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Förord

Hällristningar är en kulturskatt som låter oss 
ana hur forntidens människor levde och ver
kade. Dessa lämningar finns inknackade på 
berghällar i många delar av Sverige, där bil
dernas budskap och innehåll ständigt fascine
rar forskare och besökare. Det finns en magi 
över dessa spår av personer som levde för länge 
sedan. Bilderna föder tankar om religiösa riter 
där glädje, hopp, sorg och tragik vävs sam
man till ett liv som kanske inte var så olikt 
vårt eget.

Hällristningar är idag utsatta för en acce
lererande vittring och förstörelse och har där
med hamnat i fokus. Trots att flertalet är 
ristade i hårda bergarter, till exempel granit, 
visar tydliga spår att skadorna förvärrats på 
bara ett tjugotal år. Risken för total utplåning 
gör att behovet av vårdåtgärder har ökat mar
kant de senaste åren. Samtidigt med dessa oro
ande tecken har till vår glädje hällristningar

na i Tanum i norra Bohuslän utnämnts till 
världsarvsområde av Unesco. Detta gör att vi 
i ännu högre grad måste intensifiera arbetet 
med att finna lämpliga metoder och material 
som främjar det fortsatta bevarandearbetet. 
Vi skall nu förvalta ett arv, inte bara för Sve
riges, utan för världens kommande generatio
ner.

Syftet med denna skrift är att ge råd och 
vägledning till hur vi bäst skyddar och beva
rar hällristningarna utifrån de erfarenheter vi 
har idag. Den vill också visa hur viktigt det är 
med en vårdplan för varje hällristningsregion 
och betydelsen av ett etiskt förhållningssätt till 
vårt kulturarv.

Marianne Lundberg 
Avd.chef
Antikvarisk-tekniska avdelningen
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VIND, VATTEN, STEN

Vattnet urholkar stenen, 
vinden sprider vattnet, 
stenen hejdar vinden.
Vatten, vind, sten.

Vinden skulpterar stenen, 
stenen är vattnets bägare, 
vattnet flyr och blir till vind.
Sten, vind, vatten.

Vinden virvlar och sjunger, 
vattnet rinner och sorlar, 
stenen ligger stilla och tiger.
Vind, vatten, sten.

Den ena blir den andra och blir ingen: 
mellan sina tomma namn 
färdas de och försvinner, 
vatten, sten, vind.

Av Octavio Paz

Översättning av Knut Ahnlund, Brombergs.





Hällristningsvård

Hällristningsvård är ett relativt nytt verksam
hetsområde i Sverige. Det finns inga klara di
rektiv för hur arbetet skall planeras och vilka 
metoder och material som är lämpligast. Det 
tar lång tid att testa och utvärdera metoder. 
Därför har vi i denna skrift försökt samla den 
kunskap och erfarenhet som finns i främst 
Sverige och Norge, som kan vara till hjälp i 
det fortsatta vårdarbetet. Denna information 
har sedan bearbetats till ett förslag för plane
ring av olika typer av vårdåtgärder.

Det centrala problemet som rör hällrist- 
ningsvården är i första hand hällristningarnas 
utsatta läge. Till skillnad mot många andra 
kulturföremål kan ristningarna inte flyttas till 
en bättre anpassad miljö, därför att de är 
bundna till en bergyta. Bevarandearbetet 
måste därmed åtgärdas på plats. Detta försvå
rar också metodvalet, eftersom hänsyn alltid 
måste tas till bergets beskaffenhet och den yttre 
miljön. Förutom svårigheten att finna lös
ningar för bevarandet, finns även en önskan 
att hällristningarna skall vara tillgängliga för 
besökare och forskare. Kraven på vård och 
tillgänglighet kan i vissa fall strida mot var
andra.

En hällristning är ett historiskt dokument 
över en svunnen tid och skall som sådant be
varas och skyddas. Skyddet skall slå vakt om 
hällristningens autenticitet och särart. Vård
åtgärder görs för att förebygga eller fördröja 
nedbrytningen. Dokumentation skall göras vid 
varje vårdtillfälle. I en rapport förklaras var
för och hur en åtgärd blivit utförd.

Syftet måste vara klart definierat före varje 
ingrepp på en hällristning. Varför skall denna 
åtgärd utföras? Vilket slutresultat önskar vi? 
Svaren får sedan vara ledande vid val av be
handling. Huvudprincipen är minsta möjliga 
ingrepp. Alltså är det viktigt att skadebilden 
är tydlig, så man verkligen vet varför och var 
åtgärden skall sättas in. Det är onödigt att leda 
bort vatten om det inte gör någon skada eller 
att täta sprickor som inte påskyndar vittrings- 
förloppet. Åtgärderna skall sättas in exakt där 
de behövs, ingen annanstans.

Genom att fråga oss varför, kommer vi

osökt in på frågan hur. Hur skall vi vårda 
hällristningarna utan att ”förstöra“ känslan 
av ursprunglighet? Hur minimeras riskerna för 
bieffekter? I första hand bör man lösa proble
men genom att förändra den omgivande mil
jön. Men det är inte alltid det räcker. Ibland 
måste vården även innefatta ingrepp på själva 
ristningsytan. Det är då viktig att använda 
utprovade material och metoder. Arbetsmed
len bör vara reversibla, även om det inte all
tid är möjligt. Det är bättre att avvakta med 
ett ingrepp än att ta till för snabba, ej genom
tänkta åtgärder.

Att visa hällristningar för en bred allmän
het och samtidigt skydda dem mot alltför stort 
slitage, är ett problem som diskuteras både i 
Sverige och internationellt. Intresset för vår 
forntid har ökat och hällristningslokalerna har 
gjorts mer publikvänliga genom åtgärder som 
på sikt kan ge skador. Det är glädjande med 
intresset för den kulturskatt som hällristningar
na utgör. Men det är angeläget att vård
åtgärder planeras samtidigt med turist
satsningar. En del gör gällande att hällrist
ningar inte alls skall visas för turister innan 
de är fullständigt dokumenterade och skyd
dade. Att förbjuda besök vid hällristningarna 
blir svårt om det ens är önskvärt, men 
ristningarna behöver skyddas från slitage, sam
tidigt som de görs tillgängliga. Ett alternativ 
är att begränsa och leda turistströmmen till 
ett urval av hällristningar och där ge fullstän
dig information och skydd.

En sådan satsning, som kallas ”Häll- 
ristningsresan“, är anordnad av Bohusläns 
museum. Det är en resa i Bohuslän till tio olika 
hallristningslokaler. I en skrift beskrivs färd
vägen och de tio hällristningslokalerna. Dessa 
är iordningställda för besök av allmänheten 
med röjning av vegetation, informativa skyl
tar, parkeringsplatser, toaletter och i många 
fall ramper som skall skydda ristningarna från 
tramp av fötter. Skyltar m.m. är vackert ut
formade. Hällristningsresan leder besökaren 
till vissa utvalda hällristningar, vilket kanske 
begränsar besöksantalet till andra sämre skyd
dade lokaler.
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Hällristningen i Litsleby ingår i Hällristningsresan. Där är iordningställt med bl.a. parkering, toalett och 
ramp för rörelsehindrade. Tanums sn, Bohuslän. Foto: C. Strömer, 1997.

The rock carving at Litsleby is a part of the Rock Carvings Trail (”Hällristningsresan”). Facilities include 
parking, a toilet and a wheelchair access ramp. Parish of Tanum, Bohuslän. Photo: C. Strömer, 1997.

Gällande lagstiftning
Gunnel Vahlne

Hällristningar utgör en av de kategorier av 
fornlämningar som är skyddade enligt lagen 
om kulturminnen m.m. (KML) (SFS 1988:950). 
Till en fast fornlämning hör även det omgi
vande området som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme 
med hänsyn till dess art och betydelse. Detta 
område kallas fornlämningsområdet.

Enligt lagen är det förbjudet att utan till
stånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, be
bygga, plantera på eller på annat sätt ändra 
eller skada en fast fornlämning.

Åtgärder för skydd och vård av en fast forn
lämning regleras i 2 kap. 7 § KML. Riksan
tikvarieämbetet och länsstyrelserna får vidta 
sådana åtgärder. De kan avse exempelvis flytt
ning, iordningställande, röjning eller inhägnad 
av en fornlämning. Länsstyrelserna får dele
gera till andra att vidta åtgärder enligt de vill
kor som respektive länsstyrelse bestämmer.

Enligt lagen skall den som äger eller har 
särskild rätt till marken eller byggnadsverket 
underrättas genom delgivning innan någon åt

gärd vidtas. Om åtgärderna medför kostna
der eller skada för ägaren eller någon annan 
person, har denne rätt till skälig ersättning av 
allmänna medel. Beslut om ersättning fattas 
av länsstyrelsen och delges den som berörs av 
beslutet.

Om Riksantikvarieämbetet avser att vidta 
åtgärder för skydd eller vård av en fornläm
ning skall ämbetet dessförinnan underrätta 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall å sin sida 
samråda med Riksantikvarieämbetet innan 
den vidtar någon åtgärd (6 § Förordning om 
kulturminnen m.m. SFS 1988:1188). Förutom 
tillstånd enligt KML kan prövning enligt an
nan lagstiftning krävas i vissa fall, vilket också 
måste beaktas. Det kan exempelvis röra sig 
om naturvårdslagen, när fornlämningar finns 
i ett naturreservat och fridlysta växter berörs. 
Om åtgärderna innebär byggande, kan kom
munens tillstånd krävas enligt plan- och bygg
lagen. Detta gäller även för informations- 
skyltar inom detaljplanområde.

I praktiken underlättas formalia om alla 
inblandade är delaktiga på ett tidigt stadium. 
Så snart ett arbete planeras bör därför kon
takter tas mellan länsstyrelsen, utföraren och
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markägaren. Länsstyrelsens beslut skall fattas 
i god tid och innehållet vara känt av alla in
blandade. Frågan om eventuell ersättning till 
markägaren bör lösas i god tid före arbetenas 
påbörjan. I de fall vårdarbetena kommer att 
störa jordbruket kan behovet av ersättning 
minskas om tidpunkten för vårdarbetena pla
neras i samråd med markägaren. Markägaren 
skall informeras om länsstyrelsens beslut ge
nom delgivning och har sedan 21 dagar på sig 
att överklaga. Det bästa är om markägaren är 
informerad och införstådd om planerna innan 
han får länsstyrelsens formella beslut, vilket 
eliminerar risken för överklaganden.

Planering av vårdarbete

Hällristningar räknas till fasta fornlämningar 
där lagstiftning utgör ramen för åtgärder ge
nom kravet på tillstånd. Däremot finns det 
inga givna regler för hur vårdarbetet som be
hövs för att skydda och vårda en fast forn- 
lämning skall utföras. Förslag på bevarande
åtgärder kommer oftast från specialister inom 
olika yrkesgrenar där helhetssynen på 
bevarandearbetet ibland är åsidosatt. Ett tänk

bart sätt att planera och organisera vårdarbe
tet kan därför vara att länsstyrelsen inrättar 
en samrådsgrupp med tvärvetenskaplig kom
petens där exempelvis antikvarie, konserva
tor, naturvetare och tekniker ingår. Både antik
variska och tekniska synpunkter på be
varandearbetet kan diskuteras i samråds
gruppen liksom hällristningens värde och au
tenticitet i förhållande till de ingrepp som pla
neras. Tiden mellan ett förslag till åtgärd och 
åtgärdens utförande bör vara så lång att un
dersökningar hinner utföras.

Samrådsgruppen kan utarbeta en vårdplan 
för regionen där åtgärderna är detaljplanerade 
och motiverade. Gruppen kan även övervaka 
besiktning och underhåll. Denna relativt om
fattande arbetsinsats är troligen inte nödvän
dig i regioner med få hällristningar. Beslut bör 
inte fattas, utan att det först varit någon form 
av antikvarisk och teknisk bedömning.

För världsarvsområdet i Tanum har en 
förvaltningsgrupp bildats. Den beslutar inte i 
första hand om enskilda ärenden utan hand
har mer principiella frågor rörande häll- 
ristningsvården. Den kan däremot tillkalla tek
nisk och antikvarisk personal i enskilda ären
den. Det är länsantikvarien som är samman
kallande och gruppen består för övrigt av re-

Skredsviks sn, Bohuslän (RAÄ 101). Foto: L. Bengtsson, 1995.

Parish of Skredsvik, Bohuslän (RAÄ 101). Photo: L. Bengtsson, 1995.
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presentanter för Bohusläns museum, Riksan
tikvarieämbetet och Tanums kommun.

Dokumentation och 
skadeinventering
Dokumentation av ristningsfigurerna är tro
ligen den viktigaste uppgiften i hela vårdar
betet. Dokumentationen av bildinnehållet 
skall trygga framtidens behov av kunskap och 
forskning. För bevarandearbetet bör även en 
detaljerad skadeinventering utföras. Den skall 
beskriva skadorna, den omgivande miljön och 
de möjliga skadeorsakerna för varje enskild 
hällristning samt ge en översikt över skadebil
den i regionen. Utan en skadeinventering blir 
det svårt att bedöma vilka ristningar som skall 
åtgärdas. Inventeringen kan sedan ligga till 
grund för beslut om åtgärder.

Endast i undantagsfall bör nya ristningar

tas fram. Hällristningar är i de flesta fall mer 
skyddade under exempelvis ett jordtäcke. Om 
en plats skall exploateras eller på annat sätt 
rubbas, är däremot framtagning och doku
mentation av eventuella ristningar nödvän
dig.

Urval
Efter dokumentation och skadeinventering 
kan samrådsgruppen föreslå vilka häll
ristningar som bör åtgärdas; ett urval som är 
baserat på olika värdekriterier och utförd 
skadeinventering. De ekonomiska förutsätt
ningarna har också betydelse. Hur många häll
ristningar har vi råd att underhålla? En klas
sificering av hällristningarna måste därför 
göras. Vilka hällristningar skall åtgärdas, vi
sas för allmänheten eller lämnas orörda tills 
vidare?

Stenröjning på en hällristning vid Grillby, Villberga sn, Uppland (RAÄ 113:1). Foto: Einar Kjellén, 1979.

Clearing stones from a rock carving at Grillby, Parish of Villberga, Uppland (RAÄ 113:1).
Photo: E. Kjellén, 1979.

12



Förslag till planering av vårdarbetet. 
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Vårdplan
Den eventuella samrådsgruppen kan, som ti
digare nämnts, sammanställa en vårdplan och 
där ge förslag på skydds- och bevarande
åtgärder för varje hällristning. Vårdplanen bör 
även innefatta någon form av besiktning och 
underhåll. Det är vid den regelbundna besikt
ningen som man upptäcker skadorna i tid, 
innan de blir alltför omfattande och svåra att 
åtgärda. Besiktning och enklare underhåll kan 
skötas på lokal nivå. Där finns närheten till 
hällristningarna och oftast intresserade och 
kunniga personer, vilket borgar för en konti
nuitet i arbetet. Om underhållet innebär mer

specialiserat arbete kan detta utföras av in
kallade experter.

På Vestlandet i Norge har man gjort en s.k. 
forvaltningsplan för Vingens hällristnings- 
område. Representanter från Arkeologiska In
stitutet, Bremanger kommun, Fylkesmannen 
i Sogn och Fjordane, Sogn och Fjordane fylkes
kommune m.fl. utsåg Arkeologiska Institutet 
att utforma en sådan plan. Målsättningen var 
att föreslå skydds- och bevarandeåtgärder för 
ristningsfältet. I forvaltningsplanen föreslås 
även att ett liknande förvaltningsråd som finns 
i Bohuslän upprättas för Vingens hällristnings- 
område.

En omålad hällristning. Tanums sn, Bohuslän (RAÄ 248). 
Foto: B. Niklasson, 1993.

A not infilled rock carving. Parish of Tanum, Bohuslän (RAÄ 248). 
Photo: B. Niklasson, 1993.
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Dokumentation av ristningsfigurer

Dokumentation är att i bild och text bevara 
kunskap om hällristningar för kommande ge
nerationer. Detta är den första och kanske vik
tigaste åtgärden. Det finns ännu inga metoder 
att skydda och bevara bergytor för evinnerliga 
tider och hällristningar kommer förr eller se
nare att vittra bort genom naturliga processer 
och mänskliga aktiviteter. Dokumentation av 
ristningar har därför hög prioritet.

I Riksantikvarieämbetets (RAÄ) forn
minnesregister registreras alla kända forn
minnen i Sverige. Där beskrivs bl.a. häll
ristningarna med nödvändiga data som antal 
figurer och var hällristningen är belägen. 
Denna inventering är inte alltid fullständig och 
behöver därför kompletteras på många loka
ler. I regel finns endast verbala beskrivningar

och bilddokumentation saknas. RAÄ dato
riserar för närvarande fornminnesregistret för 
att därigenom göra det mer tillgängligt för 
kulturminnesvården och andra intressegrupper 
inom hällristningsvården. Samtidigt är ett 
dokumentations- och skadeinventerings
register för hällristningar och hällmålningar 
under uppbyggnad på RAÄ med namnet 
HRIST. Det diskuteras att i framtiden koppla 
detta register och ett fotoregister till RAÄ:s 
fornminnesregister.

De dokumentationsmetoder som hittills 
använts för att beskriva ristningsbilderna är 
mer eller mindre subjektiva. Därför pågår en 
utveckling av metoder som skall ge en mer 
objektiv bild av ristningarna. Det är även vik
tigt att de metoder som används inte är skad-

Nattfotografering med släpljus. Litsleby, Tanums sn, Bohuslän. Foto: R. Löfvendahl, 1991.

Night photography with raking light. Litsleby, Parish of Tanum, Bohuslän. Photo: R. Löfvendahl, 1991.
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liga, vilket innebär minsta beröring med 
ristningsytan som möjligt. Det stora antal häll
ristningar som skall (om)dokumenteras ford
rar att den eller de metoder som skall använ
das i framtiden måste vara effektiva och eko
nomiskt försvarbara.

Metoder

De vanligaste dokumentationsmetoderna som 
nu används i Sverige för avbildning av 
ristningar är fotografering, kalkering på plast 
och frottage. Att gjuta av hällristningar är nu
mera inte så vanligt. Metoden har fått dåligt 
rykte genom att personer utan tillräcklig kun
skap utfört arbetet. En ny metod för doku
mentation är mikrokartering som kan använ
das dels för att dokumentera bilderna, dels 
för att dokumentera vittringshastigheten. I 
Norge är en dokumentationsmetod som kal
las digital yt- och profilteknik under utveck
ling.

Fotografering
Släpljusfotografering sker nattetid av häll
ristningen. Ljuset skall komma brant från si
dan, från några till ca 20 graders vinkel, be
roende på bergsstrukturen och hur djupt 
ristningen är huggen. Detta skapar en 
skuggverkan där varje ojämnhet i berget fram
träder tydligt. Ljuskällan, som kan vara en 
batteridriven videobelysning, skall placeras 
långt ifrån motivet, cirka 5 gånger bredden 
på motivet. Filmen skall vara en högkänslig 
elljusfilm, 400 ASA, och bilderna tas med sta
tiv. Ett normalobjektiv räcker för att få bra 
bilder men det är viktigt att det är riktigt 
mörkt, annars kan färgerna bli felaktiga. Det 
går även att få bra bilder under dagtid om 
solen står lågt.

Kalkering på plast
Kalkering på plastfilm ger en tvådimensionell 
tolkning av ristningen. Arbetsordningen är 
följande vid ett nyfynd: Ytan borstas ren från 
mossa och jord och vid behov sköljs den av 
med vatten. Därefter ”nattbelyses“ ristningen, 
och konturerna ritas i med krita. Dagen därpå

målas ristningen efter markeringen med upp
slammad krita och eventuella korrigeringar 
görs i dagsljus. Nästa steg är att lägga en trans
parent plastfilm (byggplast) över den imålade 
ristningen och rita av med vattenfast svart 
tuschpenna efter kritslamningen. Plasten med 
den avritade ristningen överförs sedan på pap
per i ett mer hanterligt format.

Ett problem som kan uppstå vid krit- 
målning är regn före iritningen på byggplasten. 
Kritan flyter då bort och arbetet måste göras 
om. För att hitta en bättre dokumentations- 
färg provmålades en ristningsfigur i Bohuslän 
augusti 1996 med vit kalkfärg. Denna färg 
hade bättre vidhäftning än kritslamningen och 
var efter tre månader nästan helt borta. Det 
finns dock uppgifter att kritning/kalkning på
verkar bergytan, och det bör därför utredas 
om denna metod är lämplig.

Frottage
Hällen borstas ren från barr och annat löst 
liggande organiskt material. Även vissa lavar 
måste avlägsnas före dokumentationen. Där
efter läggs fukttåliga pappersark, som är num
rerade och inordnade i ett koordinatsystem, 
över ristningarna. Med hjälp av karbonpap- 
per, omlindade runt exempelvis en handduk, 
gnuggas sedan ristningarna fram på arken. 
Färgen fixeras med hjälp av gräs eller löv som 
gnids över papperen. En mörk bild av 
ristningslinjerna/figurerna har nu framträtt på 
de ljusa pappersarken.

Frottage ger en exakt bild av ristningen i 
naturlig storlek, där även alla ojämnheter, som 
t.ex. vittringsskador, framträder. Metoden är 
dock svår att använda om berget är vått eller 
har för ojämn ytstruktur. Om berget är svårt 
vittrat kan en frottage på hällytan orsaka 
materialförluster.

Denna metod används av hällristnings- 
museet i Underslös, Bohuslän, sedan slutet av 
1980-talet. Det stora bildmaterial som sam
lats skall nu arkiveras i en byggnad som fi
nansierats genom en donation.

Avgjutning/Kopiering
Vid avgjutning får man en avbildning (form) 
av hällristningsytan. I formen kan man sedan 
gjuta en kopia som ger en tredimensionell bild
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Uppmålning med slammad krita för dokumenta
tion. Deltorp, Skee sn, Bohuslän.
Foto: S.-G. Broström, 1992.

Infill painting with chalk slurry for documentation 
purposes. Deltorp, Parish of Skee, Bohuslän. 
Photo: S.-G. Broström, 1992.

Ett frottage där en hällristning gnuggas fram på pappersark med hjälp av karbonpapper. Gärde, Offerdals 
sn, Jämtland (RAÄ 1). Foto: U. Bertilsson, 1993.

Rock carving rubbing made using carbon paper. Gärde, Parish of Offerdal, Jämtland (RAA 1).
Photo: U. Bertilsson, 1993.
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av hällristningen. Metoden ger en större ex
akthet än till exempel kalkering på plast, då 
även huggmärken och otydligt markerade 
tecken kommer med i avgjutningen. Avgjut- 
ningen kan därmed ha information som vi i 
nuläget kanske inte kan läsa av eller förstå.

Det vanligaste avgjutningsmaterialet är si
likon. Då formen i detta material lätt kan 
krympa eller deformeras är det viktigt att ome
delbart göra en kopia. Det pågår även under
sökningar med andra material och avgjut- 
ningsmetoder där gjutmassan inte kan skada 
hällristningen.

Avgjutningen skall utföras av en person 
som är välbekant med stenmaterialet och de 
problem som kan uppstå. I vissa fall skall även 
en konservator vara inkopplad om exempel
vis en förstärkning av ytan måste göras före 
avgjutningen. Vissa hällristningar är direkt 
olämpliga att gjuta av, och andra måste ge
nomgå ett omfattande konserveringsarbete 
före avgjutningen.

Förutom dokumentationsrelaterad an
vändning kan avgjutningar även fylla ett an

nat behov. Om en ristning måste skyddas ge
nom permanent övertäckning (se avsnittet 
Övertäckning) och därmed förblir dold för 
turister och forskare, kan en kopia vara till 
hjälp. En exakt kopia av originalristningen kan 
förslagsvis läggas antingen ovanpå eller bred
vid en övertäckt ristning. Kopian kan även an
vändas på utställningar och undervisning på 
museer.

Mikrokartering
Detta är en ny typ av dokumentering av häll- 
ytor som varit i bruk i cirka tre år. Mikro- 
kartering är en objektiv mätmetod som an
vänds för dokumentation av bergytans topo
grafi, inklusive ristningslinjerna. Mikro- 
karteringsutrustningen är baserad på laser
teknik och berör inte hällen. Utrustningen be
står av ett lasermäthuvud för höjdmätningar 
(z-led) och en mätram för att åstadkomma rö
relser i x- och y-led. Kringutrustningen utgörs 
av strömförsörjningssystem och system för 
datainsamling. Utrustningen kan användas för

Terrängmodell ur J.O.H. Swantessons Mikro kartering av hällristningar i södra och mellersta Sverige, 1996, s. 29. 

Topographical model, Swantesson's micro-mapping 1996, p. 29.
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Mikrokartering på en hällristning huggen i urkalksten. Ösmo sn, Sörmland. Foto: R. Löfvendahl, 1996.

Micro-mapping a rock carving in a crystalline limestone. Parish of Ösmo, Södermanland. 
Photo: R. Löfvendahl, 1996.

en noggrann dokumentation av alla ytor upp 
till en storlek av 40x40 cm per avläsning. 
Datamaterialet kan sedan bearbetas och re
dovisas som ”ojämnhetsindex“ eller ge 
”terrängkartor“ med ”höjdkurvor“. Genom 
att mäta om samma yta med något/några års 
mellanrum och lägga de olika mätningarna 
ovanpå varandra kan man beräkna vittrings- 
hastigheten. Mikrokartering har använts på 
över trettio hällristningar runt om i landet 
mellan 1993 och 1996 och på sex runstenar. 
På tolv hällristningar har omkarteringar 
gjorts.

Digital yt- och profilteknik
Denna dokumentationsmetod är under utveck
ling i Norge under ledning av Østfolds 
fylkeskommune. Metoden bygger på serie
fotografering med digitalkameror under kon
trollerat släpljus. Olika typer av strålnings
källor (ljus, laser) sänder ljus från olika vink
lar som registreras av kameror och lagras i 
dator. Den information som kommer fram 
kombineras med profil- eller avståndsin- 
formation producerad via olika triangulerings- 
och scanningstekniker samt stereografiska

behandlingstekniker. Med denna metod berör 
man inte ristningsytan och informationen är i 
det närmaste objektiv. En första test i Østfold 
har gett mycket lovande resultat, men meto
den är ännu ej helt fältmässig.

Historik

Sveriges hällristningar har mycket tidigt blivit 
registrerade och dokumenterade i förhållande 
till andra länders. Redan 1627 målade Peter 
Alvssöns ett antal laveringar från några häll
ristningar i Backa, Brastad socken, Bohuslän. 
År 1750 kom den första avhandlingen som 
berör hällristningen vid Kiviksgraven i Skåne. 
Under slutet av 1700-talet och hela 1800-ta- 
let bilddokumenterades hällristningar i olika 
områden. Fornminnesföreningar, som kom vid 
mitten av 1800-talet, och senare hembygds
rörelsen hade stor betydelse för detta arbete. I 
Bohuslän, Tanums socken, gjorde C.G. Bru- 
nius i början av 1800-talet noggranna teck
ningar av hällristningar, där han bl.a. hade ett 
koordinatsystem till hjälp. I Östergötland på 
1870-talet gjorde C.F. Nordenskiöld ett fler
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tal teckningar av de rikt förekommande 
hällristningarna i Norrköpingstrakten.

Under slutet av 1800-talet hade forn- 
forskningen och arkeologin stor betydelse. Ett 
planschverk började ges ut vid denna tid med 
avbildningar av alla kända hällristningar i 
Sverige. Det var Hushållningssällskapet i Gö
teborgs och Bohus län som låg bakom denna 
satsning som tog ca trettio år. För arbetet an
litades en dansk teckningslärare vid namn 
L. Baltzer.

De östgötska hällristningarna upptäcktes 
till största delen mellan åren 1915 och 1925 
av Arthur Norden, vars dokumentation och 
registrering lades fram i en avhandling om 
Östergötlands bronsålder. I Uppland invente
rades hällristningar främst av amatörarkeo
logen Einar Kjellén från 1920-talet fram till 
mitten av 1970-talet.

Under 1930-talet arbetade Sverker Janson 
och Claes Claesson för första gången med släp-

ljusfotografering nattetid. Detta förfaringssätt 
visade sig vara mycket effektivt då även 
mycket grunda ristningar blev läsbara. En re
lativt omfattande stereofotografering av 
hällristningar i Kville, Bohuslän, utfördes 
1969-71 i syfte att dokumentera ristnings- 
bilderna men även för att prova tekniken. 
Metoden gav en tredimensionell bild med 
djupverkan. Fotograferingen utfördes av Jarl 
Nordbladh och Jan Rosvall och bearbetades 
sedan av Åke Fredsjö.

Även andra länder har riktat sina blickar 
mot de svenska hällristningarna. Fler än 
hundra avgjutningar av hällristningar, främst 
de bohuslänska, gjordes under tiden 1936-38 
av professor Herman Wirth. Han var hit- 
skickad av Tysklands regering för att göra ko
pior av de mest betydande hällristningarna. 
Dessa kopior finns numera på ett litet museum 
i den österrikiska orten Spital am Pyhrn, sö
der om Linz.

20



Vittring och skador

Hällytors nedbrytning beror på naturliga och 
av människan skapade faktorer som bergets 
mineralsammansättning och omvandlings- 
grad, exponeringsgrad, salt, biologisk aktivi
tet, temperaturväxlingar och luftföroreningar. 
Den naturliga vittringen är ett långsamt för
lopp och har förekommit så länge det funnits 
bergarter, det vill säga flera miljarder år, 
medan det sönderfall som kan sägas vara or
sakat av människan har ett snabbare förlopp 
och är mer svårgripbart och komplicerat.

Vittringsprocesser

För att lättare kunna förklara olika typer av 
vittring är det vanligt att man delar in dem i

tre grupper: kemisk, fysikalisk och biologisk 
vittring, som i praktiken samverkar på olika 
sätt. Vi beskriver här mycket kortfattat 
vittringsprocesserna.

Kemisk vittring innebär att mineralkornen 
i berget löses upp. Det är främst nederbörd
ens kemiska sammansättning samt luftens 
vattenlösliga ämnen som påverkar stenen. 
Även vattenlösliga kemiska föreningar från ex
empelvis lavar och alger och kemiska medel 
som används vid rengöring av hällytan kan 
orsaka kemisk vittring.

Fysikalisk vittring innebär att material 
sprängs bort från bergytan på grund av volym
ändringar orsakade av temperaturväxlingar, 
isbildning och saltkristallisation.

Biologisk vittring är samlingsnamn för den 
kemiska och fysikaliska vittring som sker på

En hällristning där stora partier av ristningsytan har spjälkat av, troligen på grund av eldning på berget. 
Massleberg, Skee sn, Bohuslän (RAÄ 39). Foto: C. Strömer, 1995.

Large areas of the carved surface of this rock carving have flaked off, probably as a result of fire-lighting. 
Massleberg, Parish of Skee, Bohuslän (RAÄ 39). Photo: C. Strömer, 1995.
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grund av växter och djur, människan inräk
nad. Biologisk aktivitet på bergytan av exem
pelvis lavar, alger och högre växtlighet kan 
orsaka mineralupplösning, mekanisk nötning 
och rotsprängning. Människan skadar oftast 
genom ovarsamhet.

Skadeorsaker

Bergartens sammansättning och egenskaper 
avgör hur stor motståndskraft mot nedbryt
ning bergarten har. På en vittrad bergyta ökar 
den specifika ytan - den blir mer uppluckrad 
och full av mindre håligheter (mikrosprickor) 
och därmed större. Ytan blir mer utsatt för 
föroreningar och fukthalten ökar, vilket gör 
att vittringen accelererar. Var hällristningens 
geografiska placering och dess placering i land
skapet är har också betydelse från skade- 
bildssynpunkt. Alla skadeorsaker påverkar 
varandra mer eller mindre. I de flesta fall är 
vatten en aktiv del, antingen som transport
medel för föroreningar eller som frost
sprängning vid temperaturväxlingar.

Föroreningar från luft och mark
Luftföroreningar som orsakar nedbrytning av 
sten är numera ett välkänt begrepp. Svaveldi
oxid är den mest skadliga luftföroreningen, 
men även kväveoxider och ozon diskuteras i 
luftföroreningssammanhang. Halten av sva
veldioxid eller svavelsyra har glädjande nog 
mer än halverats de senaste åren, men verk
ningarna av den kemiska föroreningen kom
mer att finnas kvar. Ett uttryck som används 
om föroreningar på sten är torrdeposition. Det 
är luftburna gaser eller partiklar som depone
ras på mark och vegetation. Föroreningar som 
ansamlas i löv- och barrmassa på träd som 
växer över hällristningar kan vid nederbörd 
falla ner på hällristningen. Detta kallas kron- 
dropp. Även stenytor smutsas ner kontinuer
ligt av luftburna föroreningar. Dessa löses upp 
i exempelvis dagg eller dimma och reagerar 
med de lättlösliga mineralerna som bygger upp 
bergarten, varvid mineralerna så småningom 
omvandlas till lermineral. Våtdeposition är 
föroreningar lösta i vatten som når hällytan 
som regn eller översilningsvatten.

Många hällar med vatten som rinner över 
dem verkar medvetet valda som ristnings-

hällar. Skadeföljderna av det rinnande vattnet 
är mycket varierande. Ibland kan det ha en 
gynnsam effekt om vattnet är förhållandevis 
rent och inte torkar bort periodvis. Lavar 
växer inte på ytor som har ständig vatten- 
översilning. Om det däremot rinner förorenat 
surt vatten periodvis eller i gränskiktet mel
lan den blöta/fuktiga och den torra stenytan 
kan det ske kemisk och fysikalisk vittring på 
grund av den ständiga växelverkan mellan vått 
och torrt.

Granar som växer ovanför en hällristning 
ger en sur miljö när regnvatten rinner genom 
den sura granhumusen och sedan över hällar
na. Detta förorsakar kemisk vittring. Tall och 
lövträd, med undantag för ek, ger en basisk 
miljö. En granskog som växer nedanför eller 
vid sidan av en ristning skyddar däremot häl
len mot torrdeposition och solljus.

Salt från saltspridning på gator nära 
ristningar och luftburet salt från havet kan 
deponeras på hällristningar. Saltet löses i vat
ten och kan tränga ner i stenens porer och 
mikrosprickor. När sedan vattnet avdunstar, 
kan saltet kristallisera och spränga sönder ste
nen, s.k. saltsprängning. Vissa salter är även 
hygroskopiska, dvs. de tar upp fukt, och den 
saltmättade stenen hålls därför fuktig längre.

Temperaturväxlingar
Hällar som är utsatta för ständiga temperatur
växlingar på kort tid är oftast mer vittrade, 
vilket visar sig som lösa mineralkorn och 
exfoliering. Varma dagar med stark sol
belysning och kalla nätter förekommer på vå
ren, och under vinterhalvåret rör sig tempera
turen ofta kring noll grader i mellersta och 
södra Sverige. Detta frestar på stenen då den 
fryser och tinar i ständiga växlingar. Isen ex
panderar i stenens porer och mikrosprickor, 
vilket resulterar i att stenens ytskikt sprängs 
sönder, ett exempel på s.k. fysikalisk vittring.

Lavar, alger och högre växtlighet
Det är inte helt klarlagt vilka lavar och alger 
som är skadliga, men generellt kan sägas att 
lavar och alger har en destruktiv inverkan på 
hällytan. Lavars rottrådar (hyfer) sväller när 
de blir fuktiga och drar ihop sig när de blir 
varma. Detta växelspel kan med tiden orsaka 
fysikalisk vittring och spränga sönder ytskik-
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En vattenöversilad häll, nära Boglösa kyrka, Uppland. Ristningen är 
välbevarad, särskilt de vattenöversilade figurerna. (RAÄ 161.)
Foto: Ö. Hermodsson, 1992.

A rock surface flushed by water, near Boglösa Church, Uppland. This 
carving is in a good state of preservation, and especially the figures 
flushed by water. (RAÄ 161.) Photo: Ö. Hermodsson, 1992.

tet på stenen. Lavar producerar oxalsyra, vil
ket ökar med lavarnas tilltagande ålder. 
Oxalsyran är visserligen svag, men om laven 
sitter under en längre tid kan syran ändå or
saka kemisk vittring. Lavar och alger håller 
även kvar fukt på stenen, vilket så småningom 
kan orsaka mineralupplösning. Dessutom kan 
närväxande träd och buskar med sina rotsys
tem tränga in i sprickor och spränga sönder 
stenen.

Skadegörelse
Skadegörelse kan vara en aktiv handling men 
kan också ske av bristande kunskap. Vanda
lism på hällristningar är inte så vanligt i Sverige 
men det förekommer klotter målat med spray
färg eller ristat ner i stenen. Omålade hällar 
har blivit imålade av amatörer, i mer eller mind
re skadliga och oestetiska färger, med allt
ifrån oljekritor till läppstift. En annan påtag
lig skadegörelse är bortsprängning av häll
ristningar. Detta sker vid vägbyggen och vid 
stenbrytning. Felaktigt utförda vårdåtgärder,
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Under vinterhalvåret isbeläggs många hällristningar, vilket kan ge skador som frostsprängning. Aspeberget, 
Tanums sn, Bohuslän. Foto: C. Strömer, 1997.

Many rock carvings are ice-bound during the winter season. This is liable to cause damage, e.g. congelifraction. 
Aspeberget, Parish of Tanum, Bohuslän. Photo: C. Strömer, 1997.

En okynnesristning över en hällristning på Vingens hällristningsområde, Norge. Foto: C. Strömer, 1994. 

Inscription vandalism on a rock carving in the Vingen rock carving area, Norway. Photo: C. Strömer, 1994.
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Avtryck efter en avgjutning. Tanums sn, Bohuslän (RAÄ 405). Foto: Vitlycke hällristningsmuseum, 1986.

Cast of rock carving. Parish of Tanum, Bohuslän (RAÄ 405). Photo: Vitlycke Rock Carving Museum, 1986.

där material och metoder inte varit tillräck
ligt utprovade, kan också ge skador. Ett ex
empel är avgjutningar av ristningar där gjut- 
massan lämnat spår efter sig på hällytan och/ 
eller tagit med sig fragment från ytan.

Besökare som går på en vittrande hällrist
ning orsakar ökad nedbrytning och slitage, lik
som boskap i hagar med hällristningar som 
inte skyddats. Jordbruks- och skogsmaskiner 
körs ibland över hällristningar så att skrap
märken och materialförlust uppstår. Det hän
der även att sten dumpas på åkerholmar över 
hällristningar. Bergytor med hällristningar har 
sprängts sönder när eldning förekommit. Där 
finns idag svåra exfolieringsskador.

Skadetyper på hällristningar

När en hällristning skall åtgärdas är dokumen
tation av åtgärden nödvändig (se avsnittet 
Åtgärdsrapport). I rapporten skall skadorna 
beskrivas på ett systematiskt sätt. Den sam
manställning av skadetyper som redovisas här 
används inom stenkonserveringen och kan 
med fördel utnyttjas även för hällristningar. 
En mer utförlig beskrivning finns att läsa i

Natursten i byggnader, Svensk byggnadssten
& Skadebilder.

Reliefvittring Mineralvittring. De i bergarten 
ingående mineralerna är mer 
eller mindre motståndskraftiga 
mot exempelvis syror. De mer 
lättlösliga löses upp, vittrar 
bort och lämnar kvar en ojämn 
bergyta.
Grusvittring. Delar av eller hela 
mineralkorn sprängs bort ge
nom att vatten tränger in i 
mikrosprickor och porer. Dessa 
kan man ofta se nedanför häl
len där de samlats i mindre 
grushögar. De kan även knastra 
under fotterna om man går på 
hällen.

Exfoliering Stenytan spjälkas av i milli
metertjocka flak. Dessa kan va
riera i storlek allt från milli
meterstora fjäll, centimeter
stora avbladningar till ren av
skalning som kan vara deci
meterstor, ofta rund och flera 
millimeter tjock. Dessa av
skalningar har i de flesta fall fö-
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Detalj av en vittrad yta med exfoliering. Observera skeppet till höger på bilden. Torsbo, Tanums sn, 
Bohuslän. Foto: C. Strömer, 1995.

Detail of weathered surface, showing exfoliation. Note the ship on the right of the picture. Torsbo, Parish 
of Tanum, Bohuslän. Photo: C. Strömer, 1995.

Bomparti

Spricka

Stenbortfall

Övriga
skador

regåtts av bompartier i stenen. 
Exfoliering är vanligt före
kommande efter eldning på 
berget.
Ett bomparti är en hålighet som 
löper parallellt under stenytan. 
Man kan höra att det är ”bom“ 
genom att försiktigt knacka på 
stenen. Ett bomparti låter ihå
ligt.
Sprickor kan vara tunna och 
ytliga eller djupa och genom
gående. De kan även växa i 
sidled med påföljd att stenytan 
spjälkas av.
Ett avgränsat parti av hällen 
har ramlat bort. Det kan ha 
skett genom bergsprängning 
eller dylikt. (Ej att jämföra 
med exfoliering.)
Det kan vara äldre lagningar 
med exempelvis cement. Där 
lagningsmaterialet har andra 
egenskaper än stenen, kan ste
nen med tiden spricka eller 
sprängas sönder.

Akut eller icke akut vittring
Man kan skilja på akut eller icke akut vitt
ring. Det är två begrepp som börjat använ
das inom stenkonserveringen. Akut vittring är 
en aktiv, pågående vittring. Bitar på stenytan 
är lösa eller håller på att lossna. På stenytan 
finns exfolieringar, sprickor och bompartier 
där vatten kan tränga in. Vid icke akut vitt
ring känns den skadade ytan relativt stabil och 
ingen del är lös eller lossnar vid beröring. Vid 
besiktning och skadeinventering av hällrist
ningar är det viktigt att skilja på akut och icke 
akut vittring.

Skadeinventering

Skadeinventering är väsentligt för vården av 
hällristningar och den bör utföras på alla vik
tigare ristningar i landet. Denna insats är kost
sam men betydelsefull, eftersom vi först då kan 
få en helhetsbild av skadeläget i Sverige och 
ta beslut om det fortsatta vårdarbetet.

En noggrant utförd skadeinventering skall 
undersöka skadebilden för varje enskild häll-
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Sprickor i berget som orsakat att en bit av hällristningen pressats upp. Tisselskog, Dalsland. 
Foto: S. Holmgren, 1996.

Cracks in the rock due to part of the rock carving being pushed upwards. Tisselskog, Dalsland. 
Photo: S. Holmgren, 1996.

ristning, där typ av skador, deras utbredning 
och teorier om de bakomliggande orsakerna 
skall ingå. Skador på hällristningar är, som ti
digare nämnts, orsakade av en rad olika fak
torer och varje hällristning är unik och behö
ver utredas enskilt.

En skadeinventering skall innehålla, förutom 
allmänna uppgifter som exempelvis landskap 
och fornlämningens id-nummer, en beskrivning 
av hällristningen och den omgivande miljön. 
Beskrivningen av hällristningen skall innehålla 
uppgifter om bl.a. bergart, vegetation, vatten- 
översilning, solexponering och närhet till väg 
eller utsläppskällor. Dessutom skall beskrivas 
hällristningens status med skadetyper som 
mineralvittring och exfoliering samt skadornas 
omfattning. Slutligen bör tänkbara åtgärder för 
att skydda hällristningen noteras. Tidigare ut
förda åtgärder på hällristningen skall helst fin
nas med i skadeinventeringen om den skall vara 
heltäckande, men dessa uppgifter är svåra att 
finna eftersom det ofta saknas en sådan doku
mentation. En svårighet vid undersökning och 
bestämning av skadebilden är att vi inte kän
ner till ristningsytans historia. Hur gammal är 
hällristningen? Hur länge har den legat expo

nerad? Hur blev den framtagen? Dessa frågor 
vill man gärna ha besvarade vid bedömning av 
skadeorsaker och vittringshastighet. Listan kan 
göras lång men allt sammantaget ger en hel
hetsbild av skador och orsaker, vilket gör det 
lättare att besluta om åtgärder.

Dokumentations- och 
skadeinventeringsregister
Databasen HRIST är ett dokumentations- och 
skadeinventeringsregister för hällristningar och 
hällmålningar som är under uppbyggnad på 
Riksantikvarieämbetet. Vid inventeringen skall 
”Registreringsblankett för dokumentation och 
skadeinventering av hällristningar och häll
målningar“ användas där bl.a. uppgifter om 
tidigare åtgärder, skador och omgivande miljö 
registreras. Registret gör det möjligt att jäm
föra skador och åtgärder framåt och bakåt i 
tiden och kan alltså ligga till grund för fort
satta vård- och konserveringsåtgärder. Uppgif
ter från inventeringar i Bohuslän, Uppland och 
Östergötland har redan förts in i detta register.
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En sida ur Registreringsblanketten. 

A page of the registration form.
Registreringsblanketter kan erhållas från 
Kunskapsavdelningen, Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet
KUNSKAPSAVDELNINGEN

Registreringsblankett
för dokumentation och skadeinventering av

hällristningar och hällmålningar.

Landskap............................................. Socken................................. Sockenkod
Län...................................................... Länsbokstav......................  Länskod ....
Kommun............................................ Kommunkod.....................
Traktnamn......................................... Namn..................................
Fomlämningsnummer...................... undernummer....................

Fornlämningens id- nummer........

Art............................. ............................................... Antal ....

Ekonomisk karta..... ............................Top-karta...................
Koordinater X........ ............ och Y ...........................Meter över havet........ .............möh
Fastighet/ bynamn .... ............................Platsnam.....................

Raä,s inventering: 199... -.... -... Platsledare.............................................
Raä,s revidering: 199... Platsledare.............................................

Skadeinventering: 199... -.... -... Institution/ Namn..................................
Rapport..................... Publicerat ......................... ... År..........
Skadeinventering: 199... Institution/ Namn..................................
Rapport..................... Publicerat. ................................ ... År..........

Annan inventering: 199... -.... -... Institution/ Namn..................................
Rannnrt Publicerat _______ ... År..........

Upptäckt av: 199... -.... -... Institution/ Namn..................................

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORC.NR
Box 5405 Linnégatan 87 D 08 - 783 90 00 08 -783 25 9.5 20 21 00 - 1090
114 84 STOCKHOLM
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Exempel på ett inventerat område 
- Tanums världsarvsområde
En mycket detaljerad skadekartering och 
vittringsanalys från norra Bohuslän har utförts 
av Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Gö
teborg i samarbete med Riksantikvarieämbe
tet. Den har främst varit inriktad på häll
ristningarna i Tanums världsarvsområde och 
arbetet har mynnat ut i en vårdplan över om
rådet; ett skräddarsytt åtgärdsförslag ges för 
varje enskild hällristning. Denna skade- 
inventering finns på ett eget register i avvak
tan på att en ny GIS-baserad dokumentations- 
databas skall utvecklas.

Mikrokartering - en typ 
av inventering
Den tidigare nämnda mikrokarteringen an
vänds också för att redovisa vittringsprocessen 
och kan därmed utnyttjas i en skadeinventering. 
Upprepade karteringar på samma ställen ger 
en god möjlighet att få kännedom om vittrings- 
hastigheten. För att kunna återkomma till 
exakt samma matplats för omkarteringar fästs 
fixpunkter i berget. Uppstickande kristaller har 
även använts i detta syfte.

En omkartering på Aspeberget i Bohuslän 
har visat att åtskilliga cm’ lossat från en yta 
på cirka 30x30 cm under ett års tid. Detta 
är ungefär 50 gånger snabbare än den na
turliga vittringen. Denna mätyta har dock 
valts för att det är ett extremt vittrat och 
utsatt parti.

Inventering och registrering av 
runstenar
Som jämförelse kan nämnas runstenar som har 
inventerats och dokumenterats systematiskt 
sedan slutet av 1980-talet. Bergart, stenens 
skador och tidigare lagningar har tillsammans 
med den omgivande miljön, t.ex. närhet till 
väg, väderstreck, vegetation, registrerats. Upp
gifterna har sedan förts in i ett dataregister 
som kallas runregistranten. Där har uppgif
terna behandlats statistiskt för att klargöra 
sambandet mellan skadorna och den omgi
vande miljön. Slutrapporten om detta arbete 
var klart 1996. En skadeuppföljning görs på 
22 värdefulla runstenar med fotograferingar 
vart tredje år, parallellt med en noggrann do
kumentation av nedbrytningens förlopp.

Historik

Vittring och annan skadegörelse på häll
ristningar har observerats under många år. För 
att ge en bakgrund till det arbete som bedrivs 
idag presenteras ett axplock ur arkivhand
lingar hämtade från Bohusläns Museum.

I slutet av 1940-talet iakttogs av Gillis Ols
son tydliga vittringskador på Fossumtorp i Bo
huslän. Som åtgärd föreslogs cementvallar för 
avledning av vatten och att förvittrings- 
skadorna skulle tätas med stenkitt. Några år 
senare upptäcktes även oroande skador på 
Aspeberget i samma landskap. Claes Claesson 
skriver: ”Vittringen synes verka mycket starkt 
på denna berghäll och enligt min uppfattning 
kommer ristningen inom en icke allt för av
lägsen framtid att ha lidit allvarliga skador.“ 
Ett sant påstående då denna häll ansågs vara 
så i riskzonen att ett skyddstak sattes upp som
maren 1989. Detta ersattes 1996 med en tem
porär övertäckning. Claesson anser även att 
hällristningen ”Skomakaren“ i Bohuslän be
höver någon enkel dräneringsåtgärd ”så att 
det under regnperioder ständigt översilande 
vattnet avledes“.

På 1950-talet började allt fler turister be
söka hällristningarna i Bohuslän och samti
digt började man på allvar måla i ristningar
na. Vid denna tid skriver Claes Claesson efter 
”uppsnyggning“ av hällristningar denna hopp
fulla notering: ”Från Tanum har meddelats att 
besöksantalet vid de uppmålade hällristningar
na beräknas ha blivit fördubblat mot tidigare 
och från flera håll har jag hört att badorts- 
publiken på olika håll ordnat med särskilda 
bussresor till Tanum. Allt är fröjd.” År 1959 
skriver Arne Strömberg en initierad artikel i 
Fornvännen om olika typer av vittring på häll
ristningar i Bohuslän och Norrköpingstrakten. 
Där beskrivs bl.a. hur extrema temperatur
växlingar bildar sprickor i stenen och hur frost, 
som är starkast under senvintern, gör att ste
nen till slut sprängs sönder.

På 1960-talet noterade Åke Fredsjö att 
hällristningar i norra Bohuslän målats utan till
stånd med zinkvitt och oljefärgskritor och att 
latexavgjutningar hade gett fula färgskift
ningar på hällristningar. De senare försökte 
man jämna ut med kaustiksoda och salpeter
syra (!) vilket inte helt lyckades.

Ett annat problem var skolgruppers bris
tande respekt för fornminnen. Jan Norrman 
beskriver hur skolbarn använde en hällristning 
i Tanum som lunchplats: ”Barnen tappade
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smörgåsar och glass, kastade korv- och ost
skivor och spillde mjölk på berget, vilket läm
nade fula fettfläckar.”

Skadeorsakerna är liknande idag, och nu 
som då försöker vi förebygga och åtgärda 
dem.
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Skydds- och bevarandeåtgärder

I föregående kapitel beskrevs hur vittring och 
skador på hällristningar orsakas av bl.a. vat
ten, luftföroreningar, temperaturväxlingar, ve
getation och allmän vårdslöshet. I detta kapi
tel ges förslag på åtgärder utifrån den kun
skap som finns idag.

Där omgivningen kan ses som en direkt or
sak till hällristningens försämrade status bör 
ingreppen begränsas på själva ristningsytan. I 
första hand bör man söka lösningar genom 
att förändra närmiljön, s.k. indirekta åtgär
der. Det kan vara träd, vars rötter undermine
rar hällen, eller boskap som trampar på 
hällristningen. Även vatten kan behöva avle
das om det luckrar upp eller spränger sönder 
hällen. Alla skadeorsaker har samband med 
varandra så det är viktigt att hela skadebilden

är klar innan en åtgärd beslutas. Indirekta åt
gärder som behandlas är skogsvård och all
männa skyddsåtgärder, avledning eller tillför
ande av vatten samt skydd i form av tak eller 
byggnad. Det är viktigt att markägaren är in
formerad om ingrepp så att vårdarbeten all
tid sker i samarbete med denne. Läs vidare i 
avsnittet Gällande lagstiftning.

Skadorna kan vara så akuta att direkta åt
gärder krävs för att fördröja vittringen av 
hällristningen. Sådana åtgärder är lagning, lim
ning, konsolidering, hydrofobering och över
täckning. Rengöring och imålning utförs, i 
första hand av estetiska skäl, för att göra rist
ningen mer synlig för besökare. Alla åtgärder 
förändrar bergytan och det krävs stor efter
tanke och varsamhet vid beslut och utförande.

Tanum sn (RAÄ 409). Foto: Vitlycke bällristningsmuseum, 1976.

Parish of Tanum (RAÄ 409). Photo: Vitlycke Rock Carving Museum, 1976.
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Åtgärdsrapport

När det är dags för åtgärder på eller vid en 
hällristning är det viktigt att aldrig göra nå
got ingrepp utan att dokumentera vad man 
ser och gör, gärna med hjälp av foton och skis
ser. Dessa uppgifter behövs för att underlätta 
utvärdering, fortsatta åtgärder och eventuella 
undersökningar. Det är bra om dessa uppgif
ter finns tillgängliga i ett gemensamt register. 
Riksantikvarieämbetets Kunskapsavdelning 
har som tidigare nämnts tagit fram en 
”Registreringsblankett för dokumentation och 
skadeinventering av hällristningar och häll- 
målningar“ (HRIST). Denna blankett är en bra 
grund även för rapportskrivandet. ATA, Riks
antikvarieämbetet, kan svara på frågor rö
rande arkivvärdiga material och övrigt angå
ende rapportens utförande.

någon sida hamnar fel kan den därigenom 
lätt läggas på rätt plats.

• Skicka in ett exemplar av rapporten till läns
styrelsen i det berörda länet, länsmuseet och 
två exemplar till Kunskapsavdelningen, 
RAÄ, Stockholm.

Skogsvärd och allmänna 
skyddsåtgärder

Ofta ligger hällristningar omgärdade av träd 
och buskar eller ute i betes- och åkermark. 
Skogsvård innebär i första hand iordning
ställande av stigar och röjning av vegetation 
för att ge området ett välskött och öppet in
tryck. Växtlighet som buskar och sly bidrar 
ofta till ökad lav- och algväxt på stenen. Träd 
som växer i direkt anslutning till hällristningen 
ger både positiva och negativa effekter. Om 
de växer så nära att trädkronorna svävar ovan
för ristningen är det risk för krondropp, och 
trädrötterna kan på sikt spränga sönder ste
nen. Sådana träd bör huggas ner om ristningen 
tar uppenbar skada. Om träden står en bit 
bort, kan de däremot vara ett gott skydd mot 
stark solbestrålning och utgöra en skärm mot 
luftföroreningar och dessutom vara en upp- 
samlare av dem. Om träden skall fungera som 
luftrenare är det bra om de har en stor upp- 
samlande yta även på vintern, då luft
föroreningshalterna är som störst. Rekommen
derad trädsort för detta ändamål är gran. Gra
narna bör emellertid inte planteras ovanför 
ristningen där de kan orsaka att surt mark
vatten rinner över hällristningen. Om träden i 
första hand skall skydda mot solbestrålning 
är tall eller högväxande lövträd bra. Om en 
hällristning redan har en bra trädskärm mot 
sol och luftföroreningar bör träden inte av
verkas, en fråga som måste diskuteras med 
markägaren.

Där tät granskog växer ovanför akut 
vittrande hällristningar och surt markvatten 
(pH-värde lägre än 4) från skogen silar över 
berget, har undersökningar visat att det sura 
vattnet kan vara en av orsakerna till accelere
rande vittring av bergytan. Ett exempel är en 
allvarligt vittrad hällristning på Aspeberget i 
Bohuslän där översilningsvattnet hade extremt 
lågt pH-värde och hög salthalt. För att mot
verka detta avverkades stora delar av barrsko
gen ovanför ristningen 1995.

Om översilningsvattnet vid en hällristning

”Kom-ihåg“ vid åtgärdsrapportering
• Samla in uppgifter från fornminnesregistret, 

ATA, länsmuseet och länsstyrelsen om den 
häll som skall åtgärdas. De kan eventuellt 
lämna viktig information om tidigare åtgär
der.

• Beskriv de skador som skall åtgärdas med 
hjälp av bl.a. systemet ”skadetyperna“ som 
presenteras i kapitlet Vittring och skador.

• Förklara varför åtgärden skall göras och 
beskriv vad som har gjorts tidigare, när och 
av vem. Beskriv även vädret och temperatu
ren den dag som åtgärden utförs. Uppgif
terna behöver inte vara omfattande.

• Fotografera platsen och eventuella detaljer 
som skall åtgärdas före, under och efter åt
gärden. Kanske kan en skiss underlätta 
dokumentationsarbetet och lättare förklara 
vad som utförts än att beskriva det i ord. 
Upprätta en fotolista med data om när, var 
och varför fotot är taget, samt ange foto
grafens namn.

• Berätta vilka material/produkter som har an
vänts. Sammansättning, procentsatser och 
tillverkare skall vara med i denna samman
ställning.

• Skriv ner de eventuella problem som upp
kommit under arbetets gång och andra de
taljer som kan vara värda att notera.

• Uppge de fakta som krävs för arkivering. 
Uppgifterna skall finnas på varje sida i rap
porten, även på fotolistan (landskaps
forkortning, stad/socken, objekt, fornläm- 
ningsnummer, rikets nätkoordinater). Om
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Det är inte ovanligt att hällristningar ligger inne i beteshagar där boskap på olika sätt kan skada rist
ningarna. Det är därför angeläget att djuren hålls utanför ristningen med hjälp av stängsel eller annan 
avskärmning. Skee sn, Bohuslän (RAÄ 632). Foto: L. Bengtsson, 1993.

It is unusual for rock carvings to be located on grazing land. If so, it was essential, for the avoidance of 
damage, to exclude livestock by means of fencing or some other protection. Parish of Skee, Bohuslän 
(RAÄ 632). Photo: L. Bengtsson, 1993.

visar på pH-värden lägre än 4 kan det därför 
vara lämpligt att överväga avverkning av gran
skog uppströms ristningen. Det måste dock 
först klargöras, före ett större och kostsamt 
ingrepp, att vittringsskadorna till största de
len härrör från det sura markvattnet. (Om det 
finns ett uppsamlande jordtäcke mellan trä
den och ristningarna kan detta bidra till att 
vattnet buffras och pH-värdet stiger.) En an
nan lösning för att undgå det sura markvattnet 
på hällristningen kan vara att avleda vattnet, 
som beskrivs närmare i nästa avsnitt.

Markägare, på vars ägor det finns häll
ristningar, behöver ofta göras uppmärksamma 
på exakt var ristningarna är belägna, för att 
förhindra att de körs över med jordbruks- och 
skogsmaskiner. Boskap som trampar och även 
kanar nerför hällar med ristningar skall hål
las utanför lokalen med hjälp av stängsel el
ler annan avskärmning. Besökare som anings
löst går på vittringskänsliga hällristningar kan 
behöva ledas via ramper och gångstigar, eller 
hållas borta från ristningarna av ett lägre sta
ket. Även skyltar eller text målad på ramper

na om förbud att beträda ristningarna kan 
vara effektivt om det samtidigt ges förklaring 
till varför det är olämpligt att gå på hällrist
ningarna.

Avledning eller tillförande av 
vatten

Många hällristningar har vatten som rinner 
över hällen under hela eller delar av året. För
utom ristningar med översilningsvatten finns 
även ristningar huggna vid strandkanter eller 
ute på flata öar i floder där vatten periodvis 
spolar över. Det finns även hällar vars ristning
ar alltid ligger under vatten.

Avledning av vatten är lämpligt om ste
nen vittrar på grund av vattnet. Denna åtgärd 
är knappast prövad i Sverige, vilket gör det 
svårt att ge några konkreta råd. Lavväxt kan 
öka som en bieffekt vid avledning av vatten. 
En metod kan vara att gräva upp ovanför
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Avledning av översilningsvatten med hjälp av en cementkant. Aspeberget, Tanums sn, Bohuslän. 
Foto: J. Magnusson, 1996.

A cement ledge for removing run-off water. Aspeberget, Parish of Tanum, Bohuslän. 
Photo: J. Magnusson, 1996.

ristningen och leda vattnet i nya banor, bort 
från ristningsytan. Det kan i vissa fall bli stor 
åverkan på hällristningens närmiljö vid ett så
dant ingrepp och marken skall först undersö
kas av en arkeolog. På Vestlandet i Norge har 
man vid en hällristningslokal borrat skåror i 
berget för att leda bort stillastående vatten. 
En sådan åtgärd är inte att rekommendera 
utom i mycket extrema fall. I Norge har man 
även skyddat ristningar med låga fördäm
ningar i cement. Dessa har haft svårt att fästa 
på berget och har därför lagats vid flera 
tillfällen.Man har även förhindrat vatten från 
att samlas i större håligheter genom att fylla 
dessa med en sand-cementblandning. På Aspe
berget i Bohuslän har en liknande cementerad 
kant satts upp ovanför en extremt skadad rist
ning hösten 1996. En sådan åtgärd blir oftast 
synlig, och hur fördämningsmaterialet påver
kar stenen är svårt att avgöra före en utvärde
ring. Man bör därför, utom i undantagsfall, 
vara restriktiv med denna typ av åtgärd.

Där vatten alltid rinner över hällen är berg
ytan ofta mindre vittrad. Att tillföra rent vat
ten regelbundet med exempelvis ett sprinkler
system och därmed rengöra hällen från för
oreningar kan vara en bevarandeåtgärd (se

nästa avsnitt). Metoden har dock inte prövats 
och vattnet kan eventuellt skada vittrade häll
ristningar.

Skydd i form av tak 
eller byggnad

För att skydda en hällristning mot yttre ner
brytande faktorer som luftföroreningar och 
temperaturväxlingar kan man bygga in den i 
ett slutet klimatkontrollerat rum. Där kan den 
även visas för allmänheten. Denna åtgärd kan, 
om den är rätt utförd, förena maximalt beva
rande med kravet på tillgänglighet. Vad som 
går förlorat är hällristningens naturliga miljö 
och upplevelsen av autenticitet, ursprunglig
het. En annan metod är att sätta ett tak över 
hällen som i första hand är till för att skydda 
mot surt regn. En sådan konstruktion medför 
att hällen regelbundet behöver sköljas ren från 
torrdeposition och smuts som annars lägger 
sig på bergytan.

Några mer omfattande inbyggnader av 
hällristningar är inte gjorda i Sverige och vi
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En större hålighet på ett hällristningsfällt fyllt med cementbruk för att förhindra vattensamling. Ausevik, 
Vestlandet, Norge. Foto: R. Löfvendahl, 1994.

A large cavity in a rock carving area, plugged with cement mortar to prevent water accumulating. Ausevik, 
Vestlandet, Norway. Photo: R. Löfvendahl, 1994.

har liten erfarenhet av hur sådana skall utfor
mas. Några allmänna råd kan därför inte ges 
om inbyggnader eller takskydd. Sådana måste 
föregås av noggranna analyser som bekräftar 
ingreppets relevans och beräkningar så inte 
nya skador uppkommer på hällen till följd av 
byggnationen. Experter inom olika ämnesom
råden bör vara tidigt delaktiga och rådgivande. 
Behovet att skydda hällristningar mot luftför
oreningar har dock sjunkit, då halten av sva
veldioxid/svavelsyra har minskat i luften.

En kraftigt vittrande hällristning på Aspe- 
berget i Bohuslän har sedan 1989 haft ett 
skyddstak och väggar som slutat en bit ovan
för marken. Taket och väggarna sattes upp 
som skydd mot surt regn. Effekten blev ökad 
algväxt då hällen var vattenöversilad och ta
ket skyddade mot UV-ljus som har en häm
mande inverkan på alger. Dessutom blåste löv 
och smuts in under skyddet. Löven sköljdes 
inte bort, vilket gav hällen ett ovårdat intryck, 
och löven höll även kvar fukt. Sist men inte 
minst stannade torrdepositionen kvar. Tak
konstruktionen som togs bort 1996 gav inte 
det förväntade skyddet, utom att den hindrade 
besökare att gå på hällen. Denna häll har 
istället fått en temporär övertäckning.

I Petroglyphs Provincial Park i Peter
borough, Kanada, byggdes en hällristning in 
1982. Byggnaden är väldokumenterad och 
omskriven, vilket gör den intressant. Kanadas 
klimat kan jämföras med Sveriges. Den största 
avvikelsen från våra förhållanden är bergarten 
som i det kanadensiska fallet är vit kristallin 
kalksten, också kallad vit marmor. Fördelen 
med byggnaden ansågs vara att man undvek 
nederbörd och därmed frostskador, och bygg
nadens stora ljusinsläpp gör ytan torr, vilket 
förhindrar påväxt av alger. Efter en besiktning 
1995 var upphovsmännen fortfarande nöjda 
med resultatet. Byggnaden har från andra håll 
fått mycket kritik där man bland annat påpe
kar de nya problem som skapats, dvs. hög re
lativ luftfuktighet, ökad nersmutsning och 
kraftig ökning av koldioxidhalten till följd av 
det stora antalet besökare.

En arkitekttävling avgjordes 1995 för några 
utvalda ristningar i världsarvsområdet i 
Tanum, Bohuslän. Tävlingsuppgiften bestod i 
att utveckla en metod/anordning för att för
hindra fortsatt nerbrytning av hällristningar
na. En förutsättning var att ristningarna måste 
kunna besökas och att man inte fick gå på 
dem. Tävlingen är avgjord och i en nära fram-
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Det vinnande arkitektförslaget. 

The winning entry.

1 :a pris Hommage å Oscar
Förslagsställare: jan lunding arkitektkontor 
ab, Vellinge, genom arkitekt SAR jan lun
ding.

Ur juryns utlåtande
1:a pris 200.000 kr
Ett lågt och terrängföljande takskydd har eftersträ
vats tillsammans med en rak formuppbyggnad som 
inte kan sammanblandas med organiska naturfor
mer, eller med skydd som förekommer i andra sam
manhang.
Taket föreslås placeras relativt nära hällen, vilket in
nebär att skyddets utbredning minimeras. Eftersom 
besökare i många fall närmar sig hällarna 'underi
från' innebär det också att skyddet huvudsakligen 
tecknar sig som endast en framkant.

Vitlycke
Tvärsektion, eleva

tion i skala 1:200. LT

Vitlycke 
Plan i skala 1: 200.

4
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tid kommer förste pristagaren att få sitt för
slag till skydd uppfört i förminskad skala. 
Byggnaden kommer först att testas på en häll 
utan ristningar.

Rengöring från mossor, lavar 
och alger

Att rengöra hällristningar innebär att avlägsna 
mossor, lavar och alger som växer på berg
ytan. Den främsta orsaken till rengöring är att 
en övervuxen hällristning döljer ristnings- 
linjerna och inte ger besökaren någon upple
velse av bilderna. Den blir även svår att måla 
i. En otydlig hällristning kan också förleda 
besökaren att på eget bevåg rengöra ytan med 
okontrollerade medel och metoder. Ett annan 
viktig orsak är att vissa lav- och algarter 
påskyndar nedbrytningen och därför bör växt
ligheten tas bort. Vilka hällar som skall ren
göras bör innefattas i en vårdplan.

Rengöring är ett direkt ingrepp på hällen 
som kan ställa till mycket skada om det inte 
utförs med rätt metoder och utprovade medel.

En rengöring innebär alltid ett slitage, en för
ändring av hällytan, vars konsekvenser vi inte 
alltid kan överblicka. Användandet av kaus- 
tik soda på 1950- och 60-talen förstår vi idag 
var helt felaktigt, men det ansågs då vara en 
enkel och snabb metod. Vi bör vara restrik
tiva med olika kemiska metoder, där eventu
ella bieffekter kanske inte visar sig förrän ef
ter flera år.

Rengöring bör utföras regelbundet och med 
så milda medel som möjligt. Det underlättar 
arbetet samtidigt som slitaget på hällen blir 
mindre. Rengöringen bör helst utföras av en 
person som känner till bergarten, de olika ty
perna av vittring och de metoder som valts. I 
vissa fall kan det vara bättre att inte rengöra 
hällristningar, än att sporadiskt med långa tids
intervall rengöra hårt lavbeklädda ristningar. 
Det anses också att lavar skadar mest i 
begynnelsestadiet vid återkolonisation. En åter- 
kolonisation kan även ge mer aggressiva lavar 
än vad som fanns tidigare. De hällar som inte 
rengörs från lavar och alger men ändå skall 
ligga exponerade bör borstas rena från löv och 
annat organiskt material. Det finns annars risk 
för att högre växter koloniserar på hällen.

Rengjord och imålad häll. Skredsviks sn, Bohuslän (RAÄ 101). Foto: L. Bengtsson, 1995.

Cleaned and infilled painted rock carving. Parish of Skredsvik, Bohuslän (RAÄ f 01). 
Photo: L. Bengtsson, 1995.
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Rengøringsmetoder
Hur stor yta som rengörs varierar. I de flesta 
fall rengörs hela hällytan, men det förekom
mer även att rengöringen endast utförs runt 
eller i själva ristningen. Avgörande är oftast 
graden av påväxt och hur lång tid som är av
satt för rengöringen. Det är viktigt att tänka 
på det slutgiltiga helhetsintrycket. Bildas ljusa 
rengjorda öar på hällytan, kan det störa upp
levelsen av hällristningen.

Det finns olika medel och metoder att tillgå 
vid rengöring av hällristningar. En del medel 
är snabbverkande som vissa biocider medan 
vissa metoder tar lång tid som exempelvis en 
övertäckning. Det är därför viktigt att tänka 
igenom vilka förutsättningar som finns för just 
den hällen som skall rengöras. Ofta kan det 
bästa resultatet nås genom en samverkan mel
lan olika metoder. Den lämpligaste tiden för 
de flesta rengøringsmetoder är under de våta 
perioderna, vår och höst. Undersökningar har 
visat att de flesta lavar och alger har sämst 
vidhäftning på stenar då de är fuktiga. Det 
finns dock lavtyper som är lättare att få hort 
om lavarna är kruttorra.

Vi beskriver här några rengöringsmetoder 
och medel med deras för- och nackdelar. Några 
är under utveckling som är mindre skadliga 
och mer effektiva. Den enda rengöringsmetod 
som uppfyller den nämnda kravspecifi
kationen är övertäckning och är därför den 
metod som vi i nuläget kan rekommendera.

Kravspecifikation på rengöringsmetoder och
medel
• Medlet skall ej skada användare eller djur. I 

princip är alla biocider giftiga (hög toxici- 
tet), men om de används på rätt sätt kan 
riskerna minimeras.

• Metoden skall vara lättarbetad och inte inne
bära tunga lyft.

• Medlet skall inte påverka stenen så att det 
fräter eller lämnar skadliga ämnen som lätt- 
lösliga salter kvar på hällytan. Det får inte 
heller missfärga stenen.

• Metoden får inte rispa eller orsaka ytterli
gare skador som materialbortfall.

• Medlet skall ha hög verkningsgrad och för
hindra återkolonisation av växtlighet inom 
en rimlig tid.

• Medlet skall inte inverka på den omgivande 
miljön. Vid användandet av exempelvis ke
mikalier är det svårt att avgränsa hällen. Ris
ken finns alltid för fukt- och vattentransport

av ett långtidsverkande medel ut till omgiv
ningen.

• Medlet skall ha en rimlig prisnivå.

Övertäckning som rengörings
metod
Det finns olika typer av övertäckning som fyl
ler olika behov. Här beskriver vi en övertäck
ning som i första hand skall användas för bort
tagande av lavar och alger. En temporär över
täckning som beskrivs närmare i avsnittet 
Övertäckning kan naturligtvis i praktiken även 
användas för borttagande av lavar och alger.

Lavar och alger behöver ljus för att leva. 
Genom att täcka hällen med en ljustät duk 
mörkläggs ytan och tester har visat att lavar 
och alger försvinner efter cirka ett till två år. 
Övertäckningen har i testningsfallen gjorts di
rekt på marken över laven. När laven är död 
bör det sedan räcka att endast täcka hällarna 
under vinterhalvåret för att ingen åter
kolonisation skall ske. Denna metod är mycket 
skonsam mot hällytan, omgivande vegetation 
och människan. Den skyddar även mot torr- 
deponering och surt regn.

Övertäckningsmaterialet måste vara abso
lut ljustätt, väderbeständigt och tåla att fäs
tas i marken utan att brista och blåsa sönder. 
Något lämpligt övertäckningsmaterial som 
kan användas i större skala är inte framtaget, 
men försök pågår. På en häilytä i Bohuslän 
testas en ljustät aluminiumfolie sedan 1996. 
Den lades dels direkt på marken, dels på en 
ram cirka 30 cm ovanför marken. Resultatet 
kommer att utvärderas tidigast 1997.

Rengöring med vatten
Den vanligaste metoden som nu används är 
mekanisk rengöring av lavar och alger. Man 
använder vatten och olika typer av borstar (ej 
av metall) och skrapverktyg, t.ex. skalpeli. Den 
bästa tiden att rengöra mekaniskt är vår eller 
höst när lavar och alger är fuktiga och upp
mjukade. Fördelen med denna metod är att 
inga främmande medel tillsätts stenen och 
metoden är överblickbar. Nackdelen är snabb 
återkolonisation, det går aldrig att förinta 
laven eftersom dess trådsystem växer i stenens 
porer. Arbetet är även mycket tidsödande och 
genom den mekaniska nötningen nedbrytande 
för stenen.
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Provövertäckning för att döda lavar och alger. En ljustät aluminiumfolie är lagd dels direkt på marken, dels 
på en ram ca 30 cm ovanför marken. Bohuslän 1996. Foto: C. Strömer, 1996.

Experiment covering over for killing lichen and algae. A light-proof aluminium foil is laid directly on the 
ground and on a frame of up to 30 cm above ground level. Bohuslän, 1996. Photo: C. Strömer, 1996.

Boglösa hembygdsförening skurar “Brandskogsskeppet“ i Boglösa, Uppland (RAÄ 109). 
Foto: E. Lindahl, 1985.

Members of the Boglösa Local Heritage Society scrubbing “the Brandskog Ship” at Boglösa, Uppland 
(RAÄ 109). Photo: E. Lindahl, 1985.
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Ångtvätt anses vara en skonsam rengörings- 
metod för sten. Man provade metoden 1993 
för att se hur aggregatet fungerade utomhus 
på runstenar. Ångtvätten testades även för att 
se hur den påverkade lavens återväxt. Resul
tatet visade att ångtvätten är en skonsam och 
bra metod men den behöver utvecklas för att 
lättare kunna hanteras i fält. I sin nuvarande 
utformning är arbetet lika tidskrävande som 
konventionell rengöring. Till ångtvätten krävs 
även ett tungt och otympligt el-verk. Utvär
dering efter tre år visar att ångtvätt och kon
ventionell rengöring med vatten och borstar 
är likvärdiga vad beträffar lavens återkolo- 
nisation.

Högtryckstvätt provades 1982 på en häll i 
Norrköping (högsta tryck 50mb). Resultatet 
blev bra och rengöringen gick snabbt. Utövar
na ansåg att metoden gav mindre slitage på 
hällen än skurning. Högtryckstvätt är en tids
besparande metod, men det höga trycket kan 
ge ljusa ränder i stenen och materialbortfall 
om stenen är skör. Denna metod är utesluten 
på vittrande hällristningar. Återkolonisationen 
är lika snabb som efter mekanisk rengöring 
och ångtvätt.

Kemiska rengøringsmetoder
En typ av medel som används för borttagande 
av lavar och alger är kvartära ammonium- 
föreningar. De anses relativt ofarliga både för 
användaren och stenytan men giftigheten va
rierar mellan olika föreningar. Kvartära 
ammoniumföreningar kan inte förenas med 
vissa tvättmedel som tvål och verkningsgraden 
reduceras vid närvaro av olika organiska äm
nen och vissa salter, exempelvis nitrater. Även 
kalcium- och magnesiumjoner, som finns i hårt 
vatten, reducerar deras verkningsgrad. De för
mår inte att ta död på laven och har därför 
kort eller ingen verkan alls. Undersökningar i 
Bergen 1996 visade att den kvartära ammo
niumforeningen som använts där troligen 
fungerade som näringslösning för mikroorga
nismer. Mycket höga organiska halter har 
uppmätts i prover tagna från sten tvättad med 
föreningen. Kvartära ammoniumföreningar 
bör därför inte användas vid rengöring av sten.

Formalin (formaldehyd, 40%) används för 
rengöring av hällristningar med lyckat resul
tat. Formalinet blandas i vatten till en 5% lös
ning som penslas på hällen. Lösningen skall 
sitta på i cirka två dygn för att sedan sköljas 
bort med vatten. Medlet skall enligt uppgift

inte skada stenen och ännu efter de fem år som 
medlet använts har inte stenen återkoloniserats 
med lavar och alger. Medlet är cancerogent 
och därför ej lämpligt som rengöringsmedel.

Klorin (natriumhypoklorit) används på 
hällristningsytor i koncentration 1 del klorin 
och 10 delar vatten. Om hällen behöver be
frias från växtlighet omedelbart, skrubbas lös
ningen in i laven med borstar, för att därefter 
mekaniskt tvättas bort. Arbetet är både tids
krävande och hårt. Om det finns tid, skrubbas 
lösningen in i laven utan efterföljande rengö
ring. Laven dör efterhand och sköljs sedan bort 
av regn. Klorin är effektivt mot lavar och alger 
men det finns en risk att medlet lämnar efter 
sig salter (natriumklorid) och att stenen bleks 
eller gulfärgas om klorinet inte sköljs bort di
rekt efter behandlingen. Medlet bör därför inte 
användas på hällristningsytor.

Kaustik soda (natriumhydroxid) är ett 
lättlösligt salt som vid uppblandning med vat
ten ger en mycket alkalisk lösning Rengöring 
med soda är en metod som tidigare använts i 
bl.a. Bohuslän. Sodan ströddes ut över hällen 
på hösten och hällen täcktes sedan över, för 
att på vårkanten spolas ren från lavar och 
alger. Soda som är ett starkt frätande medel 
är absolut olämpligt att använda på sten, den 
lämnar också efter sig lättlösliga salter som 
kan orsaka saltsprängning. Även lut (kalium
hydroxid) i vattenlösning är ett starkt alkaliskt 
och frätande ämne som skall undvikas.

Övriga metoder
Lavar trivs bäst i en relativt neutral miljö med 
pH-värden mellan 5 och 9. Om man lägger en 
(basisk) kalk över lavar dödas de. En mindre 
granityta testades med kalkpasta 1995. Utvär
deringen efter ett år visade att laven troligen 
var död men att den fortfarande satt kvar på 
ytan. Även rent kalkvatten och kritpulver har 
testats på granithällar i Bohuslän. Det sist
nämnda med gott resultat. Användandet av 
krita /kalk bör utforskas vidare, eftersom det 
finns uppgifter om att dessa medel kan ha en 
negativ inverkan på granitytan/hällristningen.

Metaller som tenn, bly och koppar hindrar 
i stor utsträckning påväxt av lavar och alger. 
Man kan ofta se på gravstenar som är målade 
med kopparfärg, eller har en dekoration av 
metall, att området omkring och nedanför 
målningen är fri från lav. I facklitteratur för 
rengöring av sten rekommenderas ofta tenn
föreningar. De har hög verkningsgrad och är
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relativt långtidsverkande. Tennföreningar fö
rekom även tidigare i båtfärger för att förhind
ra algväxt, men de är nu förbjudna på grund 
av sin giftighet. Man bör därför var mycket 
restriktiv med användandet av denna typ av 
metaller i naturen.

”Kom-ihåg“ vid rengöring från mossor, lavar
och alger
• Planera så det finns tid att välja en oskadlig 

rengöringsmetod som övertäckning.
• Undersök om hällytan har några synliga ska

dor som kan förvärras av den valda ren
göringmetoden. Om det råder osäkerhet 
beträffande riskerna med en rengöring, be 
en stenkonservator avgöra om och hur ste
nen skall rengöras.

• Välj en tid för rengöring då stenen varit fuk
tig under en längre period, växtligheten har 
då sämre vidhäftning.

• Observera att många rengöringsmetoder 
kräver eftersköljningar med rent vatten.

• Kontrollera hällen efter rengöring. Ofta upp
täcks nya skador som dolts av växtligheten.

• Planera för nästa rengöring. En rengöring 
behöver utföras med jämna mellanrum så 
att inte laven återkoloniseras.

Rengöring från klotter

Klotter kan vara färg sprutad på hällen eller 
ristningar gjorda med ett vasst föremål. Även 
amatörmässiga imålningar av ristningar räk
nas som klotter, där bland annat läppstift, 
tusch och oljekrita använts. I jämförelse med 
exempelvis Norge förekommer det inte mycket 
sådan skadegörelse i Sverige, men om klottret 
ökar kan konsekvensen bli att ristningar måste 
skyddas från besökare. Det är viktigt att så 
fort som möjligt försöka få bort spåren av 
åverkan på en häll, därför att klotter ofta ger 
besökaren associationer att lokalen är dåligt 
underhållen och kan därmed inbjuda till yt
terligare skadegörelse.

Klotter skall tas bort från stenen utan att 
stenen skadas eller att dess utseende föränd
ras, vilket kräver stor försiktighet med de me
toder och material som används. Det har kom
mit ut många anti-klottermedel på markna
den, som gör att färgen inte kan vandra in i 
stenen. Vi har ingen erfarenhet av dessa medel 
och kan därför inte ge några rekommendatio

ner. Det finns en risk att dessa medel täpper 
till stenens porer, permanent eller temporärt.

Metoder vid klotterborttagning
Det är svårt att finna bra metoder för färg- 
borttagning. Det är först och främst viktigt 
att ta bort färgen så snabbt som möjligt, helst 
dagen efter, innan pigmenten penetrerat i ste
nens porer. Viktigt är ett eventuellt färg- 
borttagningsmedels verkningstid. Ligger det på 
för kort tid måste allt göras om och ligger det 
på för länge avdunstar lösningsmedlet, och 
färgen kan i värsta fall tränga djupare in i ste
nen. För att undvika detta skall medlet läggas 
på tjockt och i vissa fall täckas över med plast. 
Det är svårt att få bort all färg från stenytan, 
oftast stannar en ”skugga“ kvar på stenen. 
Men denna skugga är att föredra framför att 
experimentera med starka syror eller alkalier 
för att ta bort resterande färg. Det finns inga 
medel eller metoder som tar bort alla typer av 
klotter. För bästa resultat krävs en analys av 
bindemedlet som klotterfärgen har för att 
komma fram till bästa rengöringsmetod.

Vi ger här några förslag på klotterrengöring 
där de mildaste metoderna bör prövas först. 
Alla metoder bör testas på en mindre yta, ef
tersom en del medel kan ge bieffekter, t.ex. att 
ytan blir ljusare efter behandlingen.

• Den mildaste metoden är vatten. Det skall 
vara varmt och sprutas på med lämpligt 
tryck.

• Nästa steg kan vara att pröva ett lösnings
medel, aceton eller thinner, som borstas på 
ytan med små hårda borstar (ej av plast el
ler stål). Torka upp med cellstoff alltefter
som färgen löses upp. Var observant på att 
inte lösningsmedlet driver färgen djupare in 
i stenen!

• Blanda talk med exempelvis aceton och lägg 
pastan tjockt över klottret. Täck över med 
plast så att inte lösningsmedlet avdunstar. 
Eventuellt löses färgen upp och vandrar ut i 
talken som sedan skrapas bort. Stenytan 
skall eftersköljas noggrant med varmt vat
ten och tvål.

• Blanda tapetklister och thinner och gör på 
samma sätt som i föregående punkt.

Flällar som skadats av okynnesristningar går 
naturligtvis inte att återställa, men skadorna 
kan göras mindre iögonfallande. En hällrist
ning på Tjörn i Bohuslän (1982) var svårt
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repad med ett vasst föremål. Bergmjöl och ren 
cellulosa spacklades i reporna. Lagningen gav 
i torkat tillstånd en skrovlig yta som inte kunde 
skiljas från omkringliggande stenyta. Repa
rationen var relativt hållbar och ingen föränd
ring kunde iakttagas efter flera år. Vid besikt
ning av hällen 1996 syntes varken risporna 
eller lagningarna, eftersom hällen var överväxt 
med lav. Om denna metod är bestående är 
därför svårt att säga men den är i alla fall ofar
lig för stenen.

I Norge, på Vestlandet, har man använt en 
metod där man färgat den rispade ytan med 
metallsalter och sedan fällt dem som hyd
roxider. De metaller man använt är mangan 
(mörkgrå), nickel (grönaktig) och krom (grå).

Imålning av ristningar

Före imålning brukar hällristningar i de flesta 
fall rengöras från lavar och alger, för att man 
lättare skall se ristningen men också för att få 
färgen att fästa bättre. En rengöring bör som 
tidigare sagts utföras på våren eller hösten, då 
lavar och alger är lättare att få bort. Imål

ningen utförs lämpligast under en varm och 
torr period.

Att måla i ristningar på välbesökta lokaler 
är numera en vanlig åtgärd i Sverige, och be
sökare förväntar sig att ristningarna skall ha 
en röd färg. Syftet med imålning är att 
ristningarna skall synas ordentligt, men också 
att avvärja besökare som annars själva fyller i 
ristningarna med olämpliga metoder och ma
terial. Vilka hällristningar som skall målas be
slutas av respektive länsstyrelse och bör inne
fattas i en vårdplan för att främja ett kontinu
erligt underhåll.

Imålning är ett direkt ingrepp som accep
teras i Sverige och diskussionerna rör främst 
praktiska problem som exempelvis val av 
lämplig färg. En diskussion om vi överhuvud
taget skall måla hällristningarna förs inte i 
samma utsträckning. All färg påverkar ste
nen på olika sätt och vittringstakten kom
mer att förändras under färgen men inte på 
hällen för övrigt. På lång sikt kan detta få till 
följd att ristningarna utplånas. På många håll 
i världen anses imålning helt förkastligt, då 
metoden dels skadar ristningarna, dels är en 
subjektiv tolkning som kan styra fortsatt 
forskning om bildinnehållet. Invändningar

Fotsulor, Skredsviks sn, Bohuslän (RAÄ 101). Foto: L. Bengtsson, 1995. 

“Footprints”, Parish of Skredsvik, Bohuslän (RAÄ 101). Photo: L. Bengtsson, 1995.
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mot imålning kan därför vara av såväl ma
terialteknisk som antikvarisk natur. Om vi 
anser att imålning trots allt är nödvändig, 
måste vi kunna försvara denna handling även 
internationellt. Det krävs därför genomtänkta 
metoder och väl utprovade material för 
imålning av hällristningar. All imålning bör 
tills vidare minimeras till speciella visnings
lokaler.

Om hällristningar ursprungligen varit må
lade vet vi inte. Det finns inga färgrester kvar 
som tyder på det. Idén att i modern tid måla 
hällristningar kan eventuellt härledas till 
Runverket, RAÄ, som målar runinskrifter. Vi 
vet att imålning av hällristningar blev vanlig i 
Bohuslän på 1950-talet och sedan spred sig 
till övriga Sverige. Färger som använts för 
imålning har varierat både till kulör och sam
mansättning. Dokumentationen har varit 
bristfällig, vilket gör det svårt att exakt av
göra vilka färger som har använts, men ge
nom arkivforskning har vi sett att kulören från 
1950-talet och några årtionden framåt varit 
vit och dalablå, fram till den röda nyans som 
nu används. Det finns spår kvar i ristningar 
som visar de nämnda kulörerna. Exempel på

färgtyper som använts är vattenslammad färg, 
oljefärg, epoxyfärg och vattenbaserad färg.

Metoder vid imålning
Det finns olika metoder vid imålning av häll
ristningar. I vissa fall då man endast vill märka 
ut en hällristning målas ett mindre antal 
ristningar på hällen. Det kan vara på platser 
där hällristningar kan skadas av exempelvis 
jordbruksmaskiner. På mer besökta hällar bru
kar alla ristningar målas som skapar en sam
manhängande bild. De ristningar som är otyd
liga bör lämnas omålade då risken för fel
målning annars är stor.

Det är betydelsefullt hur färgen appliceras 
på stenytan, och imålning bör utföras av spe
cialister som är bekanta med bildspråket och 
även har handlag med målningstekniken. Fär
gen måste täcka ordentligt, annars är det risk 
för att vatten kommer in under färgen och lyf
ter färgskiktet. Färgen skall inte heller målas 
på för tjockt, eftersom den då kan torka ojämnt 
och risken för krackeleringar ökar. Ett kraftigt 
färgskikt ökar också risken för att det byggs

Imålning av en hällristing i Bohuslän. Foto: K. Ihrestam, 1993.

Infill painting of a rock carving in Bohuslän. Photo: K. Ihrestam, 1993.
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upp tjocka färglager vid ommålning. En fördel 
med ett tunt färgskikt är att behuggningen syns 
tydligare. Helst bör man måla tunna skikt två 
gånger för att få färgen att fästa bättre.

Kravspecifikation på färgegenskaper
• Färgen måste ha god vidhäftning till stenen 

och vara motståndskraftig. Flagning, där 
imålningen försvinner partiellt, ger en fel
aktig bild av figurerna. Det skapar även pro
blem vid ommålning, då den nya färgen 
läggs på redan lösa färgflagor som ganska 
snart lossnar. Det ger hällen ett ovårdat in
tryck. Färgen bör därför slitas jämnt och 
vara så tunn att det inte behövs någon färg- 
borttagning före ommålning.

• Färgen måste vara diffusionsöppen, alltså 
kunna släppa igenom ånga/fukt.

• Färgen skall inte innehålla några för använ
daren skadliga lösningsmedel.

• Färgen bör vara reversibel, möjlig att ta bort 
utan någon åverkan på hällytan.

• Färgen bör vara snabbtorkande. Ett krav vid 
osäker väderlek.

• Färgen bör inte ingå förening med bergytan.
• Färgen bör förhindra biologisk kolonisering 

av främst lavar och alger.
• Färgen bör helst sitta längre tid än 5 år. Detta 

är svårt att förena med kravet att färgen inte 
skall ingå förening med bergytan. Ett färg
skikt som ligger på stenytan är lättare 
angripbart för fukt som tränger in emellan 
färgskiktet och stenen. Om färgen målas 
mycket tunt är det svårt att få den att sitta 
kvar i över fem år. Ett alternativ är då att 
täcka över hällen på vinterhalvåret och där
igenom skydda både hällen och målningen. 
Observera att färgen framträder tydligare 
om den rengörs regelbundet.

• Färgen bör vara estetiskt tilltalande. En allt
för blank färg ger ett ”nytt“ intryck, vilket inte 
motsvarar känslan för hällristningens ålder.

Färgegenskaper
Som tidigare nämnts har det under lång tid 
diskuterats vilken färg som är lämplig att an
vända vid imålning av hällristningar. Färgen 
som använts har varierat, vilket tyder på att 
den ”rätta ” färgen inte har hittats. Förmodli
gen finns ingen sådan färg som är funktionell 
i alla klimat och på alla bergarter över hela 
Sverige. Däremot kan kanske flera färgtyper 
användas som är relativt bra och kan accep

teras under vissa omständigheter. Den van
ligaste slamfärgen är rödfärg som består av 
pigment, järnvitriol, rågmjölsklister, vatten och 
ibland någon tillsats, som exempelvis olja. 
Slamfärg med olja används i liten utsträckning 
på hällristningar, enligt uppgift med gott re
sultat. Till skillnad från oljefärgen är slam
färgen diffusionsöppen genom den stora 
mängden fyllnadsmedel. Fördelen är, att slam
färg åldras vackert, den nöts istället för att 
flaga bort.

Akrylatlatexfärg går att späda med vatten 
och torkar på grund av att lösningsmedlet av
dunstar. Färgen är termoplastisk, den töjer sig 
i värme och krymper i kyla. Den har god 
kemikaliebeständighet. Den är även väder- och 
kulörbeständig. Tyvärr släpper den helt från 
underlaget om vatten kommer emellan färg
skiktet och stenytan, vilket sker förr eller se
nare. Denna färgtyp används för imålning av 
hällristningar med relativt gott resultat. Of
tast håller färgen tre till fem år, men redan ef
ter ett år kan den börja flaga på vissa lokaler. 
Färgen skall användas vid absolut torr väder
lek. Det kan vara svårt att vid ommålning få 
bort all gammal färg, och färgskiktet blir då 
tjockare för varje ommålning. Färgen är lätt 
att hantera i fält (inga lösningsmedel behövs) 
och den torkar snabbt.

Linoljefärg torkar genom luftens syre (oxi
dation), och har god vidhäftningsförmåga till 
underlaget. Vid torkning sker en viss volym
ökning. Linoljefärg är diffusionstät om man 
inte blandar i stora mängder fyllnadsmedel, 
t.ex. pigment som i Falu rödfärg. Oljefärg kan 
förtunnas med terpentin, men då tränger den 
djupare in i stenen, vilket inte är önskvärt. 
Färgen slits jämnt och kritar mer än flagar, 
vilket underlättar ommålning. Det går att måla 
med linolja på en icke helt genomtorr häll, 
hällen får däremot inte vara fuktig eller våt 
på ytan. Torktiden är 24-36 timmar, vilket kan 
göra den olämplig i perioder av ostadigt vä
der. Om det kommer regn på en icke torr 
linoljemålad hällristning, kan färgen flyta ut 
och missfärga stora områden. Linolja används 
på hällristningar i olika delar av Sverige med 
tillfredsställande resultat.

En tvåkomponents epoxyfärg torkar på 
grund av kemisk reaktion och kan inte spä
das med vatten. Epoxyfärg har använts på 
några bohuslänska ristningar i början av 1980- 
talet. Senare undersökningar (1992) visade att 
när epoxyfärgen flagar tar den med sig delar 
av stenytan. Färgskiktet var så tätt att det inte
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Flagande akrylatlatexfärg. Östra Eneby, Östergötland. Foto: C. Strömer; 1996.

Flaking of acrylate latex paint. Östra Eneby, Östergötland. Photo: C. Strömer, 1996.

tillät fukttransport. Under skiktet uppstod en 
miljö som blev grogrund för organiskt mate
rial, vilket ledde till en försvagning av sten
materialet. Användande av epoxyfärg på häll
ristningar är därför uteslutet.

Alkydfärg (alkydoljefärg). En äldre variant 
av denna färg går inte att späda med vatten 
och torkar liksom oljefärgen på grund av luf
tens syre (oxidation). Bindemedlet utgörs av 
olja och alkydlösning i olika kombinationer 
och proportioner, där en antydan om propor
tionerna kan utläsas ur benämningen alkyd
färg - alkydoljefärg. Jämfört med oljefärg inne
håller alkydfärg mycket lösningsmedel, men 
på grund av hälsorisken finns nu även vatten
buren alkydoljefärg, en så kallad emulsions- 
färg. Någon större erfarenhet av denna färg
typ på hällristningar verkar inte finnas.

Silikatfärg (vattenglasfärg) går att späda 
med vatten och den torkar till en film som är 
relativt olöslig. Bindemedlet är kalium- eller 
ibland natriumsilikat. Vattenglas är starkt 
alkaliskt och det är därför viktigt att skydda 
händer och ögon mot stänk. Silikatfärger är 
diffusionsöppna och används bl.a. till källar
golv där fukt ofta vill tränga upp underifrån.

Ett förhållande som delvis kan jämföras med 
imålning av hällristningar, men där denna typ 
av färg enligt vad vi känner till aldrig använts.

Tester av imålningsfärg 
på hällristningar
Tester för att utröna olika färgers egenskaper 
på hällristningar har utförts vid två tillfällen. 
En provmålning gjordes på en hällristning i 
Norrköping 1982. Åtta färgtyper valdes och 
syftet var att studera färgernas hållbarhet och 
gradvisa förändring under ett antal år, och 
därefter göra en utvärdering. Tyvärr blev ingen 
utvärdering gjord, och vid en besiktning 1996 
gick det inte att utläsa några resultat, efter
som färgerna till stor del var borta.

Ytterligare en testserie påbörjades 1996 
med olika färgtyper på en granithäll i Bohus
län. Fyra ytor valdes, varav en täcktes över 
för att se om färgerna bevaras bättre under 
skydd. Även en mindre hällristning målades 
med de utvalda färgerna. Referensytor på 
granitbitar sparas inomhus. Färgerna bör som 
nästa steg testas på laboratorium.
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Flagande epoxy färg tar med sig delar av stenytan. Aspeberget, Bohuslän. Foto: R. Löfvendahl, 1992.

Flaking epoxy paint takes part of the stone surface with it. Aspeberget, Bohuslän.
Photo: R. Löfvendahl, 1992.

Test painting of a granite face in Bohuslän using various types of paint. Photo: C. Strömer, 1996.
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Hällristning med typiska exfolieringsskador före konservering. Kalleby, Tannms sn, Bohuslän (RAÄ 406). 
Foto: S. Holmgren, 1996.

Rock carving with typical exfoliation damage before conservation. Parish of Tanum, Kalleby, Bohuslän 
(RAÄ 406). Photo: S. Holmgren, 1996.

”Kom-ihåg“ vid imålning
• Välj helst ett tillfälle då stenen har varit torr 

under en längre period och det inte finns nå
gon risk för nederbörd. Detta är särskilt vik
tigt för vissa färgtyper. Observera att bästa 
tid för rengöring är vår och höst, vilket kan
ske inte sammanfaller med bästa imål- 
ningstid.

• Undersök stenens status. Om den har vitt- 
ringsskador kan en imålning vara olämplig.

• Planera för nästa imålning. Denna åtgärd bör 
ingå i en vårdplan, eftersom imålning behö
ver utföras med jämna mellanrum.

Lagning av skadad sten

Lagning av sten innebär att man med ett 
lagningsbruk tätar sprickor och större exfo- 
lieringar. Om det ligger lösa bitar på stenen 
limmas dessa fast mot underlaget. Detta är 
nödvändigt där vatten tränger in under häll- 
ytan genom öppna kanter, sprickor och hålig- 
heter. Vid upprepade frys- och töperioder ökas

annars risken för frostsprängning. Vattnet kan 
även innehålla föroreningar som på olika sätt 
bryter ner stenen. Rötter och djur kan också 
leta sig in i sprickor och håligheter och där
med ytterligare skada hällen.

Det finns endast knapphändiga uppgifter 
om hur hällristningar tidigare lagats i Sverige. 
De flesta lagningar visar att det är svårt att 
finna ett bruk som har god hållfasthet och vid
häftning till bergytan. Hästholmen i Östergöt
land är ett undantag. Där tätades sprickor i 
gnejsgraniten 1960 och kompletterades 1968 
med ett finkornigt cementbruk och emulsions- 
tillsats. Dessa lagningar är fortfarande i gott 
skick efter 30 år. Tyvärr är lagningsbruket inte 
närmare beskrivit och är därför svårt att ef
terlikna. På Tjörn i Bohuslän gjordes en lag
ning 1982 med en blandning av stenpulver och 
cement. Lagningen besiktigades 1996 och då 
fanns endast ett hörn kvar av den forna lag
ningen. I Blekinge vid Svanhalla utfördes 
lagningar 1988. Där användes en bruks- 
blandning av granitpulver och kiselsyraester. 
Denna blandning hade redan efter tre år släppt 
från underlaget.
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Lagning på glimmerskiffer vid Ausevik, Vestlandet, Norge. Foto: R. Löfvendahl, 1994. 

Mending mica schist at Ausevik, Vestlandet, Norway. Photo: R. Löfvendahl, 1994.

I Torsbo i Bohuslän finns en muntlig upp
gift att i början på 1940-talet hade en mindre 
del av granithällen lagats med vattenglas och 
granitmjöl. Denna lagning fanns kvar enligt 
uppgift efter fem år. Det sägs att denna typ av 
bruk användes av stenhuggare för att laga be
arbetad sten som skadats vid huggningen. Vid 
besiktning 1995 kunde inte platsen med 
lagningsbruket hittas och troligen är bruket 
borta sedan många år. I Dalsland, på Eventorp, 
utfördes lagningar 1992 på en häll av gnejs
granit. Bruket var ett konventionellt sten- 
lagningsbruk som används inom stenkon
serveringen på byggnadsutsmyckningar. Det 
innehåller stenmjöl, kalk och en mindre del 
cement uppblandat i akrylatdispersion. Redan 
året därpå var så gott som alla lagningar borta. 
Bergen i Norge är den enda plats, som vi vet, 
där man arbetat sedan mitten av 1970-talet 
med framtagning av lämpliga lagningsbruk för 
hällristningar. Där används nu ett bruk som 
bygger på cement, sand och plastemulsion. 
Bruket har visat sig vara effektivt på skiffer 
och sandsten och i flera fall har vidhäftningen 
förblivit intakt i över tio år. Detta lagnings
bruk har även de senaste åren börjat använ
das på granit i Østfold, Norge.

Lagningsbruk på hällristningar som läggs

direkt på stenytan bör användas med stor åter
hållsamhet. Ett bruk är svårt att göra helt osyn
ligt och det kan även skada den kringliggande 
stenen om det inte har rätt egenskaper. Man 
bör därför alltid eftersträva minsta möjliga 
ingrepp, alltså endast på sådana skador där 
åtgärden verkligen behövs. Ett lagningsbruk 
bör vara reversibelt. Det skall gå att ta bort 
utan att skada omkringliggande sten. All lag
ning av hällristningar bör utföras av konser
vator. När stenen har akut vittring och visar 
sådana skador som är beskrivna i kapitlet Vitt
ring och skador, bör en konservator besiktiga 
skadorna och vid behov ge ett åtgärdsförslag. 
Förutom den allmänna dokumentationen som 
skall göras vid varje åtgärd (läs avsnittet 
Åtgärdsrapport), bör lagningarna dokumen
teras - lämpligen med foton och skisser - så 
att de lätt kan hittas vid utvärderingar och be
siktningar.

Tester av lagningsbruk
Tester av olika typer av lagningsbruk utför
des 1992 på en hällristning i Bohuslän som 
hade svåra exfolieringsskador och ansågs 
omöjlig att rädda. Som grundblandning an-
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Dokumentation av konserveringsarbetet på Kalleby, Tanums sn, Bohuslän (RAÄ 406). 
Foto: S. Holmgren, 1996.

Documentation of conservation work at Kalleby, Parish of Tanum, Bohuslän (RAÄ 406). 
Photo: S. Holmgren, 1996.

vändes två bruk, sandsten- och kalkbruk. 
Dessa blandades med olika delar cement så 
det totalt blev sex olika brukstyper. Vid be
siktning ett år senare visade det sig att inget 
av de olika bruksblandningarna var lämpliga 
att använda på hällristningar. De flesta hade 
dålig vidhäftning, en del var spröda och and
ra var upplösta och sandiga.

Försök att få fram lagningsbruk för granit 
pågick under 1995. Två kiselbundna bruk 
(kiselsyraester och kalivattenglas), två ”plast
bruk“ och ett epoxybruk testades. Ballasten 
bestod av granitkross, sand och vit cement i 
proportionerna 2:3:1. (Ingen cement använ
des i kalivattenglas- eller epoxy bruket.) Kalk
bruk användes inte därför att tester från Ir
land har visat att kalk kan ha en nedbrytande 
effekt på granit. Av samma orsak användes 
inte heller så stor del cement, som dock inte 
gick att undvika helt, eftersom cementen ökar 
hållfastheten markant.

I laboratorietester utsattes bruken för olika 
försök, som skulle efterlikna de yttre beting
elserna på hällristningarna. En del medel har 
en tendens att gulna i starkt solljus, därför kon
trollerades ljuskänsligheten med hjälp av UV- 
ljus. Bruket måste även tåla stora temper-

turväxlingar och vara frostbeständigt. Detta 
testades genom frys/töperioder, då även vid
häftningen kontrollerades.

Vattenupptagningsförmågan, liksom bru
kens beständighet i vatten undersöktes. Sist 
mättes också brukens syrabeständighet, då 
surt vatten ofta rinner över bergytan. Samman
fattningsvis visade testerna att det enda bru
ket som påverkades av UV-strålningen var 
epoxybruket som gulnade något. Styrkan i 
bruken var överlag bra utom för kalivatten- 
glasbruket som endast efterlämnade en sand
hög och epoxybruket som efter en ”våt“ frys/ 
töperiod var lätt att bryta av. Vidhäftningen 
till granit var bra hos kiselsyra- och epoxy
bruket. Vattenupptagningsförmågan var störst 
hos kalivattenglaset och minst hos epoxy
bruket. Alla bruken utom kalivattenglaset ver
kade relativt opåverkade av vatten och syra 
men cementbruken fällde ut kalciumkarbonat 
i vattnet.

Testerna av bruken fortsatte ute i fält 
1995 på en hällristning i Bohuslän med 
exfolieringsskador. Hällen är svagt sluttande 
och omringad av barrträd, lövträd och bus
kar. Det rinner även översilningsvatten pe
riodvis över hällen. Bruken har besiktigats
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Provlagningsarbete i Bohuslän. Fältet delades upp i sektioner där varje brukstyp testades ca tre gånger. 
Foto: R. Löfvendahl, 1992.

Test mending in Bohuslän. The area was divided up into sections and each type of mortar tested three 
times. Photo: R. Löfvendahl, 1992.

Lagningstester på en granityta i Bohuslän där granitplattor är fastade med olika brukstyper mot bergytan. 
Bruken är även lagda direkt pä bergytan. Foto: S. Holmgren, 1996.

Mending tests on a granite face in Bohuslän, using different types of mortar to secure granite slabs to the 
rock face. The mortars are also applied to the rock face directly. Photo: S. Holmgren, 1996.
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ett antal ganger under 1995-96, då vidhäft
ningen och hållfastheten har undersökts. 
Kalivattenglaset är även här helt upplöst 
medan de andra bruken förutom epoxybru- 
ket visar medelgod vidhäftning och styrka. 
Epoxybruket är hållfast och sitter mycket 
bra på underlaget.

Utvecklingsarbetet fortsatte under 1996, och 
man valde bruk i kombination med kiselsyra- 
ester och olika plaster. Ballasten, en finare och 
en grövre typ, bestod som i testserien 1995 av 
granitkross, sand och vit cement (2:3:1). Denna 
gång utfördes endast mycket enkla laboratorie
tester som avsåg styrka, vidhäftning och tålig
het i vatten. Testerna fortsatte sedan ute i fält 
på en granithäll i Bohuslän som ligger 
omgärdad av barrträd och buskar och period
vis delvis är vattenöversilad. För att pröva håll
barhet och vidhäftningsförmåga i en naturlig 
miljö applicerades de olika bruken på tre olika 
platser på berghällen. På en plats fästes även 
granitplattor på hällytan med respektive 
lagningsbruk. En första utvärdering kommer 
att utföras under 1997.

Konsolidering och 
hydrofobering

Konsolidering innebär att förstärka vittrad 
sten genom att låta ett medel tränga in i ste
nens porsystem och bygga upp och ersätta det 
förlorade bindemedlet som tidigare kittade 
ihop mineralkornen. Inom stenkonserveringen 
utförs konsolidering främst på bearbetad sten 
som sandsten, kalksten och marmor och 
förstärkningsmedlet påförs ofta genom pens
ling, sprayning eller med droppflaskor.

En annan typ av behandling av stenytan 
är hydrofobering som innebär att göra stenen 
vattenavstötande. Den är en ytbehandling som 
påförs på liknande sätt som konsolidering. 
Samtidigt hindrar hydrofobering lavar och 
alger att växa på stenytan.

Konsolidering och hydrofobering är di
rekta ingrepp på hällristningarna och meto
derna är mer eller mindre irreversibla, med
len går alltså inte att ta bort från stenytan. 
Man bör vara mycket restriktiv med sådana 
behandlingar och metoderna skall ses som en 
sista utväg för svårt vittrade hällristningar. 
Åtgärderna måste föregås av ingående utred
ningar om bergarterna i kombination med det 
tänkta medlet. Konsolidering och hydrofobe

ring bör utföras av konservator eller annan
person väl bekant med metoder och mate
rial.

Kravspecifikation på konsolideringsmedel
• Medlet bör penetrera in i stenens porsystem 

till ovittrad frisk sten. När det gäller granit 
är det ytterst svårt att få något medel att 
tränga in i den täta stenen. Det finns risk 
för att konsolideringsmediet lägger sig som 
ett starkt skikt på ytan, där stenen är vitt
rad och porös. Om medlet inte tränger in i 
den friska stenen, kan detta skikt efter att 
antal år lossna och ta med sig en yta, flera 
millimeter tjock, vilket får ödesdigra konse
kvenser för ristningarna.

• Vatten (ånga) måste kunna tränga igenom 
medlet inifrån (diffusionspermeabelt). Ste
nen innehåller alltid fukt som måste ha möj
lighet att avdunsta. Konsekvensen kan an
nars bli exfolieringsskador.

• Medlet bör ha god vidhäftningsförmåga till 
mineralytorna.

• Medlet får inte vara hydrofilt, dvs. dra till 
sig vatten.

• Medlet får inte missfärga stenen eller på an
nat sätt störa helhetsintrycket av häll
ristningen.

• Medlets livslängd bör uppskattas för even
tuella omkonsolideringar.

Tester av metoder och medel
Det finns idag inga utprovade konsoliderings- 
och hydrofoberingsmedel för granit, och de 
konventionella medlen inom stenkonserve
ringen är inte tänkta att användas på berg
ytor. Tester av medel på hällristningar måste 
därför utvärderas under lång tid, både labo
rativt och ute i fält.

Det finns inte många konsoliderings- och 
hydrofoberingsbehandlingar utförda på häll
ristningar och väldigt få är dokumenterade. 
Här, liksom beträffande lagningsbruk, är 
Norge ett foregangsland. Där startades ett pro
jekt redan under slutet av 1970-talet för att 
finna metoder som stabiliserar ristningarna. 
Den bergart som utsattes för olika labora
torietester var i första hand glimmerskiffer, en 
bergart med stora problem där den accelere
rande vittringen höll på att ödelägga ett helt 
ristningsfält. Konsolideringsmedel som pröva
des var bland annat akrylat och polyester. 
Dessa medel visade sig ha en skadlig effekt på 
bergytan. Den konsoliderade ytan blev stark,
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och vid tester i klimatkammare lossnade denna 
yta i tjocka skikt. Nedbrytningen gick alltså 
fortare jämfört med en icke konsoliderad prov
bit. Inte heller tester med kiselsyraester som 
är effektiv på vissa sand- och kalkstenar gav 
den stabilisering som krävdes. Man testade 
även hydrofoberingsmedel (silikonhartser) i 
olika lösningsmedel för att ge ytan ett vatten- 
avstötande skikt. Dessa medel var effektiva när 
de var nyligen pålagda men bröts snabbt ner 
vid laboratorieförsök. Även ett så kallat 
betonglim provades. Det är en mjölkvit emul
sion med polyvinylklorid och polyetylen blan
dat i vatten. Det säljs i Norge som tillsats till 
cement. Limmet visade sig vara mycket effek
tivt vid konsolidering av glimmerskiffer, och 
detta medel har nu begränsat vittringen på den 
nämnda lokalen. Medlet har förutom på glim- 
merskiffer använts på sandsten i mer än tio år 
med gott resultat.

I Sverige utfördes 1988 en testserie med 
”provkonservering“ av två granitytor i Bohus
län. Avsikten var att hitta ett preparat som 
förstärker granitytan. De medel som använ
des var både konsoliderings- och hydrofobe
ringsmedel i olika blandningar. En utvärde
ring utfördes 1995 som riktade in sig på 
medlens reaktion med vatten och återväxten 
av lavar och alger. Av de två provytorna åter
fanns endast en yta som fortfarande lyser vit 
mot den omkringliggande stenen. Den ljusa 
färgen beror på att ytan är relativt ren. Inget 
av medlen kan direkt sägas förstärka granit
ytan, en effekt som är mycket svår att påvisa 
ute i fält efter så kort tid. Utvärderingen vi
sade att kiselsyraester som skall förstärka 
vittrad sten troligen inte har någon effekt på 
denna typ av bergart, och medlet skyddar inte 
stenen mot vatten. Utvärderingen visade 
också att ytor behandlade med kiselsyraester 
avger vatten långsammare än obehandlade 
ytor, vilket kan bero på att kiselgelet samlas 
i stenens porer och håller kvar vattnet längre. 
Dessa ytor är även något mer täckta med 
alger och lavar än omgivande rengjorda, ej 
behandlade ytor.

Silikonhartsen, som skall ge en vattenav
visande yta, har förlorat sina hydrofoba egen
skaper. Endast en metylsilikonharts var fort
farande vattenavstötande, vilket berodde på 
att medlet hade lagt sig på ytan likt en fer
nissa enligt initiativtagarna. År 1995 utfördes 
konsoliderings- och hydrofoberingstester på 
tre utvalda, hårt vittrade granitytor i Bohus
län. De medel som ingår i testserien är sex olika

kisel bundna preparat och två akrylatdisper- 
sioner (mjukplaster). Försöken fortsatte un
der 1996 med enklare tester laborativt där vid- 
häftningsförmåga och medlens tålighet i vat
ten undersöktes. Någon utvärdering av fält
testerna angående konsolideringens effekt kan 
inte ske förrän någon gång på 2000-talet.

Övertäckning

Syftet med övertäckning är att skapa ett skydd 
som gör att hällristningarna bevaras längre, 
jämfört med om de ligger öppna för en agg
ressiv miljö med temperturväxlingar och luft
föroreningar. Vi skiljer på temporär och per
manent övertäckning. Den förstnämnda är 
gjord av material där möjligheten finns att fri
lägga hällen någon tid av året. En permanent 
övertäckning är oftast ett tjockt lager av mo
rän, sand och/eller jord som lagts över 
ristningen. Den beräknas ligga under en längre 
tidsperiod.

När en hällristning har omfattande vitt- 
ringsskador, får man prioritera att antingen 
fortsätta att visa hällen för allmänheten, och 
då vara medveten om att den inom en snar 
framtid är borta, eller att täcka över den och 
därmed bevara den en längre tid. I vissa fall 
kan det även vara motiverat att täcka över väl- 
bevarade ristningar när dessa är dokumente
rade. En övertäckt ristning kräver inga större 
vårdåtgärder men finns likväl tillgänglig om så 
skulle behövas. Vilket förhållningssätt man väl
jer skall kunna motiveras i en vårdplan för re
gionen. Här måste också klargöras om ett tem
porärt eller permanent skydd önskas. En grund
lig dokumentation av hällristningen är angelä
get före övertäckning, och ristningen bör även 
markeras med skyltar där bilderna beskrivs.

Övertäckning, framför allt en permanent 
sådan, kan för många vara en drastisk åtgärd 
som utestänger turister och forskare från vårt 
gemensamma kulturarv. Det kan finnas kul
turella, ekonomiska och pedagogiska intres
sen för att kunna visa upp hällristningarna i 
en kommun. Ett alternativ är en kopia av 
ristningen som kan läggas antingen på ett mu
seum eller ute i dess naturliga miljö ovanpå 
eller vid sidan av övertäckningen. Kopior kan 
göras mycket naturtrogna men kan naturligt
vis inte ersätta originalet.

Att täcka över ristningar för att skydda dem 
mot en aggressiv miljö är ingen ny idé utan en
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bevarandeåtgärd som har använts under 
många år. Som exempel kan nämnas Häg- 
videristningen på Gotland som upptäcktes 
1909. Redan på 1920-talet såg man att den 
blottlagda ristningen vittrade och borde täckas 
över, vilket också gjordes. På 1960-talet gräv
des ristningen fram på nytt, i samband med 
ett fotoarbete, för att sedan 1994 övertäckas 
igen (se avsnittet Permanent övertäckning). På 
Vestlandet i Norge har ett hällristningsfält varit 
övertäckt sedan 1981. Undersökningar gjorda 
1996 visade att bergytan under övertäckning
en nästan helt slutat vittra medan omkring
liggande sten som legat exponerad dessa fem
ton år var betydligt mer vittrad.

Övertäckning är troligen en metod som i 
allt större utsträckning kommer att användas 
i framtiden. Det är inte självklart att vittringen 
avstannar i och med en övertäckning, utan hur 
hällarna reagerar beror troligen på vilket 
övertäckningmaterial man väljer, vilken tjock
lek materialet har och hur hällen vittrar 
(vittringsprocessen).

Temporär övertäckning
För att förstå vilken tid på året en temporär 
övertäckning bäst tjänar sitt syfte måste vi veta 
vilken vittringsform som är mest aktiv, till 
exempel kemisk vittring i form av mineral
upplösning eller fysikalisk vittring på grund 
av starka temperaturväxlingar som frys/tö
perioder vintertid. Vi bör utifrån den skadli
gaste vittringsprocessen hos bergarterna be
stämma när en övertäckning är lämpligast. På 
exempelvis kalksten föreställer vi oss att den 
kemiska vittringen normalt är dominant. Ke
misk reaktionshastighet ökar i allmänhet med 
ökande temperatur och regn. Den kemiska 
vittringen blir kraftig sommartid och kalk
stenen bör därför skyddas vid plusgrader och 
när nederbörden är riklig. Fysikalisk vittring 
är mera skadlig för granitytor och det skulle 
då vara bättre med vinterövertäckning i södra 
delen av Sverige, där upprepade frys/tö
perioder förekommer. Frågan om temporär 
övertäckning är mycket komplex, och det be
hövs i varje enskilt fall djup kunskap om 
vittringsprocesserna för att man skall finna den 
bästa lösningen. En temporär övertäckning 
skall ge sådan isolation att den skyddar mot 
upprepade frys/töperioder, när temperaturen 
flukturerar runt noll grader. Övertäckningen

Temporär övertäckning pä Aspeberget, Tanums sn, Bohuslän. Foto: ]. Magnusson, 1996. 

Temporary cover at Aspeberget, Parish of Tanum, Bohuslän. Photo: J. Magnusson, 1996.
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måste även vara relativt lätt att avlägsna och 
inte lämna något material kvar på hällen som 
kan ge ytterligare skador. Den måste också 
anpassas till hällens lutning och vatten- 
översilning.

Endast en temporär övertäckning är gjord 
i Sverige. Under hösten 1996 täcktes en svårt 
vittrad hällristning på Aspeberget i Bohuslän. 
Där användes närmast ristningsytan dubbla 
lager av glasfiberduk. Därefter två lager med 
markisolering, av typen gullfiber och överst 
lades en tjock presenning. Ovanför ristningen 
och övertäckningen har översilningsvattnet 
letts bort med hjälp av en gjuten cementvall.

Permanent övertäckning
Permanent övertäckning har vi fått större er
farenhet av genom att studera hällristningar 
som legat naturligt övertäckta under lång tid. 
Där kan vi se att bergytorna har bevarats in
takta sedan istiden. Det är framför allt täta 
finkorniga lerlager som skyddat hällytorna. 
Det har även utförts permanenta över
täckningar under senare år, en på Gotland och 
två i Bohuslän.

För att få det bästa övertäckningsmaterialet 
behövs troligen flera typer av material. Det 
nedersta skiktet, som ligger direkt på hällytan, 
bör vara tätpackat (lera) med låg permeabili
tet. Sedan behövs ett andra skikt där neder
börden neutraliseras och buffras till gynnsamt 
pH-värde. På det översta jordskiktet kan se
dan gräs eller annan låg vegetation växa för 
att stabilisera övertäckningen. Om hällytan 
lutar måste vatten ovanifrån avledas, och finns 
det en risk att övertäckningen kan börja glida 
måste den förankras. Det täckande lagret bör 
vara så tjockt att det skyddar mot frys/tö
perioder som uppstår när temperaturen 
fluktuerar runt noll grader.

Hägvideristningen på Gotland är huggen i 
kalksten på plan betesmark. Den är i mycket 
dåligt skick med akut vittring och stora 
materialförluster. Övertäckningen gjordes som 
tidigare nämnts 1994 efter en noggrann do
kumentation. Ett cirka 2 dm tjockt lager med 
krossad kalksten lades närmast hällytan och 
ovanpå detta lades sedan ett decimetertjockt 
lager jord som besåddes med gräs. Som skydd 
mot boskap sattes ett staket upp runt över
täckningen.

Hällristning före permanent övertäckning. Hägvide, Lärbro sn, Gotland (RAÄ 303). 
Foto: R. Löfvendahl, 1994.

Rock carving before permanent covering. Hägvide, Parish of Lärbro, Gotland (RAÄ 303). 
Photo: R. Löfvendahl, 1994.
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En ristningsyta på Aspeberget i Bohuslän 
täcktes över permanent 1993. (Förväxla inte 
denna ristning med den temporärt övertäckta 
ristningen på Aspeberget.) Skadorna var akuta 
med grusvittring och exfoliering. Här finns en 
plastmatta av polyester närmast ristningen. 
Över denna ligger ett 5 dm tjockt lager sand 
och över detta ett lika tjockt lager jord, som 
nu är gräsbeväxt. Övertäckningen hålls på 
plats av en träram.

En mindre ristning vid Tegneby i Bohuslän 
övertäcktes permanent 1993. Denna ristning 
är förhållandevis välbevarad och övertäck

ningen har i första hand gjorts för att samla 
in vissa data för analyser och kunskaps
uppbyggnad för hur hällen och övertäcknings- 
materialet påverkas under en längre tid. 
Ristningen ligger relativt horisontellt i en tall
skog. Övertäckningsmaterialet är ett cirka 5 
dm tjockt lager sandig morän och ovanpå detta 
ett 5 dm tjockt lager jord. En mätapparat är 
placerad rakt igenom jordtäcket. Den tar upp 
vatten på olika djup för att ge kunskap om 
den kemiska miljön och dess utveckling. Mät
ningar visar att det kan ta två till fem år innan 
täckmaterialet nått kemisk jämvikt.

Hällristning efter permanent övertäckning. Hägvide, Lärbro sn, Gotland (RAÄ 303). 
Foto: R. Löfvendahl, 1994.

Rock carving after permanent covering. Hägvide, Parish of Lärbro, Gotland (RAÄ 303). 
Photo: R. Löfvendahl, 1994.
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Besiktning och underhåll

• Kontrollera tidigare gjorda åtgärder - ren
göring, imålning, lagning, skyltning - på el
ler vid hällen.

• Kontrollera om det förekommer s.k. aktiv 
vittring, dvs.:
- Sandar eller grusar stenen ovanligt mycket? 

Det kan ligga grus i sprickor eller andra 
fördjupningar som tyder på detta. Grus 
kan även ligga nedanför hällen.

- Spjälkar stenen av i skikt? Syns det ljusare 
partier på ytan, kan det tyda på redan 
avspjälkade partier.

- Finns det sprickor där vatten kan tränga 
ner och förorsaka ytterligare skador?

- Finns det s.k. bomparti? Slå försiktigt med 
ett finger och lyssna efter ett ihåligt ljud 
som i så fall visar att det finns håligheter 
under ytan som kan lossna. Ofta uppkom
mer bompartier vid sprickor där vatten 
kan tränga in och lösa upp mineralkornen.

- Finns det större lösa bitar som hör till 
ristningen?

Kontinuerlig besiktning och kontinuerligt un
derhåll av hällristningarna är grunderna i vård
arbetet. Dessa uppgifter glöms tyvärr ofta bort 
vid planeringen av olika vårdåtgärder. Det är 
de hällar som skall ligga exponerade och hål
las tillgängliga för besökare som behöver 
besiktigas och underhållas. I många län finns 
det personer som känner länets ristningar väl 
och besöker dem regelbundet, men det behövs 
en utarbetad plan över hur besiktning och un
derhåll skall skötas. En sådan plan kan ingå i 
en vårdplan över regionen och ansvaret för 
att besiktning och underhåll utförs bör ligga 
på länsnivå. Arbetet kan sedan skötas på lo
kal nivå. Besiktning och underhållsåtgärder 
skall dokumenteras och rapporter lämnas till 
ansvarig myndighet. Detta skapar kontinuitet 
och underlättar det fortsatta arbetet.

Som jämförelse kan nämnas Runverkets fad
derverksamhet. Runverket har sedan 1989 ut
sett en person eller förening som har ansvar 
för en runsten. Runstensfaddern har uppsikt 
över runstenen och tvättar varsamt av den varje 
år. En fadder har kontakt med myndigheten och 
meddelar om det uppkommit någon skada som 
behöver åtgärdas. Det är i huvudsak lokala 
hembygdsföreningar som sköter denna verk
samhet. Denna modell för löpande underhåll 
skulle även kunna användas för hällristningar.

En regelbunden besiktning ger en god över
blick över hällristningens status och dess om
givning. Den visar när det blir aktuellt att vidta 
en större åtgärd, av typen imålning eller kon
servering. Att föra protokoll över vilka häll
ristningar man har besiktigat och att fotogra
fera eventuella skador är bra att ha som jäm
förelsematerial vid nästa tillfälle. En mer hel
täckande skadeinventering är aktuell om det 
finns en osäkerhet beträffande skadornas art 
och uppkomst. Se vidare avsnittet Skade- 
inventering. En stenkonservator kan avgöra 
om det behövs någon mer omfattande åtgärd.

”Kom-ihäg“ vid besiktning
• Observera om det uppkommit några nya 

skador sedan förra besiktningen, t.ex. på 
grund av lavväxt eller boskap.

Den enklaste typen av underhåll av häll
ristningarna är en årlig renborstning från löv 
och annat organiskt material. Då får ingen 
högre växtlighet fäste. Även träd, buskar och 
sly skall hållas efter så de inte växer för nära 
hällristningen. Stigar skall hållas öppna och 
vara lätt framkomliga. För att hällen skall upp
fattas som välvårdad bör informationsskyltar, 
ramper, staket och liknande hållas i gott skick.

Rengöring då lavar och alger avlägsnas görs 
oftast i samband med imålning. Flur ofta ren
göring behöver göras varierar mellan hällar
na. Det är viktigt att inte lavar får fäste, efter
som slitaget då blir större. Se vidare avsnittet 
Rengöring från mossor, lavar och alger. Om 
klotter har upptäckts på hällristningen är det 
viktigt att detta tas bort så fort som möjligt. 
Se vidare avsnittet Rengöring från klotter. Om 
hällristningen behöver imålas bör detta utfö
ras av kvalificerade specialister som är bekanta 
med bildspråket och även har handlag med 
målningstekniken. Läs vidare avsnittet 
Imålning av ristningar.

Vid större skador bör expertis tillkallas som 
kan föreslå lämplig åtgärd.
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Institutions- och personregister

Register över kontaktpersoner och institutioner som ni kan vända er till med frågor rörande häll
ristningar. I första hand skall ni kontakta länsstyrelsen eller länsmuseet i er region.

Adresser och telefonnummer är aktuella januari 1997.

Riksantikvarieämbetet
Tfn växel 08 - 783 90 00

Antikvarisk-tekniska avdelningen
Runo Löfvendahl, geolog.
Enheten för restaurering av byggnader och sten.

Kunskapsavdelningen
Ulf Bertilsson, samordning Nordisk bergkonst, sekreterare i CAR.
E-post: ubn@rashm.se
Catarina Bertilsson. Registerenheten. Fornminnesregistret, HRIST,
Nordisk bergkonst. E-post: cbn@rashm.se
Örjan Hermodsson. Dokumentationsenheten. Dokumentation och skadeinventering.
E-post: hhn@rashm.se
Helmer Gustavson, runolog. Forskningsforetagen, Runverket.
E-post: hog@rashm.se

Länsstyrelser
Skåne län
Kulturmiljöenheten, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö 
Tfn 040 - 25 20 00, 044 - 25 20 00 (Kristianstad)
Sonja Wigren. E-post: sonja@lm.lst.se

Hallands län
Kulturmiljöenheten, 301 86 Halmstad 
Tfn 035 - 13 20 00, fax 035 - 13 21 49
Marianne Foghammar. E-post: marianne.foghammar@ndst.se 
Jochen Kühne, fornvårdstekniker. Tfn 0470 - 272 41, 010 - 244 37 20, 
fax 0470 - 167 71

Göteborg och Bohus län 
Kulturmiljöenheten, 403 40 Göteborg 
Tfn (sekr.) 031 - 60 57 85, fax 031 - 60 57 87
Jan-Gunnar Lindgren. Förvaltningsgrupp, Tanums världarvsområde.
E-post: jgli@o.lst.se
Jan Magnusson, geokemist. Skadeinventering i Tanums världsarvsområde.
E-post: janm@o.lst.se
Claes Ström, fornvårdstekniker (P, R och O län). Tfn 033 - 17 89 16,
010 - 283 92 63, fax 033 - 17 89 99. E-post: kmcs@p.lst.se
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Museer
Blekinge museum
Box 111, 371 22 Karlskrona. Tfn 0455 - 801 20, fax 0455 - 131 68 
Thomas Persson

Bohusläns museum
Box 403, 451 19 Uddevalla. Tfn 0522 - 65 65 00, fax 0522 - 65 65 05
E-post: bm.lmus@nordm.se
Kerstin Olsson, samordning, hällristningsvård.

Hällristningsmuseet i Vitlycke
Västerby, 457 93 Tanumshede. Tfn 0525 - 209 50, fax 0525 - 293 62 
Lasse Bengtsson, dokumentation och skadeinventering.

Tanums hällristningsmuseum, Underslös
457 91 Tanumshede. Tfn (1 juni - 1 sept.) 0525 - 295 55, fax 0525 - 295 55 
Gerhard Milstreu, utbildning inom hällristningsdokumentation.

Älvsborg länsmuseum
Box 38, 462 21 Vänsersborg, Tfn 0521 - 600 60, fax 0521 - 197 82 
Karin Rex Svensson, dokumentation. E-post: kansli@alvlanmus.se

Falbygdens museum (Skaraborgs Länsmuseum)
521 81 Falköping. Tfn 0515 - 850 50, fax 0515 - 144 92 
Peter Jankavs. E-post: peter.jankavs@falkoping.se

Kulbackens museum
Box 257, 593 23 Västervik. Tfn 0490 - 122 76/77, fax 0490 - 106 71 
E-post: kul-me@nordm.se 
Barbro Friberg

Norrköpings stadsmuseum
Västgötegatan 21, 602 21 Norrköping. Tfn 011 - 15 26 20, fax 011 - 10 76 01 
Ann-Charlotte Hertz

Västmanlands länsmuseum
Slottet, 722 11 Västerås. Tfn 021 - 15 61 00, fax 021 - 13 20 76 
Krister Ström

Enköpings museum
Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping. Tfn 0171 - 254 02, fax 0171 - 793 53 
Eva Lindahl, dokumentation och information.

Länsmuseet Västernorrland
Box 2043, 871 02 Härnösand. Tfn 0611 - 886 00, fax 0611 - 187 30 
Margareta Bergvall. E-post: margareta.bergvall@ylm.se

Västerbottens Museum
Box 6083, 906 03 Umeå. Tfn 090 - 17 18 20, fax 090 - 77 90 00 
Lars Flodström. E-post: lars.flodstrom@museum.vasterbotten.se
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Övriga
Institutionen för oorganisk kemi, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet
412 96 Göteborg. Tfn 031 - 772 28 60, fax 031 - 772 28 53 
Pernilla Elfving, kemist, specialiserad på nedbrytning av sten.

Stiftelsen Nämnforsen
Box 23, 880 30 Näsåker. Tfn 0622 - 106 30, fax 0622 - 107 87 
Bertil Nordin, platsansvarig.

Högskolan i Karlstad
Geografi, 651 88 Karlstad. Tfn 054-83 82 92, 070 - 560 71 17, fax 054 - 83 84 63 
Jan Swantesson, naturgeograf, mikrokartering. E-post: jan.swantesson@hks.se

Sven-Gunnar Broström, inventering och dokumentation av hällristningar.
Botark, Bäverstigen 141, 147 33 Tumba. Tfn 08 - 530 371 08

Kenneth Ihrestam, inventering och dokumentation av hällristningar.
Rockado, Vårbäcksvägen 16, 146 00 Tullinge. Tfn 08 - 778 35 04

Cecilia Strömer, stenkonservator.
Carl Grim bergsgatan 30, 413 13 Göteborg. Tfn 031 - 14 05, fax 031 - 41 14 05

Riksantikvaren, Oslo
Dronningens gt. 13. Postboks 8196, Dep. 0034 Oslo 
Tfn +47 229 404 00, fax +47 229 404 04
Elin Dalen, samordning. E-post: elin.dalen@rapost.md.dep.telemax.no

Østfolds fylkeskommune
Oscar Pedersensvei 39. Kulturavdelingen, Postboks 220, 1701 Sarpsborg 
Tfn +47 691 170 00, fax +47 691 171 18 
Ann-Sophie Hygen, dokumentation.

Universitetet i Bergen, Bergen Museum
Årstadveien 22, 5009 Bergen. Tfn +47 555 861 72, fax +47 555 861 80 
Kirsti Hauge-Riisøen, kemist, dokumentation, konservering.
E-post: kirstihauge.riisøen@bmu.uib.no

Universitetet i Bergen. Arkeologisk Institutt
J. Frielesgt. 1, 5007 Bergen. Tfn +47 555 831 31, fax +47 555 891 78 
Gro Mandt, dokumentation, vetenskaplig bearbetning.
E-post: gro.mandt@bmu.uib.no



Sammanfattning

Hällristningar har på senare år hamnat i Blick
punkten därför att många ristningar är på väg 
att försvinna på grund av en accelererande 
vittring. Samtidigt har Tanums hällristningar 
i norra Bohuslän utnämnts till världsarvs- 
område av Unesco. Detta medför att vård
behovet har ökat. Vi har i denna skrift samlat 
den kunskap och erfarenhet som finns om 
hällristningsvård i Sverige och Norge.

Hällristningsvård innebär i första hand att 
förebygga och fördröja nedbrytningen av 
ristningar genom olika typer av åtgärder och 
underhåll. Arbetet innebär även att visa och 
informera om hällristningar på ett intresse
väckande sätt. I allt vårdarbete måste hänsyn 
tas till fornminnets autenticitet, och huvud
principen bör vara minsta möjliga ingrepp. 
Man bör först försöka påverka den omkring
liggande miljön, innan större ingrepp på själva 
hällristningsytan utförs.

Dokumentation av ristningsfigurer är en 
förebyggande åtgärd och bör ses som en av de 
mest angelägna uppgifterna i bevarande
arbetet. Dokumentationen är en möjlighet att 
bevara bilderna åt eftervärlden även om 
hällristningen utplånas. De metoder som an
vänds idag är fotografering, kalkering på plast, 
frottage, avgjutning/kopiering, mikrokarte- 
ring. Digital yt- och profilteknik är en doku- 
mentationsmetod som är under utveckling i 
Norge.

Betydelsefullt är även inventering av ska
debilden. En sådan ger information om vilka 
hällristningar som behöver åtgärdas. En 
skadeinventering kan vara mer eller mindre 
utförlig. Mikrokartering används, förutom vid 
dokumentation av ristningsfigurerna, även för 
att registrera vittringshastigheten. Det pågår 
för närvarande karteringar på ett urval av 
hällristningar i landet. En annan typ av 
skadeinventering är gjord i Tanums världsarvs- 
område. Den beskriver detaljerat skador och 
tänkbara åtgärder för varje enskild hällrist
ning. Vid Kunskapsavdelningen på RAÄ är ett 
dokumentations- och skadeinventeringsregis- 
ter (HRIST) under uppbyggnad. I registret har

uppgifter från Bohuslän, Uppland och Öster
götland förts in. Även en blankett har tagits 
fram för registreringen av skadeinventeringen.

Vittring och skador på hällristningar är re
sultat av naturliga och av människan skapade 
faktorer. Nedbrytningen ökar på grund av 
föroreningar från luft och mark, temperatur
växlingar, lavar, alger och högre växtlighet 
samt skadegörelse. I de flesta fall tar vatten 
en aktiv del, antingen som transportmedel för 
föroreningar eller i samband med temperatur
växlingar där vatten kan förorsaka frost
sprängning. Nedbrytningsprocesserna delas 
ofta in i tre grupper: kemisk, fysikalisk och 
biologisk vittring som samverkar i naturen på 
olika sätt. Skador som uppkommer genom 
dessa processer skiljer sig åt och kan därför 
indelas i olika s.k. skadetyper. De kan där
med lättare beskrivas exempelvis i en inven
tering eller åtgärdsrapport.

Åtgärder kan delas upp i indirekta och di
rekta. Indirekta åtgärder innebär en föränd
ring av hällristningens omgivning. Direkta åt
gärder är ett ingrepp på själva stenytan. En 
indirekt åtgärd är skogsvård och allmänna 
skyddsåtgärder. Detta inbegriper alltifrån all
män uppsnyggning runt hällristningen till 
plantering av träd för uppsamling av luftför
oreningar. Vatten är, som tidigare nämnts, en 
grundläggande orsak till att sten vittrar och 
kan därför behöva avledas med hjälp av ex
empelvis en fördämning. Exempel på sådana 
finns i både Sverige och Norge. En annan in
direkt åtgärd är ett tak eller en byggnad över 
hällen. En byggnad medför ett stort ingrepp 
på hällristningens närmiljö, men kan förena 
maximalt bevarande med kravet på tillgäng
lighet.

Rengöring från lavar och alger är ett di
rekt ingrepp på ristningsy tan som görs för att 
synliggöra figurerna för besökare, men även 
för att vissa lavarter anses skada bergytan. Det 
finns olika rengöringsmetoder där ofta vat
ten eller kemikalier används. Den minst skad
liga metoden som rekommenderas är över
täckning som mörklägger hällytan. Eftersom
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lavar kräver ljus för att leva dör de efter ett 
till två år. Att måla i hällristningsfigurer kriti
seras ofta utomlands, därför att en imålning 
anses skada hällristningen och styra tolkningen 
av figurerna. I Sverige har vi använt olika ty
per av färg, och tester pågår att ta fram den/ 
de färger som kan vara lämpligast. Om 
imålning av ristningar anses nödvändig, bör 
dock imålning begränsas till speciella visnings- 
fält.

Konserveringsarbete är lagning - som för
hindrar att vatten tränger ner och fryser i 
sprickor och öppna kanter, konsolidering - 
som förstärker stenytan, och hydrofobering - 
som ger stenytan ett vattenavvisande skikt.

Dessa metoder är under utveckling och tester 
pågår för framtagning av lämpliga material.

En annan metod som ger maximalt skydd 
är, om den utförs på rätt sätt, övertäckning av 
hällristningen. Den har till syfte att skydda 
hällristningen mot bland annat temperatur
växlingar och luftföroreningar. Övertäck
ningar har gjorts bl.a. på Gotland och i Bo
huslän.

Besiktning och underhåll är grunden i vård
arbetet. Vid kontinuerlig besiktning får man 
en god överblick över hällristningens status 
och man ser när det är aktuellt med olika ty
per av åtgärder. Genom regelbundet underhåll 
sköts ristningarna på ett godtagbart sätt.
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Summary

Rock carvings have come to occupy the focus 
of attention in recent years because many of 
them are in the process of disappearing, due 
to accelerating erosion. At the same time, the 
Tanum rock carvings in northern Bohuslän 
have been added to the Unesco World Herit
age List. This has augmented the need for con
versation, and in the present publication we 
have assembled the knowledge and experience 
hitherto gained of rock carving conservation 
in Sweden and Norway.

First and foremost, rock carving conversa
tion means remedial and maintenance meas
ures of various kinds to prevent and delay deg
radation of carvings. The task also includes 
showing and explaining rock carvings in an 
interesting manner. In all conservation work, 
consideration must be shown for the authen
ticity of the archaeological site, and the main 
principle should be to interfere with it as little 
as possible. Protection should be attempted 
first by modifying the surroundings, before 
interfering extensively with the actual rock 
carving surface.

Documentation of carved figures is a pre
ventive measure and should be looked on as 
one of the most urgent tasks in the preserva
tion process. Documentation makes it possi
ble for the images to be preserved for poster
ity, even if the rock carving is obliterated. The 
methods used today are photography, plastic 
tracing, rubbing, casting/copying and micro
mapping. Digital surface and profile technol
ogy is a documentation method now being 
developed in Norway.

Damage inventory is also important. This 
indicates which rock carvings require reme
dial action. Some damage inventories are more 
exhaustive than others. Micro-mapping is used 
to record the erosion rate, as well as for docu
menting the carved figures. Mapping work is 
now in progress on a selection of rock carv
ings in Sweden. Another type of damage in
ventory, undertaken at the Tanum World Her
itage site, gives a detailed description of dam
age and conceivable remedial measures for

each individual rock carving. A documenta
tion and damage inventory register (HRIST) 
is in the process of being built up in the Scien
tific Department of the Central Board of Na
tional Antiquities. Data from Bohuslän, 
Uppland and Östergötland have been entered. 
In addition, a registry entry form has been 
designed for the inventory.

Erosion and damage to rock carving result 
from natural and man-made factors. Degra
dation is accelerated by air and soil pollution, 
temperature fluctuations, lichens, algae, supe
rior vegetation and wanton damage. Water is 
an active agent in most cases, either as a car
rier of pollutants or in connection with tem
perature fluctuations, when it is liable to cause 
congelifraction. The degradation processes are 
often divided into three groups: chemical, 
physical and biological erosion, which inter
act in various ways in the natural environment. 
The damage caused by these processes varies 
and can therefore be divided into ”damage 
types”, which makes it easier to describe, for 
example, in an inventory or mediation report.

Remediation measures can be divided into 
direct and indirect. Direct measures affect the 
actual surface of the stone. Indirect ones com
prise modifications to the surroundings of rock 
carvings. Indirect measures include, for exam
ple, silviculture and general protective meas
ures. This includes everything from general 
tidying up round about the rock carving to 
the planting of trees as a means of collecting 
air pollution. Water, as stated already, is a fun
damental cause of erosion in stone and may 
therefore need to be led off, for example by 
means of a barrier. Arrangements of this kind 
are to be found in both Sweden and Norway. 
Another indirect action is the erection of a roof 
or building over the rock. A building amounts 
to major interference with the immediate sur
roundings of the rock carving, but it can com
bine maximum preservation with necessary 
access.

Removal of lichen and algae is a direct 
measure on the surface of the carving, under-
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taken to enable visitors to see the figures, but 
also because certain lichen species are believed 
to damage the rock face. There are a variety 
of cleaning methods, many of which employ 
water or chemicals. The most harmless method 
recommended is that of covering over the rock 
surface to exclude the light from it. Lichen 
cannot survive without light, and so covered 
over it will die in one or two years. The paint
ing of rock carving figures is often criticised 
abroad because infill painting is considered to 
harm the rock carving and to bias the inter
pretation of the figures. In Sweden we have 
used various types of paint and tests are in 
progress to identify the type or types which 
can be most suitable. If infill painting of carv
ings is found necessary, however, it should be 
limited to special display areas.

Conservation measures as mending are 
going to prevent water penetrating the rock

and freezing in fissures and open edges, con
solidation to reinforce the surface of the stone, 
and waterproofing of the stone surface. These 
methods are in the process of development and 
tests are in progress to evolve suitable materi
als.

Another method which, properly em
ployed, affords maximum protection is that 
of covering over the rock carving. This serves 
among other things to protect the carving 
against temperature fluctuations and air pol
lution. Carvings have been covered over, for 
example, in Gotland and Bohuslän.

Inspection and maintenance are the foun
dation of conservation work. Continuous in
spection provides a close view of the status of 
the rock carving and an indication when dif
ferent types of action are necessary. Mainte
nance ensures that the carvings are acceptably 
carried out.
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