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Projektet Laserdokumentation och
analys av hällristningar
Fredrik Fahlander, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet

Bronsålderns hällristningar är en
ständig källa till fascination och 1
sin fasta gestaltning utgör de en
associationsrik grund som närmast
UP.pmanar oss till tolkning av dess
mening och betydelser.
Att knäcka ristningarnas gåta och förstå vad
de en gång betydde har dock visat sig vara
en besvärlig uppgift. Istället för att närma
sig ett svar har de senaste årens forskning
snarare visat på ristningarnas komplexitet
och
tvetydighet.
Den
stora
knäckfrågan
verkar
vara om
ristningarna
repre senterar
något
utöver
den
vardagliga världen som gudar och myter, eller
om de inspirerats av den verkliga världens
människor, djur, ting och aktiviteter? Ett sätt
att närma sig ett svar på den frågan är att
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fokusera på praktiken bakom ristningarna
snarare än på vad de olika figurerna kan tänkas symbolisera.
Projektet Laserdokumentation och analys
av hällristningar är ett försök att diskutera
handlingarna bakom ristningarna med hjälp
av högupplöst laserskanning. Tekniken har
hittills främst används med syfte att dokumentera och skapa illustrationer för publik
verksamhet. Det har även gjorts intressanta
studier av huggteknik på runstenar som också
kan vara aktuellt att göra på hällristningar.
Generellt har dock
laserscanningsprojekten
varit väldigt tekniskt
inriktade vilket fört
med sig att frågan om
ristningarnas betydelse
Laserscanning av fyrfota djur på
Påvelundshällen i V. Frölunda.
Jämför med den tidigare gjorda
dokumentationen.

och innehåll ofta hamnat i bakgrunden. Det
aktuella projektet
strävar mot att integrera teknik och metodik i ett teoretiskt ramverk för att utifrån
specifika frågeställningar ta fram ny information som inte är åtkomlig med traditionella
metoder.

"Laserskanningen av hällen
visar dock tydliga spår av att
området där djurets kropp
borde ha varit har repats eller ristats sönder. Det är uppenbart att djuret från början varit komplett, men att
någon i ett senare skede velat
'sudda' ut kroppen genom att
repa sönder den."
Ett exempel är digital bearbetning
av inscannade data med syfte att
lyfta fram svaga, för ögat osynliga
spår. Genom att studera exempelvis
överhuggning, skillnader i teknik eller
vittringsgrad på enstaka eller grupper av figurelement kan man nå en
högre grad av detaljrikedom och exempelvis
etablera detaljerade, lokala kronalogier för
individuella paneler och hällar.
Ett preliminärt försök inom projektets ramar
har utförts på Påvelundsristningen i Västra
Frölunda (VF 68). Hällen är belägen ca 23m
över havet i en östsluttning och består av ett
stort och ett mindre skepp, ett antal skålgropar och vad som ser ut att vara ett fyrfota
djur. Djurfiguren var den främsta anledningen
till att just denna häll valdes ut eftersom
traditionella metoder enbart visar ben, svans,
hals och huvud men ingen kropp (fig. 1). Man
har förklarat detta med att berget vittrat eller
att figuren av något skäl aldrig gjorts färdig.

Fredrik Fahlander (t. v.) och Johan Ling (t. h.) laserscannar Påvelundshällen i V. Frölunda.

tydelser. Vi kan exempelvis diskutera om de
främst är resultatet av en enstaka händelse
eller att man återkommit till samma motiv
och förändrat dem. För att komma vidare
med dessa frågor räcker det dock inte
med enstaka fall utan vi måste finna andra
exempel och mönster att diskutera. Pilotstudien av Påvelundsristningen är dock ett
exempel på hur ny teknik kan hjälpa oss
att svara på gamla frågor om bronsålderns
ristningspraktik och dess betydelser.

Laserskanningen av hällen visar dock tydliga
spår av att området där djurets kropp borde
ha varit har repats eller ristats sönder. Det är
uppenbart att djuret från början varit komplett, men att någon i ett senare skede velat
'sudda' ut kroppen genom att repa sönder
den. Det går naturligtvis inte att säga när
eller varför detta gjorts, men det är rimligt
att tänka sig att det inte gått alltför lång tid
mellan de olika händelserna eftersom figuren
bör ha haft någon slags mening för den som
har bemödat sig med att förstöra den. Ingreppet behöver dock inte vara av aggressiv eller
destruktiv karaktär, det kan ha ingått som ett
planerat moment i just denna ristningspraktik - kanske t.o.m. utfört av samma person
som först knackade djuret. Beroende på hur
man tolkar händelseförloppet och dess bevekelsegrunder så ger exemplet oss nya viktiga
ledtrådar till ristningarnas praktik och be-
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