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Uppdrag 10.
Övriga studier av flyttblock
Flyttblock är föremål för många sägner och
sagor band annat om jättar som ansågs vara
djävulen, inte tålde ljudet av kyrkklockor och
därför kastade stora stenar mot kyrkorna för
att få slut på oljudet.
Speciella stora flyttblock kan ha varit landmärken
som människorna har orienterat sig efter och troligt
är också att de har varit föremål för kommunikation
emellan människor. Bland annat upptäcks fler och fler
hällmålningar på flyttblock. Hällmålningar påminner
om grottmålningar och visar ofta djur och mera sällan människor. Bilderna visar tydligt att människorna
som målat bilderna var ett jägarfolk för vilka älg och
ren spelat en stor roll.

Bild-, konst- och teateruppgifter

Uppgift 1.
Stenålderns internet

Föreställ dig att det inte skulle finnas brev, telefon,
sms, Internet med e-post, Facebook, YouTube och
liknande kommunikationssätt och du vill förmedla ett
budskap till personer som bor långt bort. Vad skulle
du förmedla?
Måla detta med röd vattenlöslig färg på en mindre
sten vid skolan. Låt sedan de andra tolka budskapet
i din målning.
Dessa budskap kan också göras på vanligt papper
och sättas upp på väggen på skolan. Tolka varandras
budskap.

Uppgift 2.
Flyttblocket - en arena

Flyttblocket har varit en plats där forntidens människor mötts kanske för att måla hällbilder och kom-
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municera med andra, eller kanske för att offra till gudarna om det varit en ”helig plats”. Flyttblocken kan
också ha använts som landmärke för att orientera sig
efter eller som en lämplig plats att gömma en skatt
på. Dessa ”jättekast” har säkerligen varit betydelsefulla för dåtidens människor. Många flyttblock har
också namn som till exempel Trollastenen, Altarstenen, Ragnhildsstenen, S:t Olofsstenen och Junker
Jägars sten.
Fundera i grupp ut en händelse eller en liten berättelse från forntiden och spela upp vad som har hänt
på denna plats. Använd området vid flyttblocket som
en teaterscen.

Uppgift 3.
Ett flyttblock berättar

Skriv en dikt kring flyttblocket, till exempel under rubriken ”Ett flyttblock berättar”.

Uppgift 4.
Flyttblocket som livsmiljö

Studera vad som växer på flyttblocket i form av lavar,
mossor, svampar och kärlväxter. Gör en artlista. Kan
du upptäcka några djur?

