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Id: Y 51  

Namn: Nämforsen  

Kommun: Sollefteå  
Socken: Ådals-Liden 

Huvudsaklig karaktärstyp: Fornlämningsmiljö  
Andra karaktärstyper:  

 

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:  

Motivering:  

Fornlämningsmiljö. Ett av Nordens största hällristningskomplex, med hällristningar i både nord- 

och sydskandinavisk tradition. Ristningarna hör samman med ett flertal omfattande och fyndrika 

boplatser från sten- och bronsålder, vars fyndsammansättning visar att platsen använts under 
mycket lång tid.  

Uttryck för riksintresset:  

På öar i forsen och utmed forsens stränder finns ett stort antal ristningar med en 
figursammansättning som visar på influenser från både nord- och sydskandinaviskt område. Ett 

flertal omfattande och fyndrika boplatser från sten- och bronsålder samt tre gravar av rösetyp.  

 

 

 

Nämforsen [Y 51] 

Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 
inom riksintresset. 
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Utbredning och landskap: Ett område kring Ångermanälven, vid Nämforsen i utkanten av Näsåker. 

Landskapet är kuperat med höga nipor eller branta strandsluttningar runt älven. I forsen finns öarna 

Laxön, Notön och Brådön. Här ligger också Nämforsens kraftverk, i övrigt finns endast gles 

bebyggelse utmed älvens södra strand. 

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta 

fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön.  
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Riksintressets värden:  

• Ett av norra Europas största hällristningsområden med hittills ca 2 600 registrerade ristningar.  

• En mångfald av ristningar med motiv som finns i både norra och södra Skandinavien.  

• En av norra Sveriges mest fyndrika boplatslämningar.  

 

Riksintresset Nämforsen har ett av Europas största hällristningsområden med hittills ca 2 600 

registrerade ristningar. Hällristningar är en fornlämningstyp som inte är så vanligt förekommande.  

Ristningarna föreställer en stor mängd figurer och älgen är det mest avbildade motivet. 

Området har varit bebott i 6 000 år. De naturgivna förutsättningarna har gjort platsen rik på 

resurser med forsen som ett naturligt hinder för fiskens vandring. Nämforsen har sålunda varit en 

mötesplats i generationer, vilket sådana här säregna och resursrika områden blir. Förutom fisket har 

människor troligen kommit hit för att knyta kontakter, byta varor, träffa en partner, planera 

gemensamma aktiviteter eller lösa allmänna problem. Det har också varit en plats för att utöva riter 
och magi.  

De som ristade hällristningarna hade sina boplatser i närheten av forsen. På älvens norra och södra 

sida finns flera boplatser, bland annat den så kallade Ställverksboplatsen som är en av Norrlands 

mest fyndrika boplatser.  

Utmärkande för Nämforsen är att här möts två traditioner av hällristningar i en stilblandning av 
nordskandinaviska och sydskandinaviska ristningsmotiv. Det finns också exempel på olika 

uthuggningstekniker, både konturhuggna och helfyllda figurer. Detta kan betyda att ristningarna har 

gjorts av flera generationer under lång tid. De helfyllda ristningarna hör förmodligen till de äldsta.  

På älvens västra strand nedanför kraftverket finns också en gravgrupp med rösen och stensättningar. 

Den är inte daterad och det är osäkert huruvida den har en koppling till boplatserna och 
hällristningarna. Gravgruppen kan lika gärna vara yngre och indikera en bosättning från järnåldern.  

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

 Ristningarna finns på hällarna på de tre öarna i forsen, medan boplatslämningarna och gravarna är 

vid älvstränderna. Den totala ytan för ristningarna är ca 50 hektar och främst syns de på hällar som 
har blanknötts av forsen, även om det förekommer ristningar på mer ojämna hällar.  

Forsen som resurs och lokaliseringsfaktor 

Det är den rika tillgången på fisk i forsen som har gjort området attraktivt och att människor har valt 

att leva här. Under sommaren leker laxarna och vandrar uppför älven men hindras av forsarna och 
samlas i stora mängder i lugnvattnet nedanför. 

Jämförelser av landhöjningen med C14 dateringar från boplatsen nedanför forsen visar att forsen 

redan var fullt utvecklad för 6 000 år sedan. Den var som en klack längst inne i en fjord och platsen 

var bebodd.  

Boplatserna 
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Det finns flera boplatser, några är delvis överdämda och ligger under vatten. Söder om forsen ligger 

den så kallade Ställverksboplatsen, som undersöktes när ett ställverk skulle byggas platsen och är en 

av de mest fyndrika boplatserna i Norrland. Här har hittats över 700 skifferspilspetsar och mängder 
av stenredskap, restprodukter från tillverkningen av redskapen, benrester från olika djurarter, 

asbestkeramik samt pilspetsar av järn och järnknivar. Boplatsen dateras 3000 f.Kr. till 500 e.Kr. och 

har varit i bruk kontinuerligt eller i omgångar under flera tusen år från stenålder till järnålder.  

På andra sidan älven ligger den så kallade Bastuvallen, en boplats som är både äldre och har använts 

under längre tid. Den har dateringar från 4000 f.Kr. fram till vår tideräknings början (år 0). 
Undersökningar visar att området har översvämmats flera gånger. Förutom att platsen har varit 

bebodd så visar också spåren att här har framställts rödockra, ett färgpigment av järnoxid blandat 

med fett som också finns i faluröd slamfärg. Rödockran är starkt förknippad med stenåldern, tros ha 

haft en rituell mening och har använts till hällmålningarna i inlandet. Rödockran har också hittats i 

gravar och i resterna av hus/hyddor. Kanske användes den för att måla i hällristningarna på samma 
sätt som vi brukar göra i dag.  

Hällristningar-petroglyfer 

Det mest avbildade djuret på hällristningarna i Nämforsen är älgen. På vissa är bara konturerna 
inhuggna, medan andra är ifyllda eller så har man ristat in olika inre organ. Ett känt motiv är en älg 

genomborrad av en pil. De flesta avbildade älgarna saknar horn, vilket tolkas som att de är älgkor 

eller avhornade vinterälgar.  

Det finns nästan 400 bilder av skepp, varav flera verkar ha besättning och en stäv formad som ett 

älghuvud. Här är många människofigurer, både ifyllda med naturliga proportioner och stiliserade 
med triangulär kropp, varav en del har redskap eller stavar med älghuvuden i händerna. Det finns 

avbildade fiskar (som troligen föreställer lax), fåglar, hundar, säl och björn. Det finns även fotsulor, 

cirkelkors och skålgropar. Flera ristningar är mycket svårtolkade med märkliga vinkelfigurer och 

andra geometriska figurer, en tolkning är att de ska föreställa älghuvudstavar.  

En del ristningar överlappar varandra, men de flesta gör det inte, vilket betyder att man var 
medveten om och respekterade äldre ristningar; förmodligen var alla ristningar målade oavsett ålder. 

Ristningarna har troligen utförts under hela förhistorien från yngre stenåldern och kanske ända in i 

järnåldern.  

Det speciella med Nämforsen är att här möts två traditioner av hällristningar. Den ena 

ristningstraditionen är från norra och mellersta Skandinavien, ristningarna finns intill strömmande 
vattendrag och föreställer jaktmotiv av bytesdjur och avbildningar av människor med jaktvapen. Den 

andra är från södra Skandinavien och avbildar mest skepp, fotsulor, hjulkors, vagnar, jordbrukande 

föremål och skålgropar. 

Allmänt har det tolkats som att jaktristningarna är från yngre stenåldern till mitten av bronsåldern, 

medan ristningarna från södra Skandinavien är från bronsåldern. Tolkningen ger en alltför 
generaliserad bild av förhistorien och kan komma att revideras av ny forskning. 

Det finns många teorier om hällbilderna – vad de betyder, vem som ristat och till vilken tid de 

dateras. I alla tider har människor avbildat företeelser från sin världsliga miljö, men troligen finns 

här också ett immateriellt kulturarv, där berättelser, mytologi och magi har styrt den världsbild som 

man har försökt återge. 
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Gravarna 

På udden nedanför Forsåsberget, nedströms från kraftverket, finns en samling gravar med rösen och 

stensättningar. Några av gravarna är undersökta, varav en undersökning är gjord vid 1800-talets 

slut. Då togs inga fynd tillvara, men man såg att gravarna hade innehållit små stenkistor. Vilket 

pekar på att gravarna kan vara någon gång från yngre bronsålder till äldre järnålder. Under denna tid 

var nämligen kremering den gängse begravningstraditionen; ben och bålrester samlades ihop i en 
behållare eller lades i en mindre stenkista i mitten av graven. De få gravarna kan knappast 

representera den befolkning som har bebott området i generationer. Troligen har man begravt sina 

döda i vanliga gravar, utan att täcka över dem med sten.  

Fornlämningarna i dagens landskap 

Kraftverket har påverkat den forna forsen och älvstränderna, så det forsande vattnet kan bara 

upplevas sommartid när utskovsluckorna öppnas. På boplatserna finns inga synliga spår, eftersom 

de delvis är bortgrävda och överlag täckta med vegetation. Men den så kallade Bastuvallen betas 

årligen, vilket gör det lättare att förstå hur boplatserna låg i landskapet. 

Majoriteten av ristningarna är ifyllda med röd färg för att de ska synas ordentligt. Trappor, spångar 
och broar har satts upp för att underlätta för besökarna att komma nära, samtidigt som åtgärderna 

ska förhindra nötning av de känsliga ristningarna. Det finns flera informationsstolpar, med både mer 

omfattande information och kortfattade informationstexter.  

 


