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VAIKUTTEITA RUOTSIN KALLIOKUVILTA
1.10.2021 Matti Hakulinen

Nämforsen. Kuva Matti Hakulinen.

Johdanto
Retkeilimme syyskuussa 2021 pari päivää Ruotsin kalliokuvia katsomassa. Mukana olivat
lisäkseni Eero Siljander ja Hannu Kuisma. Matkustimme autolla Vaasan kautta Uumajaan,
jossa yövyimme mennen tullen. Väliyön vietimme Östersundissa. Kohteenamme olivat
kalliouurrospaikat: Norrfors, Gärde, Glösa ja Nämforsen sekä Storbergetin, Fängsjön,
Brattsforsbackenin ja Boforsklackenin kalliomaalaukset. Fängsjön maalaukselle ei päästy,
koska sen edessä ollut puuterassi on purettu. Automatkaa Ruotsissa tuli reilu tuhat
kilometriä. Oheisessa kartassa ei ole kaikkia kohteidemme paikannimiä.
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Hyvä apu kohteiden lähestymistarkasteluissa on Ruotsin karttapaikka
https://minkarta.lantmateriet.se/ . Sieltä löytyvät kalliokuvat ja tiet paikoille.
En käy läpi kalliokuvia sen enempää. Niistä on erinomaiset koosteet Ismo Luukkosen
sivuilla Scandinavian Rock Art (ismoluukkonen.net) sekä Pekka Kivikkään kirjassa: Ruotsin
pyyntikulttuurin kalliokuvat suomalaisin silmin (2003).

Ruotsissa ja Suomessa
Ruotsin kohteidemme uurroskuvat että maalaukset on ajoitettu neoliittiseen kivikauteen
(7000 – 4000 vuotta sitten) kuten Suomenkin maalaukset. Ruotsin kalliokuvat, erityisesti
uurrokset, on lähes aina tehty vesistöjen varrelle. Neljästä maalauskohteesta kaksi oli
rantasidonnaisia.
Suomen kalliomaalaukset ovat pääosin Järvi-Suomessa, jossa järvet olivat kivikaudella ja
ovat vieläkin lähes samassa tasossa. Koskipaikkoja oli siis neoliittisella kivikaudella
verrattain vähän. Maankohoaminen supistaa järviä jatkuvasti. Kivikauden jälkeen on
syntynyt useita virta- ja koskipaikkoja.
Retkialueellamme Ruotsissa järvet ovat verrattain jyrkkärinteisissä laaksoissa. Seudulla on
runsaasti koskia. Maankohoaminen laajentaa melko suppeita laaksojärviä kaiken aikaa
toisin kuin Suomessa. Samalla joet loivenevat.
Suomen, Karjalan ja Ruotsin kalliokuvissa on samoja piirteitä. Kuvantekijät ovat olleet siis
jollain lailla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Miten vuorovaikutukseen on
vaikuttanut laaja Pohjanlahti? Kivikauden aikana sen leveys oli kaksi kertaa nykyisen
levyinen Merenkurkussakin. Nykyisin saaret ovat melko lähellä toisiaan helpottamassa
liikkumista. Toisin oli kivikaudella.

Löytyisikö Suomesta kalliouurroksia?
On hyvin tunnettua, että Suomesta, toisin kuin viereisissä Ruotsista ja Karjalasta, ei ole
löydetty esihistoriallisia kalliopiirroksia. Naapureissamme piirrokset on lähes aina löydetty
koski- ja virtapaikoilta, joissa vedenpinnat ovat pitkään olleet samoissa tasoissa.
Virtapaikkojen ulkopuolella ovat Äänisen kalliopiirrokset. Sielläkin vedenpinta on ollut
kauan likimain paikallaan.
Uurroskohteistamme Norrfors, Gärde ja Nämforsen olivat isompien jokien koskipaikoissa.
Niiden kuvat olivat pääosin luonnontilassa kuivilla olleissa kallioissa virtojen reunoilla.
Glösan vaikuttavat kuvat olivat vaatimattoman puron koskikalliossa.
Reissu antoi aihetta miettiä Suomen mahdollisia uurrospaikkoja syvällisemmin.
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Suomessa suuria jokia ovat esimerkiksi Vuoksi, Kymijoki, Kokemäenjoki, Oulujoki,
Tornionjoki ja Kemijoki. Lähes kaikki kivikautiset koskikalliot ovat jääneet
voimalaitosrakentamiseen alle. En arvioi tässä kaikkia mahdollisia potentiaalisia
piirroskallioita. Eräs mahdollinen uurroskohde voisi olla Kymijoen Anjalankosken
Inkeroisissa.
Siellä Ankkapurhassa on ollut pitkäaikaista kivikautista asutusta. Ankkapurhan kosket
saivat valtavasti lisävoimaa, kun Muinais-Päijänteen vedet puhkaisivat Heinolan harjun
noin 7000 vuotta sitten. Keskimääräinen vesimäärä oli noin 1000 m3/s, kun se nykyisin on
alle 400 m3/s. Vaikka Ankkapurhan koskien vesimäärä aleni Vuoksen syntyessä
nykytasolle, kosket olivat meren rannalla koko keskeisen kivikauden ajan 7000 – 5000
vuotta sitten. Sen jälkeen maankohoaminen nosti kosket vähitellen kauemmaksi mereltä.
Ankkapurhan yläpuolella on vieläkin kalliosaaria.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=673
0001.733772824&e=489744.4572940175&title=Kalliosaaret&desc=&zoom=11&layers=%
5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
Kalliot ovat rapakiveä, joka rakoilee kuutiomaisesta. Tällöin saarten ja jokirantojen
laakeaa kalliopinnat ovat voineet olla sopivia ja houkuttelevia uurrosten tekemiseen.
Oheisen Google-kuvan nimettömät saaret ovat noin kilometrin etäisyydellä ylävirtaan
Ankkapurhan voimalaitoksista. Vuoden 1875 senaatinkartasta voidaan nähdä, että
Ankkapurhan koskijakso alkoi luonnontilaisena näistä saarista.

Kalliosaaret

Ankkapurha
Kalliosaaret

Ankkapurha eli Anjalankoski, Senaatinkartta.
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Saarten ympärillä Kymijoen vedenpinta on ollut likimain samalla tasolla koko varsinaisen
joen historian ajan. Kun virtaamat olivat suuria, vedenpinta on ollut jonkin verran
korkeammalla ja nykyisin voimalaitosten yläaltaiden vedenpintaa on voitu jonkin verran
nostaa, mutta Senaatinkartan ja nykykartan mukaan ei merkittävästi.

Muut suuret joet kannattaisi kartoittaa samaan tapaan. Ankkapurhan alapuolellla
Kymijoen kosket ovat kivikautta nuorempia.

Näiden suurjokien lisäksi Suomessa on runsaasti pieniä virtavesiä koskineen. Ne voisivat
olla uurroskohteita kuten kuvassa retkemme Glösa, kuva Matti Hakulinen.

