hela huvudet som vid Äbosjön. 
I stället är vid Åskolien huvudet bakom de två tvärlinjerna helt 
utknackat, om också svagt, likaså hela halsen, men djupare. Vi sågo 
ett snarlikt förfarande vid den ena av de två älgarna vid Nämfor
sen som nämndes här ovan. 

Fig. 6. 
Hällmålning vid (ijöljavatnet, Sör-Tröndelags fylke. 

Rock-painting at Gjöljavatnet, Sör-Tröndelag county. 

Man får nog även uppfatta hornteckningen hos den norska rist
ningen i sin naivitet vara så nära besläktad med motsvarande de
talj hos nämnda svenska exempel att även här en sammanställ
ning kan anses berättigad. Detta helst som uttecknandet av hornen 
å älgfigurerna överhuvudtaget är ganska sällsynt utom på den nor
diska klippkonstens äldsta stadier. De nämnda svenska exemplens 
hornteckningar synas emellertid ha nått fram till en förenklad, 
mer standardiserad typ än det norska, som avgjort har en mer tydlig 
naturalistisk tendens. 

Frestande är att söka analysera den tvärstreckade innerteck-
ningen hos älgmålningen vid Äbosjön med utgångspunkt från de tvär
streckade innerdetaljerna hos Åskollenälgen fig. 5. Man har svårt 
att avvisa tanken på något slags samband. Frågan är dock för kom
plicerad för att här tagas upp till behandling. 

Att däremot ett mycket nära sammanhang finnes mellan inner-
teckningarna å älgen vid Åbosjön och å den fig. 6 återgivna figuren 
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från hällmålningen vid Gjöljavatnet0 i Sör-Tröndelags fylke torde 
vara ofrånkomligt. Hela denna figur är visserligen inkrånglad och 
svårtolkad, men tydligt är att det vänstra och större partiet måste 
tolkas som en djurkropp. Huvudet har avflagrats. Streckindel
ningen har icke den stadga, som utmärker Åbosjöns älgbild, men 
är synbarligen på god väg till eller från sådan. Man tycker sig 
beträffande denna norska målnings streckindelning kunna ana 
dess ursprung, åtminstone delvis. Det är nämligen icke otänkbart 
att de nedre tvärlinjerna från början helt enkelt varit de utdragna 
»lårveckslinjerna» från på ett tidigare stilstadium konturtecknade 
ben. Jfr härom bäst rentigurerna från Hell i Nord-Tröndelags fylke.7 

övergången till en streckindelning som vid Åbosjön kan emeller
tid icke följas från denna utgångspunkt, även om ett samband kan
ske finnes. Troligt är väl att flera samverkande orsaker måste 
länkas för streckindelningen där. 

Ett konstitutivt element är därvid den längs genom kroppen gå
ende linjen. Denna linje träffas — delvis eller helt genomgående — 
på flera håll, ibland fristående, ibland kombinerad med andra lin
jer eller figurer. Fulla motsvarigheter till den symmetriskt anord
nade och verkligt delande linjen vid Åbosjön äro icke vanliga. Så
dana motsvarigheter finnas emellertid i de stora ren- och älgbil
derna på hällmålningen vid Honhammer, Möre och Romdals fylke,8 

vilka f. ö. synas mig stå på ett något äldre utvecklingsstadium. De 
längsgående linjerna där äro fristående eller sammankopplade med 
endast en tvärlinje genom huvudet. Kroppen f. ö. praktiskt taget 
tom. Dylik längdlinje med ensam tvärlinje ses också i en älgbild 
på hällmålningen i sjön Skärvången, Jämtland, fig. 7, en figur som 
står mycket nära de sist nämnda norska. 

Här framförda analys av Åbosjömålningen insätter denna mål
ning på sin plats i serien av kända nordiska hällmålningar samt 

0 Gjöljavatnet I (eller Alrafjell), se G u t o r r a G j e s s i n g , Nordenfjelske 
ristninger og malinger, kap. 11 samt Monumental Art I, kap. XIII. 

7 G. H a l l s t r ö m , Nordskand. hällristningar, II, Fv. 1908, sid. 56, 58. 
Dessa linjer i figurerna från Hell ge emellertid stoff till ett resonemang av 
betydligt större räckvidd, se Monum. Art I, sid. 381—387. 

8 G. H a 11 s t T ö m, En nyupptäckt hällmålning, Fv. 1909, sid. 55 f. Monum. 
Art, kap. XXII, Pl. XXIX—XXX samt G. G j e s s i n g , sist cit. arb. sid. 
114—117. 
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belyser dessutom i sin ringa mån ett bestämt stilsammanhang mel
lan företeelser inom den nordiska stenålderns klippkonst överhuvud
taget. 

Med tanke på att av dess nu kända 54 olika lokaler endast om
kring en sjättedel var känd vid seklets början, ha vi all anledning 

Fig. 7. 
Detalj från hällmälning vid Skärvången, Föllinge sn, 

Jämtland. 
Detail of rock-painting at Skärvängen, Föllinge parish, 

Jämtland. 

att hoppas på att antalet ytterligare skall öka avsevärt. Upptäck
ten av en ny hällmålning var alltså icko i och för sig uppseendeväc
kande, utan väntad. Det var heller icke alldeles oväntat att den 
skulle komma fram i Ångermanland, vars Nämforsristningar och 
ytterst rika stenåldersfyndplatser predestinerade landskapet till en 
sådan upptäckt. För min del väntar jag flera sådana upptäckter i 
samma landskap samt dessutom i angränsande landskap både i sö
der och norr. Det är därvid av intresse att notera att de kulturellt 
sammanhängande skulpterade stcnföremålen (djurhuvud»yxor», 
djurhuvudknivar etc.) framför allt träffas i de norrländska kust
landskapen. 

Nyupptäckten vid Äbosjön har emellertid sitt stora värde även 
därutinnan att den, som redan nämnts, ytterligare en smula minskar 
avståndet mellan det norsk-svenska klippkonstområdet och det 
finskryska med sin närmaste (och enda hittills kända finska) lokal 
vid Vitträsk strax väster om Helsingfors.9 

8 A. E u r o p a e u s , Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar. Fi. fornm. 
TS. XXXII, sid. 61 ff. Den ytterst oansenliga hällristning, som finnes vid 
Marraskoski vid Ounasjoki i finska Lappland är mycket tvivelaktig. 
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Även ur etnografisk synpunkt kan det till sist vara skäl att dröja 
något vid Åbosjömålningen. Häruppe bedrives alltjämt en intensiv 
älgjakt och befolkningen har god kunskap om älgarnas levnads
vanor och stigar. Det sades mig att en vanlig sådan stig gick fram 
över de i uppsatsens början nämnda uddarna med simning över 
sundet dem emellan. Läget för målningen är praktiskt taget tätt in
till den punkt där djuren bruka ta sig upp ur eller gå ner i sjön, 
Någon annan plats att vid sjön fästa den för jakten behövliga, ma
giskt bindande bilden fanns heller icke. Troligt är att stenålders-
jägarna just sökte sådana platser där storviltet hade sina vanesti
gar och framför allt simningsplatser samt där lade sig i försåt. Det 
var lättare att få bukt med djuren ute på vattnet med rep och sna
ror och vapen än uppe i land. Av intresse är en uppgift jag erhöll, 
hur så sent som 1939 en skadskjuten älg från liderna i norr 
sökte sig ner till stranden just vid målningen samt därifrån ut i 
vattnet. Han upphanns där av jägaren i båt och dräptes med kniv. 
Motsvarande uppgifter om lägen för målningar och ristningar just 
vid storviltets vanestigar och simningsställen finnas på flera håll 
både i Sverige och Norge. Jag nämner t. ex. Nämforsen (simnings
ställe ovanför forsen ännu i dag) samt Skärvången i Jämtland med 
simningsställe fortfarande just vid målningen. 

Ett studium av det rika materialet från den nordiska stenålderns 
klippkonst ger enligt min uppfattning till resultat alt denna konst 
visar en starkt traditionsbunden stil med en på alla stadier tydlig 
manierism. Den går otvivelaktigt tillbaka på en klart naturalistisk 
konst och uppvisar särskilt på sina äldre stadier fortfarande 
utomordentliga prov på naturalistisk uppfattning. Men redan på 
dess av oss kända äldsta stadium är denna konst manierad, stelnad 
i bestämda former och uttrycksmedel. Och detta blir under utveck
lingens gång allt mer påtagligt, tills det hela utlöser sig i den rena 
konventionalismen. 

En utveckling är alltså märkbar och har ju länge också varit 
erkänd, dock så att den spänner över mycket stora tidsrymder. De 
bärande huvuddragen återkomma överallt och i samma följd — nå
gon gång kanske med språng över ett eller annat led. Karakteris
tiskt är att variationer mellan figurer tillhörande en och samma 
stilgrupp äro så obetydliga. Man tvingas att antaga en standardise
ring av figurtypen och ställningen, alltså att förändringar icke sattes i 



160 G U S T A F II A L L S T R O M 

fråga. Det är under sådan synvinkel som jag uppfattar klippkonsten 

som rituell och tabubelagd för andra än vissa utövare och att — som 

ett led i samma uppfa t tn ing — n å g r a fö rändr ingar icke voro till-

låtna. Min personl iga uppfa t tn ing ä r at t u tövandet av denna ma

giska, s t a rk t t radi t ionsbundna teckningskonst for tplantades inom 

en liten, kanske även i andra avseenden särsk i l t kval i f icerad g rupp 

människor , som vi kanske bäst beteckna med namnet medicininäu. 

Om min synpunkt på dessa frågor ä r riktig, måste de föränd

r ingar eller den utveckling, som ju ändå konstateras inom klippkon-

sten, ha sket t y t te rs t s ak ta och i huvudsak u tan medveten avsikt 

från kons tu tövarna själva. F ö r ä n d r i n g a r n a s huvudorsak skul le då 

l igga i det ren t manuel la förfar ingssät te t . De al l iså liksom nöttes 

fram. Man får därv id lag hål la i minnet at t konsten med all säker

het icke inskränk t s ig enbar t till kl ippkonst . 

S U M M A R Y 

G U S T A F H A L L S T R Ö M : A newly discovered Swedish rock-

painting. 
The author presents the results of his investigations of the recently 

discovered rock-painting in Lake Äbosjön in Sidensjö parish, Ånger
manland, which is the sixth in order of Swedish rock-paintings. They 
have hitherto been found only in Jämtland, Härjedalen and Ångerman
land, and in Norway (11 specimens), from lhe soutbern point of the country 
up to and induding the county of Nord-Tröndelag. In Finland only one 
is known — in the Helsingfors district — in Russia some in the Ural 
districts. The enormous distribution of these rare phenomena gives a 
strong impression of the ethnographical unity of Northern Europé, which 
is further emphasized by similarity in the matter of style, etc. 

The new rock-painting is situated 35 km from the coast in an insig-
nificant forest-lakc 203.5 metres above the sea, and is on the outer side 
of an enormous cubic block of stone about 30 m out from the shore. 
The painting cannot be reached except by boat, and during the investiga
tions a raft was built for the purpose. The figuros, situated immediately 
above the surface of the water, are two in number, the largest certainly 
that of an dk , 1.10 m in length. It is badly damaged owing to flaking, 
but the body, head and neck appear clearly, exhibiting a greatly simpli-
Scandinavian rock-art, both rock-paintings and rock-carvings. 

The division of the body by means of straight oblique lines running 
from a central line is strongly akin to similar phenomena within North 
Wcandinavian rock-art, both rock-paintings and rock-carvings. 
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In analysing the style, the greatest importance is attached to the resem-
blance, above all as regards the shape and carriage of the head, existing 
between this elk figue and those not only on the nearby rockcarvings 
in Nämforsen in the same province, but also rock-paintings as far away 
even as in South and West Norway. These resemblances in style are 
of such a nature that the author considers that there was almost per
sonal contact between the artists. The author considers that the art 
was pursued by only a few individuals, who occupied a special position 
within the tribes, a kind of medioine-men, and further that rock-art as 
such was under a taboo, without any possibility of personal artistic 
development. The changes which nevertheless undoubtedly can be ob-
served, and which, from a naturalistic conception, pass to advanced sche-
raatization, must then be coneeived as having arisen as unconscious 
changes and simplifications in the purely manual execution in the course 
of thousands of years. 

Fornvännen 19i3. 


