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Abstract
The present text discusses Bronze Age rock art as an active and integrated materiality, entangled in social relations rather than being a passive reflection of ideology or cosmology. A key tenet is that rock art imagery has the potential to incite actions and to affect
the course of events. The main focus of the study is set on rock art along the former shoreline of the Mälaren bay in eastern central
Sweden. This area comprises one of the most varied and dense clusters of Bronze Age rock art in southern Scandinavia, situated
on the northern perimeter of the core area of the southern tradition. The in-between location between the northern and southern
traditions of rock art implies a wider social context to the development in the area. It is suggested that the imagery emerged in
concert with the shifting relations between the maritime-oriented individuals and groups of varying traditions and life-styles that
moved about in the Mälaren bay. By emphasising social complexity and hybridisation, processes in which rock art took part, it is
possible to bypass some of the binary thinking that has plagued rock-art research (e.g. real/imaginary, mobile/sedentary, Bronze
Age/Neolithic, ritual/social). In this perspective, the imagery is also allowed to contribute to our understanding of this period instead of merely reflecting our pre-understandings of the Bronze Age in general.
In order to discuss potential agentive aspects of rock art, the traditional iconographic perspective of imagery as vehicles for
meaning or symbolism is displaced in favour of a greater concern with what imagery in its material form actually does. The study
departs from a relational ontology that focuses on the material aspects of the production, visual culture and how sites and panels
progress over time. In this perspective, rock art is thus not only considered a representation of reality, but as ‘material articulations’ — something between materiality and practice. Instead of agency, the animacy of the imagery is emphasised, inspired by a
perspectivist line of thought. It is argued that the sympathetic and apotropaic magic of the rock art over time came to encompass
other, unintended effects, due to the hybrid social developments in the Mälaren bay area.
In order to circumvent the interpretative dilemma of symbolic polysemy, the rock art is analysed in terms of visual modes of material
articulation. This means identifying and studying different manners of visual expression, the different ways in which images are
produced and how they relate to other motifs, breaking against praxis, and in general, recognising how motifs by a special design,
or set in a particular context, may incite further engagements. Such instances are examined with the aid of horizontal stratigraphy,
supported by three-dimensional digital technique, in order to follow e.g. displacements in stylistic variability, alterations, re-cuts,
superimpositions and how the motifs relate to the texture of the rock. Three examples of different visual modes are discussed: size
and depth of motifs, ‘incomplete’ motifs and the practice of stacking motifs in columns. It is suggested that some of the seemingly
incomplete or unfinished motifs actually may have been deliberately made vague and diffuse in order to encourage subsequent
actions and reflection among the beholders. By sequencing the progression of two panels containing stacked motifs (Boglösa 73
and 131), it is also argued that the traditional arrangement has been disrupted and tampered with, which indicates that the visual
expressions in the research area cannot be attributed to one single group, one culture or one cosmology. On the contrary, the study
suggests that the imagery of the rock panels probably would have been developed in a ‘dialogue’ between different individuals or
groups. The study also demonstrates how a few pecked motifs, intentionally or not, initiated a process of making more rock art in
the area, which also illustrates how images can indeed both instigate action and be integrated actants in social process.
Key words: rock art, Bronze Age, materiality, animacy, visual culture.

reella eller föreställda världar – man har sällan sett dem
som materiella uttryck i sig själva utöver det förment
föreställande (Fahlander 2013a; Jones 2015; Ljunge
2015). Det intressanta med bilder är att de kan sägas vara
materiella artikulationer, någonting mellan en artefakt
och praktik. De kan fortfarande representera eller

Introduktion
Hällbildsforskningen
har
traditionellt
betonat
bildernas narrativa innehåll, dess mening eller
symbolism. Ristningarna har därmed främst setts som
representationer av något annat – kosmologi, ideologi,
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Figure 1. Figurativa hällbildslokaler (vit) och skålgropslokaler (svart) i östra Svealand med justerad vattennivå till 24
möh. Baserad på uttag från Fmis. Undersökningsområdet inringat (Karta skapad av författaren i ArcMap 10.2)./ Map
showing sites with figurative rock art (white) and cupmarks (black) in central eastern Sweden. Shoreline is adjusted to
24masl. The dotted circle indicates the central research area. Map constructed in ArcMap 10.2 by the author.

typologiska kronologier. För att undvika att fastna i
motiv och likhet betonas istället olika uttryck för visuella
uttryck. Det kan exempelvis röra sig om motivoberoende
aspekter som storlek, kombination och organisation av
former och motiv, samt förstorade attribut.

symbolisera saker, men identifikation eller tolkning av
det figurativa behöver inte vara det centrala. Istället kan
man arbeta utifrån ett relationellt perspektiv där bilder
tillåts spela mer aktiv roll i det sociala med möjlighet att
påverka händelseförlopp. Oavsett om man vill diskutera
denna potential i termer av estetik eller agens är det
ofrånkomligt att bilder berör oss på olika sätt. Denna
ofta oavsiktliga aspekt av bilder hjälper oss att undvika
tolkningens och igenkännandets dilemma för att istället
fokusera på vad bilder gör och hur de kan sägas bidra
till utvecklingen på en plats.

Utgångspunkten för studien är ett område utanför
Enköping i Uppland. Lokalen är speciellt på flera vis,
bland annat innebär det geografiska läget att andra
relationer och kontexter kan komma i fråga – exempelvis
till den äldre och delvis samtida jägar-samlar traditionen
i norr och öst. Geografiskt utgör norra Mälardalen
ett nordligt gränsområde för den sydskandinaviska
hällbildstraditionen under senneolitikum och äldre
bronsålder. Sådana sociala “mellanrum” tenderar att
utveckla en egen dynamik där grupper med olika livsstil
och ursprung interagerar på ett inte helt förutsägbart vis
(Hodder 1982; Fahlander 2007). I denna text diskuteras
hur sådana relationer kan härledas ur hällbildsbruk
där bilderna själva inte bara reduceras till en spegling
av förloppet, utan kan ses som aktivt bidragande till
utvecklingen.

Föreliggande text diskuterar dessa aspekter av
hällbildsbruk utifrån ett pågående projekt kring
mälarvikens hällbilder (Fahlander ms). Tyngdpunkten
i studien ligger på produktion och aktivt bruk av
hällbilderna i syfte att nå en djupare förståelse av den
sociala utvecklingen under perioden. Det innebär
att fokus ligger på att studera små förändringar,
förskjutningar samt om- och överhuggningar av motiv.
Genom att analysera hur nya motiv relaterar till äldre
kan olika faser av aktivitet identifieras, vilket gör
att bildbruket får ett tidsdjup utöver stilistiska och
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alltid ingår i en kedja av relationer i tid och rum (Latour
2005: 165–172). Bruno Latour har exemplifierat
detta genom att ställa begreppet panopticon, platsen
varifrån man kan se allt, mot ett oligopticon, en plats
varifrån man kan se lite grann (Latour 2005: 181). Ett
oligopticon en plats där makro och mikro korsas: «en
plats genom vilken världen passerar». I det moderna
samhället kan gälla exempelvis sammanträdesrum,
kontor, övergivna fabriker, eller överhuvudtaget platser
där människor och ting gör saker. Latour betonar att
varje samhällsstruktur, regional eller global, alltid är
konkretiserad någonstans vid något tillfälle och att det
är där vi kan undersöka dem (Latour 2005: 220). När
man står inför en allmän struktur eller en storskalig
process menar Latour att vi bör fråga oss: var uttrycks
denna struktur, var händer det? I vilken byggnad eller
plats? Med vilka materialiteter? Av vilka och på vilket
sätt? Genom att arbeta på ett sådant konkret plan menar
Latour att vi kan undvika metafysiska resonemang och
ad hoc förklaringar. Vi bör alltså inte i första hand tolka
hällbilderna utifrån metafysiska representationer som
bronsålderskultur, kosmologi, diffusion utan istället
undersöka var och på vilket sätt dessa processer aktiveras
och reproduceras. Ett av projektets utgångspunkter är att
lyfta blicken över det traditionella bronsålderskontexten
och istället försöka förstå betydelsen av den neolitiska
jägar-samlar traditionen i den hällbildsrenässans som
uppstår under bronsålderns början. Norra Mälardalen är
i mångt och mycket en gränszon där vi kan förvänta oss
att flera olika grupper med olika livsstil och bakgrund
möts och interagerar. Området utanför Enköping är
tänkt att fundera som ett slags oligopticon där man med
utgångspunkt i skapande och bruk av hällbilder kan få
glimtar av utvecklingen i regionen samt dess relationer
till världen utanför.

Norra Mälarvikens hällbilder: Med utgångspunkt i det
lokala
Projektet Bildbruk i mellanrum utgår från hällbilder
kring Mälarviken och syftar till lyfta fram hällbildernas
roll och betydelse som bilder och de sätt vilka dessa kan
ha påverkat och medverkat i utvecklingen i regionen
(Fahlander ms). Det är dock inget syntetiserande projekt
som söker allmänna svar på hällbildernas gåta, istället
utgör hällbilderna utgångpunkten för en diskussion
kring bildbruk under senneolitikum och tidig bronsålder.
I denna text är diskussionen begränsad till ett område
utanför Enköping, ca 10 mil väst om Stockholm, vilken
har den tätaste koncentrationen av figurativa bilder i östra
Svealand (fig 1). Hällbilderna i Enköpingsområdet har
under det senaste århundradet studerats av exempelvis
Ekholm (1915), men framför allt av Einar Kjellén
(Kjellén 1976; Kjellén och Hyenstrand 1977). Under
de senaste decennierna har även John Coles (2000),
Anna Wessman (2010) och Johan Ling (2013) arbetat
med materialet. Dessa studier har framförallt studerat
Enköpingsområdet genom ett Uppländskt perspektiv
och det är därför viktigt att påpeka att lokaler med
hällbilder fortsätter västerut längs Mälarens dåvarande
kustlinje även i Västmanland (Coles 2001; Broström
och Ihrestam 2012, 2013). Projektets grundmaterial
omfattar ett urval av 626 lokaler i området sydöst on
Enköping. Av dessa är 335 (55%) rena skålgropslokaler
och 274 klassats som figurativa (45%) (Fahlander
ms). Eftersom projektet undersöker bildbruk ligger
fokus på de figurativa motiven. Det är dock ingen
självklar distinktion, men det är trots allt uppenbart att
skålgroparna har en betydligt längre bruksperiod och
delvis annorlunda utbredning (figur 1). De figurativa
hällbilderna i Enköpingsområdet omfattar de gängse
motiven (båtar, antropomorfer, fotsulor, hjulkors,
zoomorfer och geometriska mönster), Den övervägande
delen är gjorda under äldre bronsålder med viss
kontinuitet in i yngre bronsålder. Det finns även ett fåtal
motiv som både kan vara äldre och yngre (Coles 2000:
26; Ling 2013: 82).

Mälarviken, vid tiden för det andra årtusendet före
Kristus…
För att kunna diskutera bilders betydelser och roller i
sin samtid är det viktigt att ha klart för sig under vilka
omständigheter bilderna en gång höggs in i hällarna
i området utanför Enköping. En svårighet ligger i
strandlinjeproblematiken. Landhöjningen i detta
område är mycket specifik och det finns inga lokala
analyser att utgå ifrån. Den senaste studien (Plikk 2010)
sträcker sig bara till 1400 f Kr och tidigare arbeten är
motsägelsefulla eller alltför generella för att kunna
datera stilistiska attribut mer precist (Sund 2010; Ling
2013: 20; Fahlander ms). Johan Ling (2013) har gjort
ett försök till en kronologi baserat på motivens höjd
över havet kopplat till tidigare resultat från västkusten
(Ling 2008: 105) i kombination med Flemming Kauls
(1998) rakknivskronologi. Det är dock problematiskt att
i enskilda fall enbart utgå från stil och attribut eftersom
motivvariationen är stor i området. En GIS-analys av
bilderna ger dock vid handen att bilderna tenderar att

Att utgå från en enda lokal löper alltid en risk att
man tenderar att fokusera på olikhet istället för likhet
och lyfta fram det partikulära på bekostnad av det
generella (Arthursson 2009:18). En sådan studie
måste dock inte vara lokal eller partikulär. Projektet
bygger på en relationell ontologi som skiljer sig från
traditionell hermeneutisk tolkning. Istället för att
tolka hällbildmaterialet utifrån en bronsålderskultur/
kosmologi arbetar projektet nedifrån-och-upp för att
hålla analysen nära det empiriska materialet (Fahlander
2013a, 2013c; jfr Fowler 2013). Utgångspunkten är att
gå djupare i detalj i ett mindre material för att först efteråt
relatera eventuella mönster till en vidare kontext. I en
relationell ontologi finns inte begrepp som lokalt och
globalt eller mikro och makro eftersom varje händelse
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Figure 2. Utbredning av de figurativa lokalerna i området sydväst om Enköping (rött) med omnämnda lokaler markerade.
Olika vattenvägarna markerade med vitt: (A) Boglösasundet, (B) Brandskogssundet, samt (C) Litslenasundet. Mörkblå
färg markerar vattennivån under början av yngre bronsålder (21 möh). Ljusblå färg markerar vattennivån under
äldre bronsålder (24 möh). Notera bristen på bilder på den östra ön samt längs det norra inloppet. Bilden skapad av
författaren i ArcMap 10.2. / The distribution of figurative rock art (red) in the area south-west of Enköping with the
discussed locales indicated. The water-ways are marked with white dotted arrows: (A) Boglösa, (B) Brandskog, and (C)
Litslena. Dark blue represents the shoreline at the beginning of the Late Bronze Age (21masl), and light blue represents
the Early Bronze Age level (24masl). Map constructed in ArcMap 10.2 by the author.

senare även Brandskogssundet. Förloppet går att följa
genom skillnader i densitet i hällbildsproduktionen
vilken över tid minskar i den östra delen medan den
fortsätter att intensifieras i Boglösasundet under den
senare delen av perioden (Fahlander ms). Det är
intressant att det inte finns några bilder alls vid den
nordvästra passagen (mot nuvarande Enköping) samt att
det endast finns en figurativ bild på den stora flacka ön
i sydväst. Lokalen verkar ha en tydlig riktning mot öst
och sydöst.

samlas vid två olika nivåer (ca 24 respektive 21 möh)
vilket i stort stämmer överens med Lings förslag. Den
äldre fasen av hällbildsskapande sammanfaller i tid med
äldre bronsålder, medan den andra hamnar i övergången
till den yngre delen av perioden.
Utifrån GIS-rekonstruktionen av vattennivån befinner
vi oss alltså under bronsålderns början i ett slags
skyddat sund där en landtunga sticker ut i den havsvik
som Mälaren utgjorde vid början av det andra årtusendet
före Kristus. Det framgår tydligt att området under den
initiala fasen i mångt och mycket var ett vattenlandskap.
Av spridningen och frekvensen av de figurativa motiven
att döma finns ett slags centralområde som kunde nås
genom tre olika vattenvägar. Två i NNV-SSÖ riktning vid
nuvarande Boglösa- och Brandskogsdalgångarna samt
en öst-västlig passage via Rickeby och Litslenaområdet
(fig 2). Detta förändras under perioden när landet höjer
sig och snörper av den öst-västliga passagen samt något

Hällbilderna i området har en mycket tydlig
vattenanknytning – de är riktade mot vattnet och i de allra
flesta fall huggna mycket nära den dåtida vattenlinjen
(jfr Coles 2000; Ling 2013). Detta är centralt för hur vi
tolkar skapandet och bruket av bilderna. På senare tid
har exempelvis hällbildsforskare betonat på hur bilderna
upplevs och används för riter eller historieberättande
(Hauptman Wahlgren 2002; Bradley 2009) och när man

266

Figure 3. En tentativ illustration av Hemstaimpedimentet (Boglösa 131) utanför Enköping som det kan ha sett ut under
övergången från senneolitikum till äldre bronsålder. / A tentative illustration of how the Hemsta outcrop (Boglösa 131)
may have looked at the beginning of the second millennium BC. (Wikimedia commons, used with permission).

gräver efter spår av hällbildsbruk är det oftast nedanför
och runt om hällarna man tänker sig dessa aktiviteter
försiggått (Bengtsson 2004; Kaul 2005; Nilsson 2012;
Kegel et al. 2013). I Enköpingsområdet måste vi dock
tänka bort en sådan föreställning. En central lokal som
Hemstahällen var exempelvis bara en klippa i vattnet
när de första bilderna höggs in. Det fanns med andra ord
ingen plats att beskåda bilderna och än mindre någon
yta att utföra ritualer på annat än ifrån vattnet. Snarare
är det lätt att föreställa sig att små klippöar då som nu
var ett tillhåll för vattenfåglar och solande sälar (det
finns sälben på boplatsen i Apalle, se Ullén et al 2003).
Det är inte orimligt att de inhuggna bilderna i detta fall
snarast varit täckta av fågelträck och miljön dominerad
av skränande måsar (figur 3).

världar, eller vilken nivå av symbolik som kan vara
inblandad. Dessutom finns det knappast bara en enda
anledning till att göra bilder i sten. En möjlighet är att
se bilderna som en ritualiserad version av erfarenheter
och upplevelser från en situation, myt eller kosmologi
(Skoglund 2012: 286; jfr Kaul 1998; Kristiansen och
Larsson 2005). Ikonografi och ikonologi är dock
problematiska i förhistoriska analyser då man lätt hamnar
i cirkelresonemang. Om man utgår från att bronsåldern
var en period där solen spelade en utmärkande roll är det
lätt att tolka cirkulära figurer som symboliska solar, vilka
i ett senare skede kan komma att användas som argument
för att styrka tesen om bronsålderns solkult. För att
komma ifrån ikonografins problematik har man inom
studier av visuell kultur (visual culture studies) istället
försökt arbeta mer med bildens materialitet, det vill
säga dess fysiska egenskaper och dess sociala effekter
(O’Sullivan 2005; Mitchell 1996, 2005; Rose och Divya
Praful red. 2012). Tanken är att vända på perspektivet
och istället för att diskutera vad vi gör med bilder vill
man undersöka vad bilder gör med oss. Det liknar i
mångt och mycket diskussionen om materiell agens där
saker och ting inte ses som passiva objekt utan som aktivt
medverkande aktanter i sociala processer på ett sätt som
inte alltid är förutsägbart eller planerat (Fahlander 2008;
Witmore 2014). I arkeologi har man traditionellt skiljt på
visuella framställningar och artefakter. Även om många
artefakter också kan ses som huvudsakligen symboliska
är dock en yxa allt som oftast också en yxa. En bild
däremot reduceras ofta till något som illustrerar eller
representerar något annat (Herva 2004: 9). Ett hugget

Det är betydelsefullt att ha ett sådant scenario i åtanke
när vi diskuterar bildernas möjliga roller och betydelser
på hällarna. Det ger en antydan om att bilderna inte i
första hand var tänkta att brukas i senare riter utan
indikerar att själva skapandet av bilderna kan ha varit
mer betydelsefullt än slutresultatet.
Hällbilder som materialiteter: Icke-representationella
perspektiv
En kärnfråga för all hällbildsforskning är att försöka
förstå vad det är vi egentligen ser på hällarna. Praktiken
är notoriskt svårtolkad eftersom vi inte alls vet varför
man högg bilder i vissa hällar men inte andra. Vi vet
inte om bilderna är tänkta att skildra reella eller ideala
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båtfigur på en häll brukar exempelvis uppfattas som en
avbildning av en båt och inte som en materialitet på egna
meriter. Det som Mitchell och andra inom visual culture
studies vill lyfta fram är att även bilder kan ha betydelse
utöver att vara avbilder eller symboler för något
annat (Back-Danielsson et al. 2012; jfr Ljunge 2015).
Utifrån ett sådant perspektiv tillhör bilder och ting inte
nödvändigtvis olika kategorier (Fahlander 2012a). På
ett annat plan är det inte ovanligt att hällbilderna enbart
ses som ett resultat eller spår av någon annan process.
Koncentrationer av hällbilder får exempelvis representera
samlingsplatser, handel och kontaktytor, resultat av kult,
territoriemarkeringar (Källén och Hyenstrand 1977;
Coles 2001: 268; Kristiansen och Larsson 2005; Käck
2009; Ling 2013). Fokus hamnar med andra ord på något
annat utanför bilderna vilket reducerar dem till passiva
avbildningar av antingen reella omständigheter eller
övernaturliga föreställningar.

tillfälle skrapats bort (Fahlander 2012a: 103). Exemplet
visar dels på hur processen att tillverka hällbilder kan
omfatta flera faser, dels hur en tillsynes ofullständig
figur kan uppmuntra till handlingar i ett senare skede
(skrapandet).
Ett annat exempel kommer från Slagstahällen (Botkyrka
279) i Stockholms län. Här har fotogrammetri använts
för att generera en tredimensionell modell av ett
speciellt motiv. Figuren har tolkats som att föreställa
en halv båt som till synes utgår vinkelrät från en lodrät
kvartsådra som löper genom hällen. Detta har tolkats
som ett narrativt grepp eller att utformningen av båten
utförts ’i dialog’ med ådern (Goldhahn 2005: 591). Den
tredimensionella bilden visar dock att motivet i själva
verket fortsätter över ådern (Fahlander ms). Man har
knackat även i kvartsådran, men uppenbarligen inte
ansett det viktigt att knacka ner den fullständigt. Det
intressanta med detta exempel är att huvudpoängen
med figuren tydligen inte är estetisk – att den måste
vara jämnt huggen. Från ett handlingsperspektiv skulle
man kunna jämföra med andra typer av konstruktioner
där det estetiska uttrycket inte alltid verkar ha varit det
centrala. Ett exempel är ett långröse på Skändlaberget
på Hisingen utanför Göteborg (Tuve 49: 2). I detta fall
följer rösets kontur den lokala topografin. Huvudsaken
här verkar med andra ord vara hur många lager av sten
röset skall omfatta – inte att bygga ett estetiskt jämt
format monument. Slagstaexemplet antyder med andra
ord att själva handlingen i vissa fall kan överskugga
upplevelsen av slutresultatet.

För att undvika att fasta i meningspluralism och
ikonografiska frågeställningar om vad bilder föreställer
eller representerar är utgångspunkten för projektet att
ta fasta på själva bildskapandet snarare än det visuella
resultatet. Projektet omfattar en viss del metodutveckling,
för att komma praktiken närmare används exempelvis
tredimensionell teknik, företrädelsevis fotogrammetri
för att studera bilder i detalj. En annan metod är att
diskutera aspekter visuella uttryck, det vill säga olika
konstellationer av motiv och dess relationer till rummet.
För att fånga små förskjutningar i sättet att hugga bilder
och hur de förhåller sig till äldre bilder och klippans
materialitet diskuteras även horisontella stratigrafier på
vissa hällar.

Visuella uttryck
I Enköpingsområdet är de olika motiven (båtar, solkors,
fotsulor, antropomorfer och zoomorfer) jämt spridda i
det centrala området i Boglösa och Rickeby (Fahlander
ms, jfr Wessman 2010). Att typ av motiv inte visar
några tydliga rumsliga mönster skulle i sig kunna vara
ett argument för att det figurativa och ikoniska inte är
huvudsaken med bilderna. Ett genomgående drag för de
figurativa bilderna är att de är riktade mot vattenvärlden:
Det är extra tydligt på de klippor som var fristående öar
under den inledande perioden när hällbilderna först
började huggas in på platsen. Hemstaimpedimentet
(Boglösa 131) som närmast är översållad med bilder
har exempelvis bara ett fåtal (äldre) figurer på dess
östra sida som genom landhöjningen redan under äldre
bronsålder omvandlades till en udde. Det är påtagligt
att just dessa lokaler med många och stora bilder ligger
en bit in vid de olika sunden i det centrala området.
Att Hemsta sticker ut extra mycket i detta hänseende
rimmar väl med att Boglösasundet är den vattenväg som
snörptes av sist (figur 2).

Tredimensionella analyser av hällbilder
För att identifiera för ögat svårfångade detaljer i hur
hällbilder tillverkats och brukats behövs ofta en mer
ingående bild av processen än vad som är möjligt med
traditionella dokumentationstekniker. Tredimensionell
teknik är här att nödvändigt komplement vilket ger
mer information om olika tidslager i processen såväl
som sekundära handlingar. Ett intressant exempel är en
fyrfota zoomorf utan mellankropp som knackats in på
en häll på västkusten utanför Göteborg (Västra Frölunda
68). Man kan tydligt urskilja ben, hals och huvud men
av någon anledning är själva kroppen inte uthuggen.
Vid en laserscanning av hällen framgår det att det inte
handlar om att berget vittrat eller på annat vis förstörts,
figuren har uppenbarligen varit ofullständigt huggen
från början. Det är dock inte troligt att figuren endast är
påbörjad. Det vore en ganska märklig process att först
hugga in fram- och bakdel för att avsluta med att knyta
ihop dem med bålen. Den detaljerade laserscanningen
kan dock uppfatta svaga skrapmärken över djuret. Dessa
indikerar att figuren kan ha haft en kropp av annat
material (färg, lera eller liknande) som vid ett senare

I projektet har några olika sätt att kategorisera figurer
prövats vilka inte primärt utgår från vad de kan tänkas
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Figure 4. (a) båtfigur med få bemanningsstreck (Boglösa 131:1), Foto: Författaren, (b) Ben till en antropomorf?
(Boglösa 155) Foto: E. Kjellén, (c) Tre båtfigurer anpassade efter spricka (Boglösa 330:2), Foto: E. Kjellén, (d) Kolumner
av båtmotiv (Boglösa 73:1) Foto: Författaren. / (a) A boat motif with only a few ’crew strokes’ (Boglösa 131:1), photo
by the author; (b) the legs of an anthropomorph? (Boglösa 155), photo: E. Kjellén © Enköpings museum, used with
permission; (c) a vertical row of three boat motifs adjusted to a crack in the rock (Boglösa 330:2), photo: E. Kjellén ©
Enköpings museum, used with permission; (d) Interrupted columns of boat motifs (Boglösa 73:1), photo by the author.

En speciellt intressant kategori är de ofullständiga eller
halvfärdiga motiven som det finns gott om i området. Det
handlar i många fall om vittring och slitage av hällen (jfr
Coles 2000: 10), men det finns ändå ett antal uppenbara
varianter som troligen aldrig varit kompletta. Ett exempel
är en över två meter lång båtfigur på Hemstahällen som
enbart har några få bemanningsstreck i dess norra del
(figur 4a). En liknande lång båtfigur med reducerad
besättning finns också på Boglösa 170. Ett liknande
fall rör de antropomorfer som enbart består av ben och
underkropp (figur 4b). Det är knappast heller i detta fall
frågan om påbörjade eller vittrade motiv eftersom det
finns minst två förekomster av dem i området (Boglösa
94 och 155). I allmänhet verkar vi ha svårt att ta till
oss dessa figurer – för att inte tala om abstrakta bilder
vilka endast i undantagsfall tas upp till diskussion i
hällbildsforskningen. Möjligen kan de ofullständiga
motiven ge en indikation om vad som uppfattades
som extra viktigt i figuren, det vill säga betonat vissa
element och uteslutit andra. Dock finns det inga tydliga
mönster bland exempelvis halvfärdiga båtmotiv; en
del saknar skrov, andra bemanningsstreck och några är
endast halva (Fahlander ms). En intressant potential hos
denna kategori är att de kan sägas uppmuntra till både

föreställa eller representera. För att fånga sådana
aspekter i bildbruket bygger analysen av bilderna
istället på olika typer visuella uttryck. Ett exempel
som berörts i tidigare texter är förekomst av förlängda
attribut i form av överdimensionerade kroppsdelar eller
vapen, vilket är ett vanligt grepp i både den nordliga
och den södra hällbildstraditionen (Fahlander 2013b).
I Enköpingsområdet är dock denna variant ovanlig i
jämförelse med exempelvis Tanumområdet. Möjligen
kan det bero på att det är ett visuellt grepp som i den
södra traditionen är vanligare under den yngre delen av
bronsåldern när antropomorfer blir vanligare som motiv
(Kaul 1998; Ling 2008). Även storlek och huggdjup
på figurerna är intressanta faktorer att studera. Tanken
med det är att bedöma arbetsinsatsen för varje figur
snarare än att försöka identifiera olika bildsmeder eller
söka kronologiska aspekter. Arbetsinsatsen, kopplat
till estetiska kvalitéer, kan exempelvis vara viktigt för
att bedöma tidsåtgång och värde av gärningen som
votivoffer (jfr Pinch och Waraksa 2009). I detta fall
skulle en större välgjord figur innebära ett större offer
än en mindre tunt huggen (se Fahlander 2012a). Någon
analys över detta är dock ännu inte gjord i området.
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aktivitet och reflektion – det uppenbart ofullständiga kan
fungera som ett punktum för att tala med Roland Barthes
terminologi. Ett punktum är ett «sår» eller «fläck», något
slående som sticker ut från bilden och som engagerar
betraktaren (Barthes 1981: 26f). Den typen av effekter är
förstås svåra att spåra och härleda arkeologiskt, men alls
inte omöjligt. Den fyrfota zoomorfen i Västra Frölunda
är ett exempel där dess ofullständighet – medvetet eller
omedvetet – lett till senare reaktioner som lämnat spår i
form av skrapmärken.

Horisontella stratigrafier
En tredje metod att komma närmare bildbruket är att
i detalj studera hur bilderna förhåller sig till klippans
mikrotopografi och äldre motiv. Det vanligaste är
att detta görs i syfte att utläsa narrativa aspekter av
samspelet mellan duk och motiv som vi kunde se i
exemplet från Slagsta (Goldhahn 2005; jfr Tilley 2004;
Gjerde 2010). Poängen med horisontella stratigrafier är
dock att försöka identifiera händelseförlopp och etablera
en relativ tidslinje i hur motiven fördelar sig på en häll.
Detta är intressant eftersom det är lättare att diskutera
innebörder och vad som är betydelsefullt om vi kan
identifiera skillnad och förändring i bildbruk över tid. På
ett generellt plan går det ofta att utläsa en höjdrelaterad
sekvens på de större klipporna där de stilistiskt äldre
motiven är placerade närmare toppen medan de yngre
ofta återfinns ett par meter längre ned. Rickebyhällen
(Boglösa 138:1) är ett bra exempel på detta som visar
på att bilderna inte bara är vattenanknutna utan verkar
vara huggna i direkt anslutning till vattenlinjen (jfr
Ling 2013: 22). Hittills har två detaljerade horisontella
stratigrafier av ett par paneler på Hemsta (Boglösa 131:1)
och Boglösa 73:1 utförts. På Hemsta kan man utläsa en
del intressanta detaljer i tre olika faser. Det finns motiv
från hela bronsåldern på Hemsta, men denna panel nära
dess högsta punk är motiven typologiskt daterade till
period I (Ling 2013: 42–43). Dateringen stämmer väl
med strandlinjekurvan utifrån vilken Hemstahällen vid
bronsålderns början endast var en liten klippö i inloppet
till Boglösasundet (med eller utan sälar).

Ett annat exempel är de kolumner av motiv där en eller
flera figurer är huggna ovanför varandra i lodräta rader.
Motiv i par är vanligast och är jämt fördelade i området
utan någon tydlig koppling till tidsperiod. De mest
intressanta fallen i denna kategori är dock de lokaler där
mellan tre upp till sju båtar är huggna ovanför varandra.
I detta fall är det kanske lätt att tänka sig att det är ett
kumulativt resultat eller till och med ett sätt att visualisera
kvantitet. Tilley (2004: 195–196) har exempelvis tolkat
staplade båtmotiv som ett sätt att representera grupper
av människor i form av boatloads of people. Det är
intressant att notera att detta fenomen så gott som endast
är förbehållet båtmotivet. Zoomorfer förekommer
ibland i par, ett enstaka fall även tre (Boglösa 160, 307),
men aldrig fler i tydliga kolumner. I Enköpingsområdet
återfinns hällar med kolumner av fyra eller fler båtmotiv
framförallt i noderna i vattenlandskapet (t ex Boglösa
73, 131, 307). I flera fall förekommer även dubbla
parallella staplade båtmotiv om 2x3 eller 2x4 st. På
en del hällar kan man se hur man har eftersökt detta
visuella uttryck, men där man av olika orsaker verkar
ha varit tvungen att improvisera. På Boglösa 73:1 finns
exempelvis två kolumner av båtmotiv där den ena
avbryts av en antropomorf som hamnat i vägen. Man har
då anpassat ett av båtmotiven att ligga lite på sniskan
och sedan fortsatt med ytterligare en båtfigur ovanför
för att komplettera stapeln (figur 4c). Ett annat exempel
är också Boglösa 330 där man istället lagt motiven på
diagonalen för att anpassa dem efter en spricka i berget
(figur 4d). Som vi ska se i fallet med Hemstahällen är
det uppenbarligen viktigt att inte hugga över äldre motiv
eller att låta figurerna brytas av sprickor (åder av annan
bergart verkar dock inte ha betydelse). Det finns överlag
få överhuggna eller förstörda motiv i området, snarare
är det tydligt att man velat respektera äldre figurer och
istället varierat det visuella uttrycket. Även i detta fall
kan man alltså ana både en grammatik om hur olika
typer av bilder bör relatera till varandra, men även en
dialog där ibland vissa figurer huggs fel och stör tingens
ordning. Detta kan bero på missförstånd, olika tradition
eller synsätt på bildbruk, men även som en mjukare
form av medvetet sabotage, utfört på ett sådant sätt att
tidigare bilder inte förstörs. Oavsett vad förutsätter en
dialog normalt fler än en part vilket ger en indikation om
att hällbildsbruk under bronsåldern inte går att hänvisa
till en grupp människor, en kultur eller en kosmologi.

De tre olika faserna är markerade med olika färg
i figur 5. I ett första skede har man huggit in ett par
relativt grunda båtfigurer tillsammans med ett antal
zoomorfer (rött). Båtmotiven är av en ovanlig typ med
krysskrafferade skrov vilka inte finns representerade i
någon av de vanliga kronologierna (se dock Burenhult
1980: 52). Möjligen tillhör även skålgroparna (svart) som
avgränsar ytan i övre plan denna första fas. En intressant
aspekt är att en zoomorf är sammanbyggd med en av de
båtarna, ett fenomen som vanligtvis återfinns i neolitisk
tradition (Sjöstrand 2011: 123). Frågan är dock om de
alls tillhör kategorin båtar, de kan exempelvis också
vara nätfigurer (eller en kombination av de bägge).
Möjligen gör en sådan tolkning kombinationen mer
begriplig. Oavsett hur vi tolkar motiven ikonografiskt
liknar de dock stilistiskt mer en typ av motiv som vi
vanligen ser i den äldre nordliga hällbildstraditionen.
Det finns med andra ord goda skäl till att anta att
denna fas kan vara betydligt äldre än de andra motiven
på hällen (jfr Ling 2013: 42). Fas två (blå) består av
två kolumner av distinkt djupt huggna större båtar av
äldre bronsålderstyp av vilka det ena överlagrar den
första fasens motiv. Det är ett av de fåtaliga exempel på
överhuggningar som finns i Enköpingsområdet. Sättet
på det de förhåller sig till klippans mikrotopografi kan
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Figure 5. En panel från Hemstahällen (Boglösa 131) utanför Enköping med olika faserna markerade (Fas 1 = rött, Fas 2
= Blått, fas 3 = grönt). Modifierad från originaldokumentation av Broström och Ihrestam (2016). / Part of the Hemsta
outcrop (Boglösa 131) and the sequence of phases in different colours: phase 1 (red), phase 2 (blue) and phase 3 (green).
Image based on original gray-scale documentation by Broström and Ihrestam (2016), used with permission.

tolkas som att man velat maximera storleken på dessa
motiv inom ramarna för hällens naturliga sprickor.
Brottet i bildspråket, med distinkt djupt huggna båtar
med uthamrade skrov arrangerade i räta linjer skiljer
sig radikalt från de första friare utförda bilderna och
ger ett snarast dominant intryck. Det leder tankarna mot
ikonoklasm där syftet dels verkar ha varit att ödelägga
de tidigare bilderna, samt att genom storlek och kvantitet
på de nya figurerna även omöjliggöra tillkomst av nya
bilder. Att just denna yta är speciell antyds av hur den
tredje fasens mindre båtfigurer (grön) förhåller sig och
anpassas till de äldre och har klämts in där det finns
plats över. Man har uppenbarligen respekterat motiven
från föregående fas (blå), vilket framgår tydligt av
den mindre båtfigur i den högra kolumnen vars stävar
anpassats för att inte störa de tidigare inhuggna motiven.
Detta är även intressant eftersom längden på stäv och
köl har ansetts så signifikant att man inte bara gjort dem
kortare för att passa utrymmet. Det är också intressant
att de olika faserna omfattar stilistiskt olika typer av
motiv. I den högra kolumnen återfinns exempelvis
överst en båtfigur som inte har uthugget skrov likt de
andra från samma fas. Ett liknande fenomen gäller
den båtfigur (ljusblå) som på grund av det begränsade
utrymmet mellan hällens olika sprickor istället lagts
på snedden vid sidan av den vänstra kolumnen. Det är
med andra ord en parallell till exemplet på Boglösa 73
och 330 som tidigare nämnts. I detta fall är det dock
inte en annan bild som hindrar att figuren kan placeras

ovanpå de andra utan att utrymmet begränsas av en
fördjupning i berget. Dessa prioriteringar har resulterat
i att figuren fått en mer böjd form och till sin helhet en
något avvikande stil. Det är förstås även möjligt att vi
inom den blå fasen ser ytterligare en tidshorisont där de
bägge översta och avvikande båtfigurerna lagts till i ett
senare skede.
De tre fasernas olika uttryck och olika grad av
hänsynstagande till tidigare motiv antyder att
Hemstahällen (liksom Boglösa 73) åtminstone under
en tidig fas utgjort en arena för olika individer eller
gruppers ambitioner och materiella uttryck. Exemplet
visar även att man inte alltid behöver uppehålla sig
vid frågan om vad motiven avbildar, symboliserar
eller representerar, utan att istället se förändring och
förskjutning i visuell artikulation som en del av en social
process. Förändringen från mindre enstaka ojämnt
orienterade motiv till kolumner av motiv med betydligt
större dimensioner är knappast resultatet av individuellt
infall. Hur dessa förskjutningar i dimensioner och
praktik kan tolkas på är emellertid öppet för diskussion.
Att man under den andra fasen velat dominera ytan
verkar uppenbart och för tankarna till rivalitet snarare
än dialog. Det är dock centralt att inte enbart se
förskjutningarna i bildpraktiken som representation
för en social konfliktsituation – poängen är snarare att
bilderna och förskjutningarna är integrerade element i
en pågående process.
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Det är onekligen intressant att den första fasens bilder
kan ses som både neolitiska och associerade till den
nordliga traditionen. Det kan tilläggas att fenomenet
att stapla motiv ovanför varandra också återfinns i den
nordliga traditionen (Fahlander 2012b, 2013b). Om
man dristar sig till att se boglösaområdet som ett slags
oligopticon framträder en delvis annorlunda kontext
till hällbilderna. Istället för att vara resultatet av ett
traditionellt bronsålderssamhälle kan man snarare ana
en dynamik mellan olika grupper som rör sig i området.
Vi vet inte vilka dessa är, men det vore sannolikt
olyckligt att klassificera dem inom tydliga fack som
jordbrukare - jägare, bofasta - mobila eller terrestra
- maritima. Möjligen är begreppet communities of
practice användbart här vilket syftar på den gemenskap
mellan individer som utför samma hantverk och praktik
(Wenger 1998). Det finns sannolikt flera anledningar till
att röra sig längs kusterna i området under denna tid,
men dessvärre vet vi ännu för lite om detta. Det är sällan
meningsfullt att lägga ett pussel av de knappa bitar
av information vi har. Tvärtom är det bara logiskt att
det fortfarande är mycket vi inte vet om bronsåldern,
och att det kan finnas många fler komplexa relationer
inblandade som vi bara kan ana konturerna av. En god
start är nog dock att försöka tänka utanför boxen av
bronsåldersbönder i syd och jägar-samlare i norr. Om
inte annat för att hällbildstraditionen i norra Eurasien i
grunden är neolitisk och det är kanske mer intressant att
diskutera varför denna sedan länge etablerade praktik
under början av bronsåldern togs upp även i södra
Skandinavien. Vad som verkar klart är dock att de första
bilderna på Hemsta, avsiktligt eller ej, var delaktiga i att
initiera en process av bildbruk i området – ett exempel
på hur bilder faktiskt gör saker och är inbegripna i
sociala processer.

Alberti och Bray 2009; Holbraad 2012; Salmond 2014).
Förespråkarna för denna vändning menar att vi inte ska
översätta och förklara andra kulturers ontologier utifrån
vår egen naturvetenskapliga modernitet där natur och
kultur är åtskilda och där människor är subjekt och ting
objekt. Till skillnad från den postprocessuella tesen
om pluralism – att olika människor kan se samma sak
på olika vis – menar man att det är istället är världen
som sådan som är olika. Som exempel kan en utsaga
om att ’majsöl är blod’ tolkas utifrån ett traditionellt
perspektiv som att majsöl symboliserar blod på liknande
vis som en båtyxa kan symbolisera status eller etnicitet
(Hodder 1992). Från ett perspektivistisk synsätt är dock
utgångspunkten snarare en acceptans att majsöl är blod
i vissa världar (Salmond 2014). Uttryckt i andra termer
innebär det man inte försöker förstå den Andre genom
epistemologi utan genom ontologi. Latour och andra har
i en rad texter påvisat att inte ens vi själva är moderna
i den betydelsen att vår epistemologi överensstämmer
med vår ontologi. Modernitetens binära kategorier
natur - kultur, människa - objekt håller inte skott vid
närmare granskning (Latour 1993, 2005; Viveiros de
Castro 2004; Descola 2013). På sätt och vis innebär den
ontologiska vändningen att det inte nödvändigtvis är
den Andre som är annorlunda utan att det västerländska
sättet att se på människor, ting och bilder som är
undantaget. Ontologisk relationism och perspektivism
är utifrån det synsättet inte någon antropologisk analogi
att bejaka eller förkasta utan ett realistiskt-filosofiskt
perspektiv på hur världen är beskaffad.
Utifrån ett magiskt perspektiv skapas bilder för att
vara aktiva, exempelvis för att frammana något
(sympatetiskt) eller för att avvärja faror (apotropaiskt)
(Tannenbaum, 1987). Courtney Nimura (2012) har
exempelvis föreslagit att eftersom de kustbundna
hällbilderna sammanfaller med den allmänna
landhöjningen, kan bildbruket ses som ett utryck för
en oro över den sjunkande vattennivån. Den hypotesen
skulle kunna översättas till en slags sympatetisk magi
där den nuvarande vattenlinjen markeras beständigt
genom att hugga in symboliska båtar och andra motiv
i syfte att stoppa processen. Johan Ling (2008) har i sin
tur anfört hypotesen att då produktion av bilder vid vissa
kustområden sammanfaller med den ökande betydelsen
av brons, skulle båtmotivet kunna sättas i samband
med import av metallen till södra Skandinavien. I det
sistnämnda fallet skulle man exempelvis kunna göra
en liknelse med cargo-kulten i stilla havet där man på
vissa öar byggde landningsbanor flygtorn och flygplan
i trä i syfte att locka till sig riktiga flygplan med last
av koloniala bytesvaror (Lindstrom 1993). Under
bronsålder skulle man kunna tänka sig hällbildsbåtarna
som ett försök att med sympatetisk magi locka till sig
riktiga båtar lastade med brons (eller andra saker).
Möjligen skulle man kunna invända att även om cargokultens landningsbanor inte är funktionella är det trots

Materiella bilder – Magiska bilder
Hittills har de rent praktiska aspekterna av bruk och
hällbildsproduktion framhållits. Nästa steg är att närma
sig frågan varför. Att hällbilderna generellt skulle ha
magiska undertoner är ett tema som kommit och gått
i hällbildsforskningen och som på senare tid upplevt
en viss renässans (t ex Bradley 2009; Ling och Cornell
2010). En viktig poäng med bildmagi är att de inte är
passiva avbildningar utan faktiskt är skapade för att
påverka (jfr Cummings 2012). Utifrån ett modernt
sekulärt västerländskt perspektiv räknas inte magi
som vare sig verkningsfull eller aktiv part i sociala
processer. Det innebär dock inte att andra kan uppleva
och förhålla sig till materiella ting och bilder som om
de faktiskt är aktiva eller till och med levande. Detta
har stor betydelse för hur vi ser på bilders roller i andra
världar än vår egen. Inom etnologi och antropologi har
man på senare tid diskuterats en ontologisk vändning
i synen på andra kulturers syn på världen (Bird David
1999; Viveiros de Castro 2004; Henare et al 2007;
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allt ett lite mer meningsfullt utryck för att framkalla
besök än att hugga in bilder på hällarna? Oavsett vad
kan ett sådant synsätt göra skiftet av huvudsymbol från
den äldre hällbildstraditionen bytesdjur till den yngre
bronsålderstraditionens båtmotiv mer begripligt. De
delar samma sympatetiska utgångspunkter, men som på
grund av förändrade omständigheter och behov leder till
andra uttryck. Det skulle förstås även utgöra ytterligare
en indikation på att den södra varianten snarare
uppkommit i dialog med den äldre nordliga traditionen.
Det kan röra sig om en form av arkaisering eller en
situation där hällbilder fyller en logisk lucka. Man bör
dock inte se det som ackulturation eller övertagande
av den Andres praktik utan snarare något som uppstår
i sociala och rumsliga mellanrum där olika grupper rör
sig och interagerar (Fahlander 2007, 2012b).

höll på att rubbas. Land växer fram ur hav – eller kanske
associeras klipphällar som sticker upp ur jord och vatten
med en egen form av animistisk agens – en agens och
kraft man tror sig kunna påverka genom att hugga bilder
i dem. Utifrån ett sådant perspektiv kan man kanske
lättare förstå varför en plats som Hemsta ansågs speciell
när den reste sig ur havet i början av bronsåldern.
Eftersom bilderna följer strandlinjen så nära kommer
de med tiden dokumentera landhöjningsprocessen.
Om detta var påtagligt för de som rörde sig i området
är förstås osäkert, men eftersom vattenvägarna in till
och ut från Boglösaområdet med tiden torrlades bör
landhöjningen inte gått spårlöst förbi. Oavsett hur man
vill se på förloppet alstrade bilder nya bilder, visuella
uttryck förskjuts och anpassas, arkaiska element blandas
med nya missförstånd eller innovationer. Det är en av
flera möjliga kontexter till framväxten av en bildvärld i
mellanrummet utanför Enköping under bronsåldern.

Om vi ser på hällbildsbruket utifrån en perspektivistisk
synvinkel kan bilder uppfattas som aktiva, drivande
entiteter vilka överskrider dikotomier som natur-kultur
och människa-objekt. Motiven kan både fungera som
representationer för det de avbildar men även verka
utifrån egna meriter som självständiga materialiteter. Ett
analogt exempel på hur detta kan fungera är tatuerade
bilder, vilka i vissa ontologier kan uppfattas som levande
väsen vilka kan spela en aktiv roll i mellanmänskliga
relationer (Gell 1993, Fahlander 2015). Alfred Gell
poängterar exempelvis att i Polynesien är en tatuering
av gudomen Etua ”a ritual performance to bring a ritual
spirit into being” (Gell 1998: 191). Det är alltså inte
bara en avbild av Etua, det är Etua. Det finns ett par
omständigheter bland Enköpings hällbilder som antyder
att de kan ha fungerat på liknande sätt. Till att börja med
överskuggar strävan efter helhet estetiken (stil, form
eller storlek). Det, i kombination med hällens stabila
materialitet, skulle kunna antyda en form av animistisk
magi där det huggna motivet har effekt så länge det
är oskadat. En huggen båt skulle exempelvis kunna
representera en riktig farkost. Så länge båten i berget
är oskadd kommer även båten på vattnet vara det. Detta
perspektiv öppnar även för sekundära handlingar, där
man å ena sidan kan vårda objektet genom att smörja
hällbilden, å andra sidan kan man även förstöra den
(ikonoklasm).

Summering: Bilder som bilder
I denna text redogörs för några av de metoder och
preliminära resultat som framkommit i projektet
Bildbruk i mellanrum. Jag har framförallt betonat
hällbilders aktiva roller i de sociala processer som
utgör bronsålderns början. Utgångspunkten är att
studera visuella uttryck i det hällbildstäta området strax
sydväst om Enköping. Bilderna ses här inte som passiva
avbilder eller representationer av praktiker utan som
aktiva element i händelseutvecklingen i området. Med
hjälp av landhöjningen är det möjligt att fastställa en
tydlig vattenanknytning i hällbildsproduktionen där
bilderna i de allra flesta fall har huggits vid vattenlinjen.
Detta är i sig ett argument för att bilderna i första
hand inte bör ses som färdiga produkter utan att även
uppmärksamma själva produktionen av bilder. Utifrån
ett sådant perspektiv kan man se hur vissa bilder, som
exempelvis kategorin ofullständiga motiv, kan sägas
uppmuntra till reaktioner. I vissa fall verkar bilder ha
använts i syfte att störa de visuella mönstren utifrån
olika motiv normalt brukar relatera till varandra och
klippans mikrotopografi. Både på Boglösa 73 och 131
kan vi se hur kolumnformen tvingats att anpassas på
grund av sprickor i klippan eller tidigare huggna figurer.
Nyckel i detta mönster står att finna i en respekt för
tidigare bilder som inte får förstöras eller huggas över.
Ett undantag till detta är de äldsta neolitiska bilderna
på Hemstahällen som medvetet och demonstrativt
huggits över. Hemstahällens horisontella stratigrafi
kan tolkas som att de första (neolitiska) hällbilderna
initierade en process i området. De gav upphov till
en reaktion som tog sig uttryck i att de äldre bilderna
höggs över i en ny stil med ett modifierat formspråk.
Vad som i övrigt försiggick i området kan vi bara ha en
vag uppfattning om. Över tid omskapas dock rummet
vid vattnet och klipporna fylls av bilder. Platsen blir en
annan plats i och med detta – ett rum av bilder. Utifrån

Man behöver dock inte nödvändigtvis tolka motiven
ikonografiskt. Det finns ju trots allt en mängd andra motiv
än båtar på hällarna vid vattenlinjen. På ett generellt plan
handlar bildbruket kanske mer om relationer med en
vattenvärld och det man associerar med en sådan värld.
Här sammansmälter natur och kultur; från vattenvärlden
kan både bytesdjur och människor komma och om den
upplevdes som en annan värld, full av ett annat liv än
det som rör sig på land, kan klipporna och strandlinjen
utgöra en kontaktyta mellan dessa världar. Eftersom
landhöjningen under denna period är så pass snabb (ca
1m/100 år) kan det ha uppfattats som att världens balans
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ett sådant perspektiv är Enköpingsområdet ett socialt
och geografiskt mellanrum mellan land och hav, nord
och syd, bofast och mobil samt sten och brons etc.
Enköpingsområdets bilder kan på så vis ses som ett
mellanrummens materiella artikulation och medskapare
i vad som för tankarna till hybridiseringsprocesser under
bronsåldern.
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