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Korta meddelanden 

Nyupptäclaa hällristningar vid Laxforsen, Nordmalings socken, 
Västn-botlens län - en kori notis 

1 sambaud med dcn skogr och kuhurmiljöm
H'll1C1ing som Skogsvard,;strrelsen bcdrhit 1111-
dcr sonunarcn orh hö-,tcn 1998 i delai m Väs
ll'I bo11cn, Iän, har dct framkommit m .. Ulga 
ll)a 101 nlämningar. Ot· hälh isu,ingm som i
böi:jirn av hö,te11 påu·äfTac\ei, i Öreåh'l'n \'icl
h)n Torrhöl<' i Nordmaling socken (fig. 1 och
2), ä, dct i särkla� me!>t anmärkningS\ärda
f1-11dl't orh det var inwntcr,u·en Jan-Erik hak!>
son �om gjordc ch:11 intre santa 11ppuickten.

Ristning-arna, �om utgörs av 11 ligmer, iir 
bdägna pa dcn �ödr,1 sm1ndcn av Ö, eälvcn 
vid Laxlon,crn, högsta pani. på en mot älven 
,·.,.agt �Ju11andc be,ghiill. Figrne1 na är koncc.:n
trerade tili en myc kct bcgränsad del a, hällcn 
och dtcr en �pccialinn·mcriug a,· dcuna häll 
s:11111 a, hiillarna i omgimingen. hadc upp- och 
lll'tbu·öms, kundc inga ) uerligarc hällrh,t11ing
,1r kon,1.1tt'1-.1s. 

Sorn framgå1 m kartan (fig. I) är Laxfor,e11 

Bottenhavet 

Fig. 1. lk kånda hållr1'1ningarna i Angc1 manland 
o< h v;l,11:rht111l·n: 1 - N011 fors; � - l.;1,fm ,l·n: , -
"lamfor,t•n. - fht• rnck c.ining, hithc, w 1-.nmrn in 
1h1 pnwinu·, ()1 ·\11�1·1 manland and \'ih1nho11t-11. 

den andra paträffadc hallrisrningslokalt.•n i 
\%,ccrbottcns Iän. Den första i läncr hiua<lcs 
pa höstcn 198·1 \id Norrfor. i L'meä1\'c11, intc 
langt f1 .ui Stornon for.cm kraftstation (Ram
q,ist et al. 1985; R.unq\'ist 1988). Till skillnacl 
fra11 ri,u1inga1 m1 vid , 01 1 for<;, och ävcn ck vid 
Nämfor\t'II i \ngcr111,u1land, år l ... 1xfor,cn1i,t
ningarna lokali-;<>r,1dc tili en mindrc äh·, en 
skogsäl\, mcclan ck ,\llclra fö knutna Lill störrc 
fjälläl\r,u. Dt•tta lnklllm öppn<1r ll)a pt·r�pekti, 
inom norrländsk häll, istningslorskning. d:1 
den tidigarl' "prospd,tningsmodcllcn.. lrn
vudsakhgt·n tagiL hiins> n till rlc ,törrt• mllcn• 
S}5lt·mcn (Ramqvist et al. 198:', s. 335). Lögdt'-
älvcn, nagra mii södcr om Ö1cähcn, och ävcn
nordliga,e skogsälrn1 som Ricklcan. Burcåhcn
och Bvskcäh·c11 i \'ä.,tcrbotll'll. hai m1 blhit
högi111n·ssanta invcntcringsobjckt 11äi clet gål
lt•r häll, istnmgar. ln�tiu11ioncn för arkeologi
vid Unl('a 11nl\crs11et ,1,�t•1 därför atL inom
kurt p,1hörja eli fo1skning1,- och inven1ctings
projck1 kring hällri,tningilr i n1111drc ,·attc11sy,;-
1c111 i :'\0111.rnd.

L'tgar man f1-;_tn la111111äu 1 1\t'rkcts höjclkm
rn1 (pa gr{ma dlcr guln k.1rtan) iir m,tning.11-
11<1 bdägna ra 50 m o.h. orh fallcts rwcl, c del 
liggn pa umkring 15 m ö.h., ,ilket in1whä1 au 
,Jttcnfalkt hildadcs 11ndn 1wriodcn 2100-
1600 f. k.r. (Baudou Hl9il �. 18: Broadb<'11t 
1982 �- 131). Sannolikt h,tr hållristni11garna 
tillko111mi1 el11•1 dt·t ali lallct skapab. cflersom 
dl·t är lilr�r da sow plat,c11 c1 hallit sin �1wciel
la (rhudla) karaktflr och iiven hlivit en bra 
fangstplats för lax. 

Ristning,}1�111 ,u 2 ,5 X 0,8 11w1er (N-S) och 
,lu11a1 sv�1g1 mot t1\lc1 ot.h torsen. Dc11 11111e• 
halll·r 1u1alt 11 figun.•r,, ilk.1 utgön, av 1 ,kcpp-.
ligu1 c1, 1 clju1 figur, 1 hal\'ri1kcl, 1 foLsukpar 
(?) �.unl 4 Ii ag111c111 (hg. :n. llällt•u,} ta år slät 
oc h ovittrnd mcd h�,.,radc i,r:ifflor. Ristnings
li1�j�n1.1 äi diir för mvrkct tvdliga u ots att dl· ih 
1ämligt·11 gnincla. J{is1ni11g,·11 har troligcn 111 
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Laxforsen _. 
Hällristning 
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f'ig. 2. ÖtdllH'n nwd ha\snh·.m undrr nwlk-1\t.a 
hro11\alrkrn (3:1 111 ö.h.) -..1111t hällrh111in��pl,uw11 
markcrad. - f'he Örc 1hc1, showing thc rock l.lll \·

ing, .11 l�1.xfo1 ,t'n ancl lhl· ,hmclinc <1111 in� thr 
Middlc Brou/l· Agc ('.15 rnett·r, abovc prcscm ,hm l'

li11l') 

sprnngligcn innl'hallit rle1 figtn lT. F.n \tui del 
"" hällc11 fö· 11iimligc11 ff>rstörcl, troligcn i sen 
ud. Dcua kan ha skcll i sambancl uwd arbt.•tcn 
mcd au 11ndcrlå11a flu11ni11gcn förbi for-,cn 
orh dcssa \kaclor kan M'nare h.i förvf1n ,Hs m 
frusL- oth ic.,p1 fmgningar. 

Endast rrc a, figu, t•rn,1 ä, komplctta. n1ed.1n 
ck öniga äi rragnwnrnriska t·llcr -,1...adarlc. 
Skeppc•n ä1 dt• fig111 cr \Olli är 1ydligas1 O< h ele 
srnn clomi1wra1 1 i�tningwt,m. l 1 <· av skt•ppt·n 
h,n l'll ')Cbkandina, i�kl IIL'it'ClHlc. mc..·cl duhhla 
k.öllinjt'l sammanbundna mNI spanti.trc·cl-. i 
m, oth aktt·r ,amt upp.tL\Vångd.t Mn\�11. Skcpp 
nwd liknande 111formni11g finncr man närmm,1 
söd<'rnt i I l11sb)·L .. u1ghu11dra och CotlrCwa 

/•nr/11'</llllrtl 9-/ ( / 'JtJ'J) 

!>0d.nai sydost om Uppsala (Ilro�tröm 1997). 
Även halvcirkeln och f0Ll.11lcpar,•1 1illhö1 clcn 
sydliga rismings1radi1ioncn. Drn cncla figur 
som clirekt kan kopplas Lill nordskandinavisl... 
1radi1ion är djureL (älgen?). ä,·cn om dcn ock
så iir skapad l·nligt c:11 lormsprak som Lyrlligt 
awikcr fran Lcx. cUurcn vid :-..orrfors och 
, ämforsen (Larsson J 998). En vikug skillnad 
kan gcnas1 poängtcras: c\juret , id Laxfo.-..cn 
har sannolikl en litcn hornkrona mcn inga 
öron, medan dt·t o,m�;inda förhallandct (öron 
mcn inga hot n), ii1 ckt absoltH \'anliga.'itC 
bl:rnd de ö,, iga nonläudska hällristnin�ju
rcn ('>C t.cx. Halbtrö111 1960). 

l!:n annan iaknagclsc är au cijurfigurt•n är 
h11ggt·n i 90' ,ink.cl i lörhi1ll:rnck rill �kcppt·rn, 
och foL,ulorm,� oricntt·ring på hållcn; nwdan 
skcppcn och föuern:1 '.'t\'mboli�kt fihdaclc� 
läitgs strandt·n. i ål\'t·ni. riku1ing. \'isar dju, fi
gurcn pa en rörelsc i dcn andra rikt11inge11: 
fran skog<'n och ned mOI älven. Kan'>l...c rist-
11 i11garnas oric111c, i11g i rf>rhällandc tili den 
domincrnndc naturfaktorn pa denna plat� -
ähc..·n och for,;cn - ska 'Ies som en mctafor för 
skillnadc.·11 mcllan de1 män�klihra rörelscmt)ll
st ret (längs ,-.11Lt't1) och dct djt11 i,ka (mol 
\,Ltle11 - frnn \",Hlen). 

0111 man b\lt'1 ut for-.en och ähcn frarnrö, 
1 is1ningcn (som förmudligen ,ar dcn vik1iga.,_ 
lt' ekonornisl-.a rc�w �<·n här) mot t·n akcr t•ller 
bc1e,nrn1k i l\lälardalcn (som ,ar a, �lön,ta 
t·konomisl..a hctnldst· där), sa år rbLningarn,t<, 
placcring Liimligcn likartad i relation tili l'll 

central ckonom1,k faktor. 
�101h-sa111111ai1,äuni11gcn ,icl l .axfon,t·n ant\'· 

der i ff>r�ta hand en koppling till clt·11 srd,l-.a11-
din;wiska risuungstraditioncn Iran bronsal
clc1 n, \ilk< t sk1ijl'l clenna ristning,lok.al pat,1g
lig1 Imu håll;u ua , icl Nm rfor-, och \.iiunlursl'll. 
1 clct ,cnaH• fallct linm inslag a, ,1cbkanclit1.1-
1 iska nH>lh i form ,t, fot,ulor. hj11lkor, och 
,kcppsbildc1 mcd -1prö1 i fö,� Ot'h .1ktc..·1 pa1 ti 
(l'\.111dou 199:1 �- 258; Mahncr 1981), mcn dä1 
fu ,ilgligurt'rna ända i rotal clom111a11,. Encla,1 
en djmfigur (älg t•llt>r lljort?) är dokunwntc..·• 
tad vid L1xfor!.c11. Skq,p mt:d uppatböjda köl
och rclin�,linjt>r (spröt) fil lll)t'kt·t ,1111liga i 
Svdskandina,it·n och ,keppsbilclt·n dät köl
och rdingslinjnna löpe1 'l.t.mman i en tillba-
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flig. :t Dt> n)l1ppl.åckta hällri�mingarna ,id Laxfm,c:n i VåSll'lbolltn. (Ritning: Swn Gunnar Bro,tröm.) -
TI1e newlv discovered rnt k c:,11 vings 111 Laxforscn (rlrnwing: Sven-Gunnar Brn,u öm). 

kaböjd speL'> (fig. 3) har, som ovan nämnu., sin 
närmaslc parallcll i Uppland. 

Skcppsfigurcr som liknar bådc dcn med till
bakaböjd spel.S och dc11 mcd rundad stäv i 
Laxforsen (fig. 3) aterlinns också tillsammans 
på en hällrisiningsr1a i Bru i Rogaland, Norge 
(Feu & Feu 1941 s. 29 r., PI. 5A). J en sa nord
lig kontext som Alta förckommc-r också ensta• 
ka skcppsbildcr rned upp:hb6jda orh spetslik
nande stä,�,tr ( Hehkog 1988 �- 94, 109), och eu 
par fotsulor har ocksa fra111kommil vid Apana 
gå1d i Alta (llelskog 1988; Svecn 1996 s. 15). 
Dessa motiv dateras tili dcn sista ristningsfasen 
i Alta, ch-s. tili periodcn 1700-500 r. K1. (l lel
skog 1988 "· 32 f.; Svcen 1996 s. 15). 

Badc motiven och belägcnhcten gör u·oligt 
att ristningarna vid Laxforsen i sin hclhe1 till
kommit uncler bronsåldern. Motiven - svmbo
lerna - ,·crka, ha ingått ien tankcstruktur som 
omfattadc ctt myckct stor1 gcografiskt områcle, 

då samma fo1 mer kan hittas bäde i Alta, Roga
land och södra Sverige. Bildcrna kan ,-.u-a eu 
utslag av en övcrgripande förestållningsväild, 
som under bronsaldern deladcs av många 
samhällt'n pa dcn :.kandinavbka hah-ön, där 
kontaktcr i Jlcra olika rikmingar tillsamrnans 
mcd lokala idcer hidrog tili au skapa ,a�jc rist
ningsomradcs individuella säran. 
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Sveriges äldsta lali'nslw. versinsk1ifter 

För nagot övc-r 60 ar seda. publiccrndc Söl\'t' 
Gardcll (1890-1974) i sin i dubbcl mcning 
m<,numcntala grnduala\'handling Grm,11101111• 
mmt frd11 S11P1ig1'1 ml'flrltid (1937) d<· tvä äldsta 
fräu ,,·c·mk mcclcllid kända latinska vt'n,rader
na för första gångc-n i modl•rn cdiLi1)11, tva lco
ninska hexamctntr pa grawarck-n ö,·<.·r en ,i..s 
Björn i Botkyrka, mqjligtvis en bror till sankl 
Bot,id. Garddl lästc, i ö,ercn<,stämrnclse med 
Burcus ( 1624) och P<.·ringskiöld: QVI LEGET 
ET ESCfTVlR NOBILIS l l!C REQVIESCJ1. 
/ SIT MVND\'S SORDE BlORN: DIC T\ 
CI IRISTE PRECOR TE. 

Bolk)
1rkamo11umc11tcl, 1111 i Statcns historis

ka musemn, härrör fran 1100-t.,Jcts förra hälJL; 
bildframstiillning-ar därav atcrgc�. förutom lws 
Garclcll (del 11, 1937) i atskilliga uppslagsverk 
och lärda arbctcn, fran Johannes 8111 eu-.

(1624), Perin!,rskiöld och Olof Rudbcck (At
lru11ican 1698); moclcrn fon,kning 1-an säga'> 
hörja mcd 11:ms I fildt'lmmd ( l 905, �. 99). Dt·t 
återges t.ex. hos Westman ( l 9 L2. s. 45), i 
Svn11k U/1/)slagsbo// 1\1 ( 1949, s. 834 r.) oc:h i Na
lirmflfi:11cykfo/1nli11 3 ( l 9f)O, �- 232). Aron A11-
ders:,011 (1973) har utreu clcss Mii historia, och 
datcrat :.u•nmä.starcn!> ,·erkhl11nhct l.ill 1100-ta
lcL, anclra (_järdedel. l färcfter har ä,cn Ulf Bo-

1-m m,ii11nm Y-1 / I 999)

Ramq1-i,l. P. 11. 1988. Boplat, och h;'\llrhu1ingllr i 
Nonlor., t meälvcn. ,\rk,nli>g,, S,m 1. Lmcå. 

Swcn, A. 1996. l/1·1/m1tningr,. rr ykkfornm Finnmark 
AS. 

11wma.:, B. Lars$OTI 
ln�titutronen för arkc.>ologi. Lmca univer�lll'l, 
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Sven-C1rnnar Broström 
Bäwrstigc11 141.14733 fumba 

i-Lhius ( 1976) tagit upp dcss konsthistoriska 
ställning. Gravmonumcntcl bc�krivs ävcn i Sii
dmnflnfand1 11wi111knftrr (Braw & Wesscn 
1921-36), clär också dcn la1inska inskrift,·n 
återgcs. tillsammans mccl ,,umliga äldre av
hilclningar. 

Gardcll övcrsaue hcxamctcrns andra håll't 
dir ftt Cl11i.1le /nl'mr IP, .. säg du, KJ iSlll'>, jag bt'

dt•r clig,, (au Björn ma bliv:1 ren frnn synclen); 
Lindroth: »att Björn må mra rcn från S)ndens 
ort·nhl'l, därom bcr jag dig, Kristm,. (Lind
roth utclämnar salcdes d,r /11 och läsc1 f.11. 
omotivt•r,it leg,t, fö!jd m· Pilt.t 1987, s. 63); Pilt.z: 
».Jag bcr dig, Kristus, atl säga: Björn ma vara
rcn fr,111 syudens srn11L�"; llag<'rman: »Jag bc,
dig, Kristus, �äg an Björn mii \'ltra Ien fran
(syndens) orcnhet•. Men i inskriften, cliii
p11nktt·r skiljer ordcn fr,m ,aranclr.1. stå1 inl('
DIC TL - en vändning, som vore innehållsligr
up;1kallad - utan DTCT\' ml.'d honfäll a, t•n
shllhoksta\, gi,ct,1:. l'll S. Och i ställct fö1 PRE
COR TE finner vi - \'ilkcl Gttrdcll inte ger na
gon antydan om - som <11: t,rj �is1,1 ordcn i n·ri.
radcn PRE ORTE mt·d yttt•rligarc l'll bortfall
;w bokstav, här mellan E och 0, u1<·1.n 1,i\el ctt
bonfall a, M; PR.E�lORTE: �Mä han (dvi.. clcn
v,r nobtlis, som första hcxamctern nämner). vil-


