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ÄRTERÅSEN. Strövtåg bland fäbodens ristningar
samt numreringen av stockar med ristningar.

av Lars Bägerfeldt.

I denna bilaga till de två skrifter som jag har framställt
om Ärteråsen visas några enkla bilder på ristningarna.

Materialet och bilderna etc får användas fritt så länge
det inte sker av kommersiellt intresse.

Version 2021-11-25

Många av mina bästa bilder finns på:

https://www.deviantart.com/oldhouses

Falköping 2017 samt kompletterad 2018 och 2020.
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Inristade figurer

Denna bok vill återge en serie bilder på ett urval av de 41 figurristningar
som finns i eldhus, mjölkbodar och ett fähus, samt de 15 figurristningarna i
en bod tillhörande Ärteråsens fäbod nr 12 och de 10 ristningarna i en bod
som förts till fäbod nr 3, men som ligger nära serveringshuset.

Ärteråsens fäbodvall med den numering av fäbodens enheter som använts
för att kunna hänvisa vid redovisningen av studiens resultat.
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Nr 1 640 - tre kvistar med löv
685 - en kvist med löv

Nr 2 407 - ett kors (ovanför dörrens hasp)
Nr 4 318 - abstrakt figur

632 - en lus(?)
1117 - femuddig stjärna

Nr 5 709 - rutor
Nr 6 544 - träd(?)

714 - en ryttare
717 - en ryttare

Nr 8 404 - abstrakt mönster
945 - dryckesglas med fot
1112 - en människa

Nr 9 63 - femuddig stjärna
388 - abstrakt mönster

Nr 11 30 - människa i profil
78 - två sexuddiga stjärnor
185 - hjärta med pil
305 - femuddig stjärna
318 - två femuddiga stjärnor
332 - mönster
343 - femuddig stjärna
880 - tre femuddiga stjärnor
913 - sexuddig stjärna
918 - sexuddig stjärna

Nr 12 186 - femuddig stjärna
262 - erotiskt motiv
292 - tre blad på kvist
544 - femuddig stjärna

Nr 13 17 - abstrakt mönster
21 - svärd eller liggande kors
250 - abstrakt mönster
256 - abstrakt mönster
304 - blad med stjälk, 2 st
473 - romb med rutor
497 - ett blad

Nr 14 173 - femuddig stjärna
174 - stort ramverk med flera inneslutna initialer etc
187 - femuddig stjärna
245 - människa(?)
274 - människohuvud med hals(?)

Lista på de 41 figurristningarna (exkl. de två bodarna med 25 ristningar),
fördelat per fäbodenhet och med ristningens löpnummer samt vad figuren avbildar.
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Nr 1 Kvistar med löv

Nr 1 - ELDHUSET, höger  vägg. Kvistar med löv.

Nr 2 Kors

Nr 2 - MJÖLKBODEN, dörrens utsida. Ett kors ovanför dörrens låsjärn.



7

Nr 3 En bod med 10 figurer

Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - Två män som strider med svärd och spjut. Figur 1.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man som siktar på fågel i ett träd(?).Figur 2.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - ryttare samt en älg(?). Figur 3.

Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man med spjut samt två hundar och ett träd. Figur 4.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - beväpnad man intill ett träd. Figur 5.
Samma som på nästa sida
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - beväpnad man intill ett träd. Figur 5.
Samma som på föregående sida
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man som siktar med gevär. Figur 6.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man med lykta. Figur 7.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man med spjut. Figur 8.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man med yxa intill hund. Figur 9.
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Nr 3 - BOD, innervägg, fondvägg - man med spjut. Figur 10.
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Nr 4 Lus samt femuddig stjärna

Nr 4 - ELDHUSET, bänk längs vänster vägg. Lus(?)

Nr 4 - MJÖLKBODEN,  höger om dörren på utsidan
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Nr 6 Två ryttare

Nr 6 - MJÖLKBODEN, gavelkant, höger - En ryttare.

Nr 6 - MJÖLKBODEN, gavelkant, höger - En ryttare.
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Nr 8 Människa och dryckesglas

Nr 8 - MJÖLKBODEN, dörrens utsida - En människa.

Nr 8 - ELDHUSET, inne, fondvägg - Ett dryckesglas med fot.
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Nr 9 Femuddig stjärna

Nr 9 - ELDHUSET,  dörrens insida. En femuddig stjärna.

Nr 11 Människa, fem- och sexuddiga stjärnor samt
hjärta med pil

Nr 11 - ELDHUSET, dörrens utsida, högerbrädan - En gående människa i profil.
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Nr 11 - ELDHUSET, dörrens utsida, mittbrädan - Två sexuddiga stjärnor. varav den mindre är strax
ovanför till vänster som den större.
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Nr 11 - ELDHUSET, dörrens innersida, mittbrädan - Fyra femuddiga stjärnor, en högst upp på
mittbrädan och två större lite längre ner, samt en snett ovanför till höger om handtaget.

Samma som ovan.
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Nr 11 - ELDHUSET, sovbänk längs höger vägg. Två sexuddiga stjärnor.
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Nr 11 - ELDHUSET, höger vägg. Tre femuddiga stjärnor, varav den vänstra är felristad och har fått en
extra udd.

Nr 11 - ELDHUSET, gavelns utsida till  höger om dörren. Hjärta med pil.
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Nr 12a Femuddiga stjärnor samt kvistar med blad

Nr 12 - ELDHUSET, dörrens insida, mittbrädan höger - En femuddig stjärna.

Nr 12 - MJÖLKBODEN, dörrens utsida, vänsterbrädan - En femuddig stjärna.
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Nr 12 - ELDHUSET, inne, vänster vägg - Kvist med tre blad.

Nr 12 - ELDHUSET, inne, vänster om dörren, under hyllan - Erotiskt motiv.
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Nr 12b Boden med 15 figurer

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Tre människor.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Två ryttare och en människa.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Människor.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Tre människor (bilden fortsätter nedåt, se nästa bild).
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Tre människor (bilden fortsätter uppåt, se föregående bild).

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Människor.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Människa.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne vänster - Människa.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 1-3.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 2-4.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 3-5.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 4-5.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 5-7.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Scen med hästar, häst 6-7.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Människa med hund.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Människa(?).
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Människa.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Hästar eller hundar.
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Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Två människor som fäktas.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - Två hundar och en fågel(?) emellan dem.

Nr 12 - BOD, nedervåning, inne fondvägg - En ryttare och en (eller två?) människor.
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Nr 13 Svärd, kvist med blad samt abstrakt mönster

Nr 13 - ELDHUSET, dörrens utsida - Överst ett abstrakt mönster på båda sidorna om dörrjärnet.
Nederst ett svärd, eller liggande kors.
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Nr 13 - ELDHUSET, inne, fondvägg - Kvist med tre blad.

Nr 13 - MJÖLKBODEN, dörrens utsida. Blad. Till vänster syns ett bomärke före
bokstaven A samt nedanför ett personmärke ( \ II) ihop med initialen LAS.
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Nr 14 Människa, säregen ram samt människohuvud

Nr 14 - FÄHUSDÖRR, västra fähuset, en löst placerad dörr. - Människa(?).

Nästa sida:
Nr 14 - FÄHUS, den inre dörren till östra fähuset och den nuvarande insidans
mittbräda - En större figur med flera initialer och en femuddig stjärna. Nedanför en
fristående femuddig stjärna samt ytterligare en uppe till vänster i bild.



39



40

Nr 14 - FÄHUS, dörrens övre tvärslå. Människohuvud med hals(?).
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Numrering av stockarna med ristningar

Numrering av stockarna med ristningar på eldhus och mjölkbodar, har inte använts vid
registreringen av ristningarna, utan mer för egen del vid inventeringen. De ger dock en
överskådlig bild av var ristningar förekommer och har därmed ett eget värde.

Kommentarer

 Gavlarna har en indelning i
a) stockarna högst uppifrån och ner till dörren
b) till vänster om dörren
c) till höger om dörren
bb) gavelkanten till vänster
cc) gavelkanten till höger

 Bänkar och hyllor hör till den vägg där de dominerar.

 Numrerade stockar som är återgivan med kursiv stil samt är förskjutna åt höger, saknar
ristningar.

 Eftersom fäbodenheterna nr 7 och 14 saknar såväl eldhus som mjölkbod upptas de inte
i denna förteckning.
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Nr 1

A) Eldhuset, gavelsidan ute

B) Eldhuset, gavelsidan inne
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C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
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E) Eldhuset, höger vägg

M) Mjölkbod, gavelsida ute



45

Nr 2

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 3

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
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E) Eldhuset, höger vägg

M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 4

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
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E) Eldhuset, höger vägg

M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 5

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute

E och B)
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C, D och E)
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Nr 6

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 8

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 9

A) Eldhuset, gavelsidan ute

B) Eldhuset, gavelsidan inne
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C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
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E) Eldhuset, höger vägg

M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 10

A) Eldhuset, gavelsidan ute

B) Eldhuset, gavelsidan inne
(vänster del av bilden är kraftigt överexponerad, så stockarna framträder)
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C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
Även C och E
(höger del av bilden är kraftigt överexponerad, så stockarna framträder)
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E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 11

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg
Även C och E

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 12

A) Eldhuset, gavelsidan ute
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B) Eldhuset, gavelsidan inne

C) Eldhuset, vänster vägg
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D) Eldhuset, fondvägg
Även C och E

E) Eldhuset, höger vägg
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M) Mjölkbod, gavelsida ute
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Nr 13

A) Eldhuset, gavelsidan ute

B) Eldhuset, gavelsidan inne
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C) Eldhuset, vänster vägg

D) Eldhuset, fondvägg
Även C och E
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E) Eldhuset, höger vägg

M) Mjölkbod, gavelsida ute


