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INLEDNING
Söndagen den I oktober i år, 2006. var vi på förväntansfu ll resa till John ny Persso n, Jo h n ny bo r
vid vägs än de på Nagasjö höjden i Bodums socken i nordväst ra Ångermanla nd. Tillsammans med
Jan Sti llström från Uppsala hade han tid igare i år besökt en så kallad liggande hön a (se fig. 3).
Det röda de såg på bloc ket fick dem an ko ntakta oss, vi bestämde an vid fors ta lämpliga tillfälle
besöka platsen . T illfaller visade sig i sam ba nd med en skogsmässa i junsele dä r Skogss tyrelsen
distrik t no rra Västemorrland. delto g. D et röda vilket John ny och J an såg på blocket visade sig
vara en hällmålni ng!
Söndagen den 8 o ktober kom en samtal från H ans Bagge i Backe . D å ana des n ågo t redan när
sam ta let kom igång. " Bakom" samtalet om jakt på fågel dolde sig n ågot annat: något som snarr
visade sig stämma.
Hans och svågern Mats hade varit i markerna för fågeljakt. Men den dagen lyckades man inte fl
"C råkappan" i sikte. tjädern . Men valde därfor an söka gräsand vid området Sto rön dä r
Storforsen fanns förr i världen (Se fig 6) . I samband med eftersök efter skjuten gräsand valde man
au tina närmare pl en hällstup och uppdagade dä r en hällmålning! Faktiskt pl det hällst up vi
iakttagit från andra sidan Fjällsj öälven. dit vi pekat och sagt att dit, dit tar vi oss framöver. Samma
kväll Hans ringde sändes digitala foton över. De digitala fotona var tagna samma dag och speciellt
en av bilderna talade sin tydliga språk. Inga som helst tvivel vad vi kunde se: hällmålning.
Fågeljakren hade övergå tt i en mycket lyckad "älgjakt"
Området nordvästra Ångermanland har visat sig rymma en stort antal forhistoriska
hällmålningar. De femton upptäckterna åren 1996-2006 skvallrar enligt vån synsän om an ännu
flera finns inom Rödockrarummet. Det är därf'or bara en ridsfråga innan vi känner till ännu flera.
Under åren 1997-2006 har länsstyrelsen i Jämtlands län bidragit till arkeologisk dokumentation
inom nordvästra Ångerman land. delen Strömsunds kommun . Det var med stor tacksamhet
beskedet kom från lånsa ntikvarien att även hällmålningarna vilka här avrapporteras erhållit det

r
sökta medier. Denna gång sker det som uppd rag till vår arb etsgivare, Skogssryrelsen distrikt Norra
Västern orrland .
Foto framsidan (Fig. 1): Beror Ove Viklund. Till vänster är Tidningen Angermanlands reponer ,
Bjärne Engholm . Vid "rodret" är Hans Bagge. till häger om honom svågern, Mats Andersson.
Till höger i bilden, Maria Tj ärnstr öm.

RÖDOCKRARUMMET
Under åren 1996-2006 bar upptäckts 15 hällmålningar inom en yta (Fig. 2) omkring 3 x 2 mil
(N -S). Området ligger inom land skapet Ångermanland , inom kommunerna Sollefteå och
Srrömsund i Västemorrland s respektive j ämtl and s län . Antal et upptäckter i området måste,
obj ektivt, betecknas som sällsynt stort efter inte bara svenska hällm ålningsmått . Vad vi vet finns
ingen motsvarighet till kon centration på hela taigan , från Berings Sund till den atlantiska kusten i
Norge.
Vi kan kon statera att sam tliga 15 upptäckte r skett på andra initiativ än från de etablerade
arkeologiska institutionerna. Den första upptäckten 1996 finansierad es av Srudie förbunder N BV.
Sam ma år fin ansierades en upptäckt geno m ett arbete vid folk och musikfestivalen U rkulr i
Nä såker. Flera av upptäcktern a har visat sig på ideell basis, som senast när vänner had e
hällmålning för ögonen när de rörd e sig i markerna. Samtliga av dessa har för övrigt varit med vid
en flertal sem inarier i om rådet delt agit vid inventeringar i området sam t besökr många av de
känd a hällmålnin garn a. De senaste årens dokumentation er har fin ansierats av länsstyrelsen i
Jämtlands län . En annan glädjande effekt av vårt lyckosamma resultat är de två upptäckterna av
hällmålningar i Jokkmokk och Dororea i land skapet Lappland 2005. En av dessa blev den första
kända i hela Norrbonens län . Man kan försiktigt fråga sig vad en medveten och anständig t
finan sierad inventerin g efter "ångermanlands mo dellen" skulle gen för resultat. Modellen är
appli cerbar i etc betydligt stör re geografiskt område än nordvästra Ångermanland.
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Fig2. O...~na.u"an.uls origi rW prodlXX~;lv Kulrunnil;ödnbrn;l i H:tmöund AB. Darefier Iwmpkttfnd med 2006 In
uppddutt;IV Mui.;a ljWutrom. Slwgw:yrdim disl:rikt NOIT.II ViisatmorrlMWl
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N R l, BODTJÄRN

KARTA
Pastigherskartan, 20G7h NO

KO ORDINAT ER

X, 7088934 y, 1508752

HÖJ D ÖVER HAVET

4 10-415 m

FASTIG HET

Hällvarmer 2:19

BESKRIVNI NG
Hä llmålningen är applicerad på ett block, en "liggande höna ", 4, 5 mi, 2, 2 ro hr och 2, 3 mh ,
som vilar på tre mi ndre stenar. Blocket består av grani t med inslag av kvarts och fältspar sam t
naturliga järn utfällni ngar. Det är moss- och lavbeväxt. Den m ålade ytan är expone rad mot OsO
och besrår av fragmentariska fårgfalr, 1,1 ro br och 0 ,5 mh, belägen 1. 35 ro ovan mark män från
den målade ytans un d re del.
Blocket med hällmålningen har dokurn enrerars med digitala [ 0 (00 samt diabilder. I nuläget kan vi
inte beskriva vad målningen föreställer. Vårt inpla nerade andra besök i sam band med arbetet
vilket här rapporreras måne dessvärre ställas in på gru nd av den ca. halva metern snö som foll
narren mot den 20 oktober: inga vägar var farbara till platsen för hällmålningen . Våren 2007 sker
återbesök.
Blocket är beläget i en svag slut tn ing mot Ö SÖ i blockig m oranmark. på en ca 10 år gam malt
hygge med up pväxande sly.

OMLANDET T ILL HÄLLMÅLN INGEN
De närmast liggande registrera de bopl atsern a från ste nå lder finns kända vid Nagasjön och VästerRudsjön vilka är belägna öster om höjdry ggen där hällmålningen finns. Avstånd et till sjöarna är
som närmast om kring 3 kilometer. Söderur på en avstånd av omkring 4 kilometer är Sto rBergsjön där det också finns bop latser. Dessa har inre beskrivits änn u. Känd a fångstgropar finns i
det östra och söd ra omland et till målningen . Inga forn läm nin gar är kända i direkt närhet till
hällmålningen . Mella n den här rapporterade målningen och den vid H arahälIan är det fågelvågen
om kring 8, 5 kilometer närmast rakt öste rut.
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Vi vill mena an en närmare inven tering i om rådet mellan dessa hällmåln ingar kommer an påvisa
ännu flera bopl atser än de nu cirka 10 känd a. Även Hngsrgropar måste det finn as än nu flera av.
Vi skulle inte höja speciellt på ögonbrynen om vi i framriden även kan konstatera en eller annan
neolitisk boplarsgrop . eller boplarsvall i omlandet. Vi har även en trovårdig muntlig upp gift
vilken kommit till vårt öra au där finns något som kan vara ännu en hällmålnin g i det här
beskriva om rådet. Om uppgiften stäm mer, dcn komm er att und ersökas vårcn 2007. så märker vi
alltmer hur Rödockrarummet ökar i omfång. Inför 2007 är tanken att dokumentation kommer
att ske i området mellan den kända hällmålningen vid Fångsjön inom Strö m och området vilket
markerats på Fig. 2. Ett knappt 10- tal "mi kroo rnråde n" har valts Ut med de krit erier vilka hitt ills
visat sig fungera. För det syd lappländska området Dororea - Fredrika - Äsele fin ns en dryg
hand full platser vilka bedöm s som mycket lämp liga att titta närmare på.
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Fig 3. Kana: Skoguly reIsen , Maria Tjä rnströ m
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Fig 3. Foto: Mula Tjärnseröm

Fig '). NlIrbild av den bemålade ytan. FOIo: BenuOve viklund
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NR 2: STO RÖN

KARTA

Fastighetskartan 20G Sg SV

KOORDINATER

X: 7075610 Y: 1531238
HÖJD ÖVER HAVET
210-215 m

FASTIGH ET

Fjällsjö - Sun nansjö 1: 8

BESKRIVNING
Målningarna är app licerade på ett hällstup på Stc rön i Fjällsjöälven. Klippan är 3. 8 ffi h (från
vattenytan] med ca 25 graders överhä ng (Fig 8) . Vid inve n teringstillfället var vatt net 0 , 65 ffi
djupt under klippan. Den bem ålad e yta n besrår av 10 urskiljbara figurer oc h är (Otalt l , 3 ffi hr
och 2, 2 ffi h (Fig 9). M ålningen är orienterad mot O.
Beskrivnin g av figurerna uppifrån och ned:
I: Färgfläck, 11 cm hr och 7 cm h.
2. Älg, 40 cm hr och 19 cm h. Hd, ifylld.

3. Älg. 25 cm hr. 16 cm h (F ig 10). Bakre delen av figuren är överväxt av lav.
4. Obestämbart motiv, [sicksacki ), 36 cm h och 2-5 cm bro Kraft igt ö verväxt av lav.

5. Älg. 37 cm hr och 23 cm h . Konturtecknad.
6. Älg? 14 cm br och 12 cm h.
7. Älg, 30 cm h r och 2 1 cm h .
8. Oregelbunden fargfläck. starkt fragmentarisk älg? 33 cm br och 16 cm h. Mest färg i främre
partIet:.

9. Oregelbunden färgfl äck, 15 cm br och 31 cm h . starkt fragmentarisk.
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10. Älg, 31 cm br och 26 cm h. Denn a figu r har mul en vänd mot Ö , de övriga är vända mot V.

OMLANDET TILL HÄLLMÅLNINGEN
Vid sluter av förra årt usendet, närm are bestämt 1998 , uppdagades ett upphetsand e intressant
fornläm ningsom råde omkring 4 kilometer sydöst om Scorön. Innan upptäcktern a som följde var
inget känt från det området, Sabbsjön. Området avvattna s genom Sabbsjöbäcken vilken "rinner
mm kvällen", västeru t. Bäcken förenar sig med Fjällsjöälven ert par kilometer från hällmålnin gen .
Det som visade sig var en koncentration av, mest san nolikt, neolitiska boplatsgropar/vallar vid de
båda vattne n på skogen. U nde r den första dokumen tation en , vilken finansierad es av länsstyrelsen
i j ämtlands län, konstaterades även an det löpte en stö rre antal fångstgropar geno m o mrådet. D å
fanns ingen m öjlighet an söka dem alla, men det nämns i rapp orten an där måste vara flera i båda
änd arna av de vid tillfället kon staterad e fångstgroparna. U ppgiften 1998 var an spåra upp samiska
härdar , något som även lyckades i närheten av Sabbsjön. Dessa härdar blev de fö rsta känd a i
Fjällsjö socken.
Någ ra år efter dett a trädd e H ans Bagge från Backe in med dunder och brak på den arkeologiska
arenan. H ans uppräckte då rvå boplarsgropar. denna gång vid Midskogst jäm . H an är bara en av
många som besökt fornl ämn ingsområdet vid Sabbsjön. och där så tydligt memorerat hur sådana
lämningar kan se ut .
Samman lagt är det nu 6 sto ra boplarsgrop ar/vallar känd a vid de rvå vattnen. Alla fö ruto m en av
dem är ihopko pplade. Vi känner inte till någon morsvarighet inom j ämtlands- respektive
Västernorrlands län . Vad vi ser är flera "radhus" från den yng rc stenåldern. Dat eringar från andra
om råde n pekar mot an de i ålder är omkring 6 000 till 4 000 år gamla.
Nä ra hällm ålningen på hällstupet på Storön vid strände rna av älven finns kända förekomster av
skör bränd sten. Dessa indikerar boplatser. Som närmast finns detta på en avstånd av om kring
200 meter. M en vad som enligt vår uppfattning är ännu mer int ressant är den föga bekanta
uppgiften från Harald H varfner (i Fjällsjö Krönika 1955) vilken lyder som följer:

Redan på 1 920~ talet undersökte Samman en betydandefyndplats vid norra och
södra torpen i Bäckarna sydost om Backe. Fynden vara defOr sdMna platser
vanliga: skrapor, pilspel5ar, spjutspetsar, knivar och brynen, allt av icuarts, kvartsit
och skiffer. Typiskt är.frånvarmI av yxor pil dessa boplatser. En stor delav fynden
vid Bäckarna skallha.framkommit i anslutning till en krel5Jönnig valliknande
fOrhöjning, som numera är bar/odlad.
Det enda logiska an tänk a sig är an det var en boplatsvall på platsen vilken är belägen omkring
700 meter öster om hällmålnin gen . O B Samesso n är den som i prin cip startade arkeo login i
No rrland när han som ung pojke 1888 anmä lde in en boplats till cent ralt håll i Srockholrnl Alla vi
norrland sarkeolo ger efter honom stå r på hans "axlar"!
Vid våra sam tal med Hans Bagge och Mat s Andersson visade det sig att området och omla ndet
till hällmålningen är en mycket känt stråk för vandringsalg. Dessa rör sig i Sto rt antal under slute t
av året, ibland även i börj an av kommande år. På andra sidan älven är ursatt Algsjöuddarna på
kan an . De tar sig över därifrån ant ingen sim ma nde eller på isen. Det är inte ovanligt arr dju ret
även går igenom isen och drunknar. Vi rar urgå från att det varit likadam i alla tider. Kan det ha
varit som så att man i äldre tid använt även sådana tillbud som en fångstmeto d? Ant alet
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fångstgropa r i om givnin gen är mycket stort, åtminsto ne en l OO ~ tal. M en de kan knappa st
konrexruellt sättas i samband med hällmålningen. De flesta fångstgroparna dateras till bro ns- och

jamålder.
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Fig 10. Närbild pi älg nr J . un behandladi phoIodiop.
Foeo och bilJbdl2flt1ling; M2ria Tjänm röm

AVSLUTNING
Dessa {Yå avrapporterade hällmålningar kan omöjligt vara de sista vilka upptäcks i det aktuella
område t. Resultatet genom åren. ja. vi tio årsju bilerar i år med hällmålnings upptäckter . skvallrar
om an landskapet . bergen oc h blocken . är betydl igt m er "de korerade" än vad forskningen tid igare
trodde var möj ligt. Ser vi till der kontextu ella har det även genom åren framträn en alltmer
tydligt fornl ämningsm önster. Där vi finner de neoli tiska vinr erboplarsern a. boplatsgroparna och
vallarna . fin ner vi även dera s inn evånares på berg och bloc k " upphängda" tavlor i rödockra. Så
även fo~ hällm ålningen på Storö n. Parantetiskt sagt har vi även en sådan närhet vid en ännu in te
rapporterad hällmålning i östra J ämtland , i Ragu nda kommun. Vad som komma skall är därfor
inte att e nba rt ha hällmålningar för ögonen vid ko mmand e invent erin gar, sökning ska även ske
efter de aktuella boplatse rna . eller att vi ödmjukt närm ar oss de o mråden där sådana är
dokument erade. Här väntar verk ligen en fortsatt inspirerande uppgift på oss!
Hur ska vi då to lka Rödockrarumrner? Det san naste är väl i och for sig an var och en gör sin egen
tolkning. Dcn tolerant a inst ällningen tror vi håller längst: to lkningar forändras över tid , nya ismer
träder in på den vetenskapliga a renan, språket förändras; språket är vårt insrrumcnr vid
tolkninga rna . vi har inte fornridens språ k. int e heller fram tidens . .. M en for vår del finner vi det
vara av väsent lig betydelse an föra in to lkningar int e bara från taigan. barrskogsbälret, utan även
applicera den alltme r o mfa tta nde och väl unde rbyggda uppfattn ingen att platsern a med
hällmåln ingar är platser dä r vi kan se unryck för religion. Syftet vid den tiden kan vara att
besvärja den andra världe n. O m vi ser det så har därför måln ingarn a en mycket djup me ning:
djuren , rnännis kofig ure ma, strec ken . mö nstren, näten , zig zag motiven. det vi idag ibland kallar
för det gåtfulla, de t abstrakta. på. bergen och blocken kan därför vara un iversiella motiv vare sig de
finns i det mytomspunna Patagonien, i de afrikanska Drake nsbergen eller Arlasbergen. i
Australien , i sydös tra Finland- eller hos oss! Som Lasse Berg skriver i ett citat efter Reinhard
Maack: ..... klippkonsten ge r oss en insikt i ett folks in re liv. . ;". Det närmaste vi kanske kan
komma i nor ra fen nosca ndia kan därför vara att se till den äld re sam iska världsbi lde n där berg och
block kunde betraktas som heliga. Bergen och blocken . men inte alla. rymde då en helig kraft. en

speciell kraft.
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