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To use the past 

Swedish rock art as an example of cultural heritage and its use 

 

ABSTRACT 

The aim of the essay is to investigate rock art in Sweden as a cultural heritage. The material in 

the essay is rock art. The method is a literature study that compiles and analyzes other 

researchers’ views of the material (rock art). I limit the essay to rock art in Sweden. The essay 

has 3 questions: 1 How can cultural heritage be used? 2 Which laws protect rock art? 2 Are 

there archaeological traces of the fact that the rock art continued to have significance after no 

new rock art were created? The theoretical point of departure of the essay is historical 

perspective. The physical traces of the past are seen as different functions and have different 

meanings for different periods of time. The result of the essay is that rock art are seen as 

memories preserved in physical form (in books) and the actual ritual to punch the pictures or 

that performing rituals are seen as bodily preserved memory for example memorial 

ceremonies. The Heritage Board of Sweden works with the protection of culture, with 

knowledge dissemination and knowledge building, conservation and care authority work and 

archaeological assignments. County Administrative Board is responsible for protecting, 

informing and protecting the regional cultural environment as building and settlements, 

ancient objects and churches, cultural landscapes and industrial history sites. The Heritage 

Law determines the protection of valuable buildings such as ancient monuments, ancient 

finds, church cultural monuments and some cultural objects. The rock art form Stone Age 

may have affected where new rock art were placed under the Bronze Age, which affected the 

location of Rockies during the younger Bronze Age. Recent visits created a movement pattern 

in the landscape that may have lived and structured peoples activities also after the tradition of 

making new pictures had ceased. Rock art premises may have affected where new rock art 

were placed during the early Bronze Age, which affected the location of Rockies during the 

younger Bronze Age.  

Keywords: Rock art, archaeology, historical use, heritage, Swedish Rock art 

Forsidebilde viser Sotetorskeppet. Foto: Bertil Almgren. 
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1. INNLEDNING  

 

I denne uppsatsen har jeg valgt å definere en kulturarv og deretter diskuterer jeg denne 

kulturarven. Jeg har valgt helleristninger som eksempel på kulturarv. Uppsatsen min 

behandler bruken av kulturarv både under forntiden og i dag med fokus på helleristninger i 

Sverige.  Helleristninger er et bra eksempel på kulturarv. Uppsatsens emne er interessant og 

relevant for samtiden. Både økende turisme og overfylte museumssamlinger gjør spørsmålet 

om historiebruk og nytten av å bevare fornminnene til et dagsaktuelt politisk spørsmål. Min 

egen uppsats utgår fra helleristninger som gjengivelse av virkelige ting for eksempel skip, øks 

og sverd og at helleristningene var viktige for menneskene som laget dem. Helleristningene i 

uppsatsen er fra Sverige (Widholm 1998: 5 f). Fortiden bidrar til å skape mening, legitimitet 

og bruke forandring og knyter sammen fortiden med vår egne tid (Aronsson 2004: 67).  

 

Helleristningene (Nilsson 2017: 13) tolkes som ett bronsealderfenomen. Fram til andre 

halvdel av 1800-tallet fantes flere dateringsforslag og bildene dateres til steinalder, 

bronsealder, jernalder og middelalder og historisk tid. Gjennom komparative studier mellom 

våpenfigurer og bronsevåpen ble helleristningene datert til bronsealder og sås som ett uttrykk 

for og effekt av den nordiske bronsealderkulturen og forskjellige sider og funksjoner innom 

bronsealderens samfunn. Forskningen har prøvd å forstå hvorfor bildene ble banket inn.  

 

Peter Aronsson (2004: 115) sier at forestillingene om autentisitet peker tilbake på estetiske 

skildringer og en nærhet til konkrete plasser og hendelser der ”det faktisk hendte ”. Aronsson 

(2005) mener at kulturarv er et aktuelt spørsmål fordi kunnskap og fortellinger om fortiden 

skaper erfarenhetsrum med muligheter for noen forestillinger om framtiden. Framtidsbilder 

skaper en forventningshorisont og påvirker forholdet mellom minne og glemsomhet i 

erfarenhetsrummet. Denne måten å nærme seg historiekulturen gjør at mennesker bevisst eller 

ubevisst plasserer historiebruk i sentrum. Bruken skjer i en dynamisk prosess som forbinder 

erfarenhetsrum og forventningshorisont i en bestemt situasjon.  
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1.1 Material og metode  

 

Materialet i uppsatsen er helleristninger. Metoden er en litteraturstudie der andre forskeres 

meninger rundt materialet (helleristningene) sammenstilles og analyseres. Jeg begrenser 

uppsatsen til helleristninger i Sverige.  

 

1.2 Spørsmålsstillinger: 

1 Hvordan kan kulturarv brukes?  

2 Hvilke lover beskytter helleristninger?  

3 Fins det arkeologiske spor av att helleristningene fortsatte å ha en betydning etter at det ikke 

ble laget nye helleristninger? 

 

1.3 Metodekritikk 

Det fins mange forskjellige innfalsvinkler å nærme seg mitt material på, men jeg har valgt å 

avgrense meg til helleristninger i Sverige som eksempel på kulturarv.   Studiets teoretiske 

utgangspunkt er ett historiebruksperspektiv og et annet teoretisk utgangspunkt hadde kunnet 

påvirke resultatet i undersøkningen. Den konkrete metoden kan være mangelfull. Det fins 

problemer med helleristningsforskningen som kan påvirke studiet. Problemet med 

undersøkningene av helleristningene er at man kan oppleve att rituelle aspekter av 

hällristningsskapandet överbetonas og at forhistorien mystifieras (Wahlgren 2002: 13).   

 

1.4 Disposisjon 

Uppsatsen undersøker utifra et historiebruksperspektiv hvordan kulturarv brukes, hvilke lover 

som beskytter helleristninger og om det fins arkeologiske spor av att helleristningene fortsatte 

å ha en betydning etter at det ikke ble laget nye helleristninger. Uppsatsens første del 

beskriver studiens kildematerial og den metodologiske framgangsmåten som ligger til grunn 

for analysekapittelet. I analysen diskuteres kulturarv og historiebruk på helleristninger i 

Sverige. Avslutningsvis følger en sluttdiskusjon som kobles til spørsmålsstillinger og 

sammenstiller analysen.   
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1.5 Historiebruksperspektiv 

I uppsatsen bruker jeg historiebruk uansett tidsperioden bruken har skjedd. De fysiske sporene 

av fortiden ses som forskjellige funksjoner og har forskjellige betydninger under forskjellige 

tidsperioder. Jeg tar også med arkeologiens egen bruk av helleristninger.  Uppsatsens 

teoretiske utgangspunkt er ett historiebruksperspektiv.   

 

Per Nilsson (2017: 22) mener at begrepet historiekultur er fysiske spor av historiebruken og 

historiebevissthet brukes som utgangspunkt for en diskusjon om hvorfor og hvordan plasser i 

landskapet kunne brukes med forskjellige betydninger over tid. Begrepet historiebruk kan få 

det til å se ut som mennesker under forntiden oppfattet tiden som oppdelt i datid, nåtid og 

samtid. I samfunn med en ikke-lineær tidsoppfatning kan forfedrene oppleves som stadig 

nærværende som gjør att det ikke fins absolutte grenser mellom historie og samtid og 

begrepet må brukes forsiktig i forhistorisk sammenheng.  

 

Historiekultur er de kilder, artefakter, ritualer, skikker og påstående med referanser til fortiden 

som tilbyr håndgripelige muligheter til å binde sammen relasjonen mellom datid, nåtid og 

framtid (Aronsson 2004: 17). 
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2. BAKGRUNN 

2.1 Autensitet og historiebruk 

Nilsson (2017) diskuterer andre forskeres tolkninger som for eksempel Wrigglesworth som 

mener att helleristninger ses som minner som bevares i fysisk form og selve ritualet å banke 

inn bildene eller å utføre ritualer ses som kroppslig bevart minne for eksempel 

minneseremonier. Nilsson (2017) mener att dette anknytter til diskusjonen om hvordan 

plasser og monument kan fortsette å brukes og att nye ideer i samfunnet gis legitimitet 

gjennom referanser til fortiden, selv om plassen eller monumentets betydning kan ha blitt 

forandret over tid (Nilsson 2017: 20). Nilsson (2017) mener gjennom att mennesker rørte på 

seg i landskapet og så plassene, att bilder skapte assosiasjoner til særskilte personer og 

grupper og helleristningene kan ha vært med på skapningen av sosiale minner i en lokal 

historie og mytologi. Helleristningsplasser fra steinalder kan ha påvirket hvor nye 

helleristninger ble plassert under eldre bronsealder som påvirket plasseringen av 

helleristninger under yngre bronsealder. Nilsson (2017) sier at gjenopptatt plassbruk kanskje 

skapte bevegelsesmønster i landskapet som kan ha vært til fortsatt og strukturert menneskers 

aktiviteter også etter att tradisjonen å gjøre nye bilder hadde opphørt (Nilsson 2017: 20). 

Nilsson (2017) mener at mennesker gjennom forskjellige typer materielle utrykk valgte å 

forholde seg til eldre plasser og til sin egen historie, er viktig for å kunne arbeide med 

spørsmål om tid og tidsperspektiv innom arkeologien. Helleristningsplassene vrimler av 

figurer fra forskjellige tidsperioder og det kreves flere metoder for å kunne tolke hvordan de 

forskjellige figurene relaterer til hverandre. Det er det samme for spørsmålet om hvordan 

mennesker forholdt seg til plasser med en lang historie om bruken i landskapet under 

forhistoriske perioder for vi har ikke skriftlige kilder som kan sette inn bruken i en 

meningsfull sammenheng. Nilsson (2017) sier at hvordan kan vi bestemme om levninger som 

vi finner utgjør spor etter bevisst bruk? Spørsmål om menneskers oppfatninger og bruk av 

plasser fra fortiden er flere forskjellige arkeologiske diskurser om landskapsperspektiv, 

religion og kult og tid, temporalitet og minnesteori. Historiebruk brukes i uppsatsen for å 

finne forskjellige former for fortsatt eller gjenopptatt plassbruk. Aronsson (2004) sier at 

historiebruk er de prosesser da deler av historiekulturen aktiveres for å forme bestemte 

meningsskapende og handlingsorienterte helheter (Nilsson 2017: 21, Aronsson 2004:17). 

Aronsson (2004) bruker to begreper historiekultur og historiebevissthet. Historiekultur er både 

materielle og immaterielle kilder som refererer til fortiden og historiebevissthet som er 

oppfatningene om forbindelsen mellom datiden, nåtiden og framtiden, oppfatninger som 
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reproduseres gjennom selve historiebruken (Nilsson 2017: 21, Aronsson: 18-19). Begrepet gir 

direkte assosiasjoner til plasser med en faktisk eller oppfattet historie. Per Nilsson (2017) har 

diskutert Whitleys som mente at gjenopptatt bruk av for eksempel en gravhög ikke trenger og 

koples til forfedre. Gjennopptatt plassbruk kan defineres som en type historiebruk og  gir ikke 

assosiasjoner til en plass (Nilsson 2017: 21).  

 

2.2 Den mytiske bruken av det autentiske  

Aronsson (2004: 112 ff) mener at det fins mindre velkjente drivkrefter som behøver 

oppmerksomhet for at vi skal kunne forstå opplevelsene av historie som vekker menneskers 

sterke engasjement. Verdiene er oftest stille nærværende og blir synlige først når almar faller, 

elskede hus rives, nye områder krenker barndommens landskap. Påstanden om tingens og 

plassenes autensitet ser lik ut. Mest rett er ett föremål eller en plass som ”var der”, det er ting 

som identisk med det föremål som en gang har vært del av hendelser som en historiker skulle 

kalle for kvarleva.   

 

2.3 Riksantikvarieämbetet (RAÃ) 

Riksantikvarieämbetet (RAÃ) arbeider med beskyttelse av kulturarven, med 

kunnskapsformidling og kunnskapsbygging, konservering og omsorg, myndighetsarbeid og 

arkeologisk oppdragsvirksomhet (Riksantikvarieämbetet, 2017 h). Länsstyrelsen ansvarlig for 

å beskytte, informere og verne det regionale kulturmiljøet som bygninger og 

bebyggelsesmiljø, gamle monumenter og kirker, kulturlandskap og industrihistoriske plasser 

(Länsstyrelsen 2017). Lennart Klang, Britta Lindgren og Per H. Ramqvist (2002) forteller at 

helleristningene har en viss særstilling i relasjon til de fleste andre fornlämningskategorierna 

fordi man kan få ut mer informasjon om dem med hjelp av arkeologiske utgravninger. Dette 

innebærer at helleristningene sjeldent eller aldri utsettes for forstyrrelser som utgravninger at 

kildematerialet graves bort. Det fins alltid muligheter til å gjøre nye okulärbesiktningar 

uansett hvor nøye og detaljert man enn har dokumentert helleristningene, en mulighet som 

savnes for relikvier som undersøkes gjennom utgravning. Helleristninger får man kunnskap 

om gjennom: å studere/granske dem okulärt, og gjennom ulike avbildningsmetoder, å studere 

deres relasjon til andre relikvier og sammenhengen og å relatere dem til vår samlede 

kunnskap om fortidens samfunn (Klang, Lindgren och Ramqvist 2002: 35).  

I følge Riksantikvarieämbetet (2017 a) er kulturarv alle materielle og immaterielle uttrykk 

(spor, gjenstander, objekter, konstruksjoner, miljøer, system, strukturer, aktiviteter, 
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tradisjoner, navnskikk, kunnskaper) for menneskelig innvirkning. Kulturmiljø er hele 

menneskers innvirkning på miljø som i varierende grad karakteriseres av forskjellige 

menneskelige virksomheter og aktiviteter. Kulturmiljø er en del av kulturarven.  

 

Riksantikvarieämbetet (2017 b) mener at målet med fornvård, eller fornminnesvård, er å 

bevare levningene for framtiden og motvirke skader for eksempel gjengroing. Det kan være 

helleristninger, skipsvrak, bronsåldersrösen, jernaldergravfelt, runstenar, ruiner, og 

bebyggelseslemninger. Målet er att beskyttede plassenr skal være tilgjengelige for 

allmennheten og gi informasjon og kunnskap om vår historie og forklare hva som fant sted på 

plassen. Riksantikvarieämbetet (2017 c) sier at syftet med fornvård, eller fornminnesvård, er 

og tillgängliggöra fornlämningar og andre kulturlämningar. Fornvården bidrar til å bevare 

helleristninger for framtiden og motvirke skader for eksempel gjengroing. Målet er att de 

vårdade plassens skal være tilgjengelig for allmennheten og gi informasjon og kunnskap om 

vår historie og forklare hva som utspelat seg på plassen. De vårdade plassens skal kunne 

fortelle om mennesker som levd før oss og gi et bilde av hvordan dagens samfunn vokst fram 

(Riksantikvarieämbetet, 2017 d). De gamle gjenstander gir landskapet en historisk dimensjon 

mener Riksantikvarieämbetet (2017e) der bevarende og tilgjengelige gamle monumenter gir 

en unik mulighet for innbyggerne til å oppleve historien i sitt nærområde. De gamle 

gjenstandene utgjør ofte en vesentlig del av kulturverdier i ett landskap og det er viktig att de 

beaktas ved planeringen av forskjellige typer forandringer i den fysiske miljø. Alle mennesker 

lever og virker i et fysisk miljø – ett landskap – fullt av spor fra eldre tider. Utifra levningene 

kan vi få en forståelse for og fortelle om mennesker og samfunn under forskjellige tider 

(Riksantikvarieämbetet, 2017 f). 

 

2.4 Historiebruk og historiebevissthet  

Historiebruk er hvordan historien brukes i forskjellige sammenheng for eksempel for politiske 

eller ideologiske formål. Historiebevissthet betyr forståelse for at tolkningen av historien er 

koplet til nåtiden og at historien påvirker hvordan vi ser på framtiden. Det er lettere å utvikle 

historiebevissthet når vi lærer oss historiebruk sammen med å få historiske detaljkunnskaper 

(Stolare 2003). Riksantikvarieämbetet (2017 g) mener at gamle gjenstander utgjør 

utgangspunktet for kunnskap og historier om mennesker som levde i andre tider enn oss. De 

gir perspektiv på nåtiden og på våre liv, og kunnskap om fortiden. Gamle relikvier som tas 

bort skal erstattes med dokumentasjon og kunnskap  
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2.5 Helleristninger 

Helleristningsforskningen har sine røtter på 1700-tallets forskningstradisjon og Lennart 

Åbergs arbeider om helleristningenes skipsbilder (Kaul 2012: 67).  De første årtier av 1800-

tallet var en brytningstid innenfor arkeologien. I tiden omkring utgivelsen av Christian 

Jürgensen Thomsens arbeid i Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed, hvor treperiodesystemet 

ble framlagt ut fra en analyse av materielle vitnesbyrd, ble forhold omkring dateringer av funn 

og anlegg diskutert (Kaul 2012: 67).  Kaul (2012) har diskutert Carl Georg Brunius som 

bedrev studier om helleristninger og mente at helleristningene var av symbolsk art, knyttet til 

magi og religion. C. G. Brunius Kaul (2012) kan ses som en foregangsmann om 

helleristninger og dateringen av helleristningene og tolkning. Kaul (2012) har diskutert E. C. 

Werlauf som mener at helleristningenes skip har vært å vedlikeholde minnet om sjøbedrifter 

eller i det minste om vikingenes nærværelse på de steder, og det mente også Lennart Åberg 

(Kaul 2012). Kaul (2012) har diskutert andre forskeres tolkninger som for eksempel Lennart 

Åberg som menter at det ikke finnes gjengivelser av seil på helleristningenes skip. 

Helleristningskipene kunne derfor godt være eldre enn vikingtiden. Han mener at 

helleristningene kan være eldre enn runesteinene. Noen helleristninger kan være tegninger av 

eventyr som man har villet bevare for etterkommerne (Kaul 2012: 73). Det var på første 

halvdel av 1800-tallet at man utviklet den foretrukne tolkningsmodell for helleristningene og 

skipsbildene. Under denne perioden var helleristningene historiske bildetavler med 

gjengivelse av nordiske hærskip. Og klyngene av skipsfigurer ble tolket som vikingflåter, 

enten i sjøslag eller på erobringsferd, og mennesker og dyr avbildet sammen med skipene ble 

forklart som vikingenes krigsbytte (Kaul 2012: 74). I Norden bruker man skille på hällkonst i 

jakt- og fangstsamfunn og jordbruksristningar. I Norrland fins hällkonst fra jakt- og 

fangstsamfunn og det dominerende motivet er elgen. Det fins to lokaler med helleristninger 

ved Stornorrfors i Umeälven og ved Laxforsen i Öreälven, og i Lycksele samhälle på 

Kårpberget (Klang, Lindgren och Ramqvist 2002: f). Flere forskere har tolket den norrländska 

hällkonsten og mener etter studier av helleristningene at hällkonsten har tilkommet under 

steinalder og bronsealder. Hällmålningslokaler kan ha vært hellige plasser som lå på avskilte 

plasser på avstand fra boplassene. Men noen mener at hällmålningslokaler var kultsentre som 

fantes i nærheten av sentrale boplasser for eksempel boplasvallar (Klang, Lindgren och 

Ramqvist 2002: 10). Kaul (2012) har diskutert Carl Georg Brunius som mener at 

helleristningene var av symbolsk art, knyttet til magi og religion.  
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”Helleristningene er billeder og tegn bevaret igennem århundreder, fordi de er indhugget i 

sten, på løse blokke eller i faste klippers jævne, isskurede overflade. Bronzealderens 

helleristninger viser en sjælden billedverden, en stiliseret kunst, der taler et meningsfyldt 

symbolsprog” (Glob 1969, forord). Arkeologien illustrerer og støtter lokal plassidentifikasjon 

og utvikler lokale plasser og miljøers historiske tidsdimensjon. Historiske og arkeologiske 

levninger er konkrete bevis på hvordan mennesker bodde på en plass under veldig lang tid 

(Aronsson & Hillström 2005: 276). Boken til Goldhahn (2002) prøver å påvise andre typer av 

landskap og sammenheng der bildene fylte andre mål enn i vår samtid. Bronsealderforskning 

og forskningen om hällkonst har fått ett øket interesse på 1990-tallet og det fins mange 

bildeskatter fra denne epoken i Skandinavia. Bidragene i boken er å studere relasjonen 

mellom helleristningene selv, de riter og seremonier som omgav dem og deres bevisste 

plassering i landskapet. Goldhahn (2002) skriver om hällkonst som finnes i sørskandinavia 

som vanligvis dateres til tiden mellom 1500 f Kr og år 0 og den gamle nordlige 

hällkonsttraditionen som vanligvis dateres til tiden mellom 4000 og 500 f Kr. Boken skriver 

om likheter og forskjeller og relasjonen mellom de nordlige og sørlige hällkonsttraditionerna i 

Skandinavia (Goldhahn 2002: vii). Att kontakter mellom forskjellige samfunn og kulturer 

forandres mellom forskjellige tider er ett arkeologisk faktum og det er en stor utfordring for 

arkeologien å prøve å gjenskape disse forandrede kontaktsituasjoner og symbolföremedlingar 

(Goldhahn 2002: xv). 

Peter Vilhelm Glob (1969) sier at det fins mange helleristninger som har skip som har 

høyreiste stævne og snabelformet forlenget kølplanke i bronsealderen. Skåne har 32 % 

helleristninger med skip, og Östergötland har 59 % helleristninger med skip, og Bohuslän har 

57 % helleristninger med skip. Glob (1969) mener at det er naturlig fordi skipet var viktig for 

handel som gjorde at bronsealdermenneskene ble et herrefolk. Både på bronsesager og 

steinbilder er det fartøyer i mange forskjellige fremstillinger (Glob 1969: 15).   

Glob (1969) mener at bronsealderens vanligste og enkleste helligtegn er skålgruben, som er 

sirkulær, og har avrundet fordypning, som fins på omkring halvparten av helleristningene 

(Glob 1969: 109). Skålgrubene har ofte brede eller smale render, og danner merkverdige og 

svært bestemmelige mønstre (Glob 1969: 111). Kaul (2012) har diskutert Brunius som mente 

at gruber, fotsåler, sirkelformer hadde symbolsk betydning. Oksen skulle bety styrke, slangen 

skulle bety list, fuglen skulle bety dels lykke, dels ulykke. Skålgrubene skulle bety undergang.  

Brunius (Kaul 2012) mente at helleristningene er fra steinalder og begynnelsen av bronsealder 

og at de er uthugget og indslebne med steinverktøy og bildetegningene gjengir fredelige 
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syssel og krigstog. Kaul (2012) har diskutert B. E. Hildebrand som sammenlignet 

våpenformer på helleristninger i Östergötland og bronsealderens sverd og økser. Kaul (2012) 

diskuterer også J. A. Worsaae som undersøkte noen skipsbilder fra Blekinge som ble datert til 

vikingtiden, og han mente at de var minnesmerker om en eller annen innsats til sjøs. Worsaae 

(Kaul 2012) hadde en religiøs tolkning av helleristningene i 1882, og mente at 

helleristningene var utført for å få gudenes beskyttelse og få hjelp i krig, fred og fruktbarhet 

og at de hadde en asiatisk opprinnelse. Han mente at steinalderens skålgruber og hjulkors var 

kvinnelige og mannelige fruktbarhetssymboler og var innhugget på gravene for at de døde 

skulle få gudenes beskyttelse. I tidlig bronsealder var hjulkorset symbolet for solen, og 

skålgruben var tegn for måne og fruktbarhet. Kaul (2012) har diskutet andre forskere og 

Gunnar Ekholm mente at helleristningene var kultbilder og knyttet til dødekulten som passer 

bra med en seinere tolkning av bildestein og runestein.  Almgrens (Kaul 2012) tolkninger av 

bronsealderens helleristninger er viktig. Almgrens arbeider bygger på religionshistorisk og 

folkloristisk materiale. Siden 1915 har han hevdet at helleristningenes bruk på gravene var 

særtilfelle for helleristningene hadde allmenn anvendelse (Kaul 2012: 74).  

 

Kaul (2012) har diskutert att Carl Georg Brunius mener at helleristningene var av symbolsk 

art, knyttet til magi og religion. Noen helleristninger kan være tegninger av eventyr som man 

har villet bevare for etterkommerne (Kaul 2012: 73).  Arkeologien illustrerer og støtter lokal 

plassidentifikasjon og utvikler lokale plasser og miljøers historiske tidsdimensjon. Historiske 

og arkeologiske levninger er konkrete bevis på hvordan mennesker bodde på en plass under 

veldig lang tid (Aronsson & Hillström 2005: 276) 
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3. Å BRUKE FORTIDEN – HELLERISTNINGER I SVERIGE SOM EKSEMPEL PÅ 

KULTURARV OG DENS BRUK  

 

3.1 Introduksjon  

Uppsatsens analyse har jeg delt inn i overskrifter om kulturarv og fornvård og 

kulturminneslagen, fornlämningar, helleristningenes betydning, funksjon under forntiden, 

funksjon under historisk tid og bruken i dag.  

 

3.1.1 Kulturarv og fornvård         

Kulturarv beskytter, bevarer og formidler historiske artefakter og minner (Peter Aronsson 

2005: 11). Kulturarv som kulturell historie og materielle arv som gir land og nasjoner sin 

historiske opprinnelse, herkomst og særpreg er for eksempel folklore, kunst, tradisjoner, 

diktning og naturmiljøer (Aronsson & Hillström 2005: 270). Her diskuterer jeg lagstiftningen 

og i følge Riksantikvarieämbetet (2017 c) er formålet med fornvård, eller fornminnesvård, å 

tilgjengliggjøre fornlämningar og andre kulturminner. Fornvården bidrar til å bevare 

levningene for framtiden og motvirke skader for eksempel gjengroing. Det kan være 

helleristninger, skeppssättningar, bronsåldersrösen, jernaldergravfelt, runstenar, ruiner, og 

bebyggelseslemninger. Målet er att de vårdade plassens skal være tilgjengelig for 

allmennheten og gi informasjon og kunnskap om vår historie og forklare hva som skjedde på 

plassen. De vårdade plassene skal kunne fortelle om mennesker som levd før oss og gi et bilde 

av hvordan dagens samfunn vokst fram. Fornvården kan sammenfattes med ”skydda, vårda og 

visa” (Riksantikvarieämbetet, 2017 d).  

 

De gamle gjenstander gir landskapet en historisk dimensjon mener Riksantikvarieämbetet 

(2017e) der bevarende og tilgjengelige gamle monumenter gir en unik mulighet for 

innbyggerne til å oppleve historien i sitt nærområde. De gamle gjenstandene utgjør ofte en 

vesentlig del av kulturverdier i ett landskap og det er viktig att de beaktas ved planeringen av 

forskjellige typer forandringer i den fysiske miljø. Alle mennesker lever og virker i et fysisk 

miljø – ett landskap – fullt av spor fra eldre tider. Utifra levningene kan vi få en forståelse for 

og fortelle om mennesker og samfunn under forskjellige tider (Riksantikvarieämbetet, 2017 

f).  
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En viktig del av vår utvikling er å dra nytte av erfarenheter som tidligere generasjoner har 

ervervet. Sporene av gångna tiders bruk og seder er verdt å bevare for å vise på den kunnskap 

og utvikling som mennesker har gått gjennom. Samfunnet forandres liksom landskapet rundt 

oss og derfor er det viktig for vår framtid å vise kontinuitet bakover i tiden. 

Riksantikvarieämbetet bygger opp, forvalter og formidler kunnskapen om landets fornminner 

for eksempel å utvikle metoder for å finne, tolke, dokumentere og overvåke sporene i 

landskapet (Riksantikvarieämbetet 2017 j).  

Peter Aronsson og Magdalena Hillström (2005) har diskutert andre forskeres tolkninger som 

for eksempel Jonas Grundberg som mener at det finns organiserte virksomheter som kan 

kalles for kulturarvsförvaltningar før det moderne samfunnets oppkomst. På 1800-tallet 

vokser fram en ny representerende historie dramatisert og konkretisert gjennom 

konstruksjonen av en kulturarv som var gyldig for en nasjon. Kulturarv og historiebruk 

oppstod som en del av en ny nasjonal ideologi. Minnesvården og kulturarvsförvaltningen var 

et kulturelt system for å uttrykke en samhällsbildnings felles kulturelle identitet med historisk 

innhold og uttrykk med en materiell kulturarv og for hvordan mennesker har samhørighet i ett 

samfunn og danner et nasjonalt fellesskap. Jonas Grundberg (Aronsson & Hillström 2005) 

sier at det finns ikke kollektivt minne bare mangfold av historiske erfarenheter, sosiale og 

lokale historiske minner som er forskjellige. Delt historie og felles kollektivt minne skapes 

(Aronsson & Hillström 2005: 268 f).   

 

3.1.2 Den svenska Kulturminneslagen 

Kulturmiljölagen (KML) bestemmer beskyttelse av verdifulle bygninger som fornlämningar, 

fornfynd, kyrkliga kulturminner og noen kulturobjekter.  

 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta 

deles av alla” Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950). 

 

Riksantikvarieämbetet k (2017) skriver at kulturmiljölagen er den sentrale lagen for 

kulturmiljövården. Länsstyrelsebn har tilsyn over kullturminnesvården i länet og att har 

Riksantikvarieämbetet överinssende over kulturminnesvården i Sverige.  
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3.1.3 Fornlämningar  

Nilsson (2017) sier at fra midten av 1600-tallet ble det en ny type av kulsturhistorie med 

uppteckningar og dokumentasjoner av fornlämningar som fins i ”Rannsakningar efter 

antikviteter”, og at helleristninger ikke fantes som begrep, men att det fantes en uppmaning 

om å ägna ett særskilt interesse for ristnignar i berg og stein (Nilsson 2017: 27). Nilsson 

(2017) sier at ikke bare jätter, men også andre mytiske hendelser med uklart tidsursprung 

kunne knyttes til fornlämningar og helleristninger. Fra Västkusten finns flere uppteckningar 

fra 1700-tallet der fornlämningar sattes i samband med förmodade skotska invasionsförsök for 

eksempel det store gravfeltet ved Greby norr om Grebbestad. Også helleristninger kunne 

kobles til samme skottar og i 1751 omtaltes den store spjutbärande menneskefiguren ved 

Litsleby som en avbildning av en fallen skotsk anförare (Nilsson 2017: 29 f). Det fins en 

nedtegning fra Norrköping fra 1730-tallet også om en sägen koplet til en forsvunnet ring- eller 

solkors på Knäppingsborgsklippan ved Gamle Bro som sier att den ”fordna 

Knäppingsborgshöfdingen skulle therstädes hafwa funnits död” (Nilsson 2017: 30). Nilsson 

(2017) sier at ristningen har ikke återfunnits, men hvis det er sant er det den eldste kilden der 

en helleristning i Östergötland beskrives. Også i Broocmans (Nilsson 2017) beskrivelse 

helleristningene ved Herrebro söder om Norrköping fra år 1760 beskrives dem som koples til 

forna strider her: ”förmenes ritningen wara giord til åminnelse at något feltslag, som ther i 

urminnes tider stådt” (Nilsson 2017: 30). Nilsson (2017: 29) sier at mennesker i forskjellige 

deler av Skandinavia visste om helleristninger. Nilsson (2017) har diskutert Carl Georg 

Brunius som mente at helleristningene var gjort med steinredskap og mente at 

helleristningene skulle dateres til steinalderen. Nilsson (2017) har også diskutert Lennart 

Åberg som studerte helleristninger i Bohuslän og mente at helleristningene hadde blitt hugget 

inn med metallverktøy (Nilsson 2017:31). 

 

3.2 Helleristninger 

Helleristningene bør betraktes som symboler eller metaforer som var betydningsfulle for 

materielle og immaterielle dimensjonene i de forhistoriske menneskenes liv. I samband med 

forskjellige framføringer på helleristningsplasser har symboler blitt skapt kanskje for å 

formidle liknelser eller metaforer til samtiden og til etterkommerne. Kanskje den andevärlden 

man besøkte gjennom å utføre riter og fortelle om opplevelsen gjennom bildenes bildespråk 

fantes i den virkelighet som man kjente til. Helleristningenes sammenheng kan også være 

historisk betinget og kan avse ett tidsdjup som ikke enbart begrenser analysene til synkrone 
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hendelser. Hva som er en relevant sammenheng for helleristningene avhenger av tid og rom 

(Klang, Lindgren &. Ramquist, 2002: 72). Lennart Klang, Britta Lindgren og Per H. Ramquist 

(2002) skriver om fornminnesinventering og helleristninger og sier at helleristningene har en 

viss særstilling i relasjon til de fleste andre fornlämingskategorierna gjennom att man i 

prinsipp ikke - som med for eksempel graver og boplasser – kan få ut mer informasjon om 

dem med hjelp av arkeologiske utgravninger. Dette innebærer også at helleristningene sjelden 

eller aldri utsettes for ødeleggelse som utgravninger alltid fører med seg att kildematerialet 

graves bort. Det finns alltid muligheter å gjøre nye okulärbesiktningar hvor nøye og detaljert 

men enn dokumenterer helleristninger, en mulighet som saknas for fornlämningar som 

undersøkes gjennom utgravning. Helleristninger får man kunnskap om gjennom: 1 å studere 

eller granske dem okulärt og gjennom forskjellige avbildningsmetoder, 2 å studere deres 

relasjon til andre fornlämningar og deres sammenheng forresten, 3 å relatere dem til vår 

samlede kunnskap om fortidens samfunn. Dertil kommer av vår forståelse for helleristningene 

og våre tolkninger av deres innebyrd kan gjøre det lettere av vår allmenne filosofiske 

kunnskap om symboler, allegorier, metaforer. Forskningsmomenter 1-3 okulär granskning, 

romslig analyse og teoretisk kunnskap om forntiden er også viktige grunnlaget for en 

profesjonell gjennomført fornminnesinventering. Det fins store likheter mellom forskning og 

inventering, men også forskjeller. Forskning og inventering kan gjøres med forskjellig 

ambisjonsnivåer avhengig av målsettinger.  Ofte kommer forskjellene av virksomheter på 

målformuleringen eller mangel på tydelige målsettinger og ikke på begrepene. Granskningen 

ved fornminnesinventering betyr to forskjellige saker. Dels avses granskning av terreng, 

rekognosering eller leiting etter fornlämninger. Dessuten gjøres en antikvarisk granskning av 

foreløpige bedømmelser og utført dokumentasjon. Den antikvariske granskningen berör 

fornlämningar og andre foreteelser som har blitt funnet og dokumentert. Foruten 

fornlämningen dokumenteres også andre kulturlämningar i landskapet på samme måte. 

Målsettingen er å gi kulturmiljövården, forskningsmiljøet og allmennheten informasjon om 

fornminnene og kulturlämnigar som er etterspurt, og å gjøre dette på en lik måte i landet. Ved 

dokumentasjon på helleristninger skal først utstrekning målt opp. Etterpå skal figurtypene 

angis. Andre detaljer skal finnes på den kortfattede beskrivningen for eksempel 

ristningstekniken. Man skal vite at dokumentasjonen av helleristninger både den oversiktlige 

og den mer spesifiserte nesten alltid har subjektiv tolkning. Det fins også helleristninger fra 

senere tid, som også skal eftersökas og dokumenteres ved fornminnesinventering for 
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eksempel initialer, årstall, kors og allehenda bilder (Klang, Lindgren & Ramquist, 2002: 36 

ff). 

 

3.2.1 Helleristningenes betydning   

Nilsson (2017) har diskutert Fahlander og Ljunges studier som viser at det er mulig å 

diskutere helleristningenes betydning ikke bare utifra hva de avbilder, men også utifra deres 

mulige effekter over tid for eksempel på inknackade figurer som kan ha blitt banket om ved 

flere tilfeller og på den måten tänts opp på nytt (Nilsson 2017: 18, Hauptman 2002: 182 f). 

Men det fins også andre forandringer for eksempel på båter som kan förses med nye stävar og 

menneskefigurer med nye egenskaper (Nilsson 2017: 19, Fredell 2003: 228, Kaul 2004: 297-

298). Det fins også hva som kan tolkes som bevisste överhuggningar og aktiv ødeleggelse 

(Nilsson 2010a, 2012, Nilsson 2017: 19). Mennesker har interagert med bildene under lang tid 

som gir en annerledes innfallsvinkel på spørsmålet om hvilken datering et motiv eller en 

helleristning kan gis. Spørsmålet om helleristningenes mulige effekt over tid har også koblets 

til ett biografisk eller langtids/livshistorieperspektiv, en analytisk inngang som kan koble til 

eller omfatte ett historiebruksperspektiv (Nilsson 2017: 19). I studier rundt Sør-Skandinavias 

helleristninger har spørsmål kobles til disse perspektiv blitt brukt for å identifisere 

kronologisk utvikling på individuelle helleristninger (Nilsson 2017: 19).  

 

3.2.2 Helleristningenes funksjon under forntiden 

Glob (1969: 131) mener at helleristningene i Skandinavia som kan oppdeles i mange lokale 

grupper, noen tilhører steinalder og andre bronsealder. De eldste skandinaviske 

helleristningene tilhører Steinalderen og har en bildeverden som er forskjellig fra øvrige 

skandinaviske helleristninger fra bronsealder, samtidig har de delvis et annet 

utbredelsesområde, fordi de eldste helleristningene tilhører de nordlige områder og derfor 

kalles for de nordskandinaviske eller arktiske ristninger, som er knyttet til samfunn av jegere 

og fiskere i motsetning til de sydskandinaviske ristninger, som tilhører folkestammer med 

handel og åkerbruk. Glob (1969) forteller at motsetningen i gruppenes innhold fins i 

benevnelsene veide- (jakt-) ristninger og jordbruks – (landbruks -) ristninger. Glob (1969) har 

diskutert at Althin delte de sydskandinaviske helleristningene i 9 soner. Sone I Skjælland og 

Skånes vestkyst, Sone II Bornholm og Sydvestskåne, Sone IX Jylland og Nord-Tyskland. 

Helleristningene strekker seg over et årtusen med forskjellige kulturinnflytelser og en 

soneinndeling vil bli skjematisk (Glob 1969: 130). Allerede i 1874 satte Oscar Montelius 
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(Glob 1969) de nordiske helleristningene i forbindelse med de vest europeiske og fremhevet 

sørlig skipsbilder og øksefigurer i Bretagnes og Irlands storstensgrave som forbilder for de 

nordiske. De nordiske skipsbilder og andre helleristninger har en vesteuropeisk opprinnelse, 

skåltegnet og megalitgravene fra Middelhavsområdet til Norden. Althin (Glob 1969) mener at 

den nordiske bildeverden er fremvokst av nordboernes egne magiske handlinger, den 

mulighet, at import fra Hallstatt – område av bildeprydede metalkar kan være medvirende til 

særlige helleristningsmotiver. Glob (1969) har diskutert andre forskeres tolkninger som for 

eksempel H. C. Broholm som sier at for de danske helleristningene har det oppstått en 

påvirkning fra de nordiske, at de nørrejyske skyldes innflytelse fra Bohuslän, og de 

bornholmske viser slektskap med de Östergötlandske (Glob 1969: 131). Først må en nøyaktig 

bestemmelse av bildenes opprinnelige utseende foretas. Helleristningene blir ofte undersøkt 

flere ganger, for forvitring av steinenes overflate mange ganger gjør en sikker bestemmelse 

vanskelig (Glob 1969, forord). På mange helleristninger er det vanskelig å avgjøre hva som er 

avbildet. Et problem ved tolkningen av hällkonst er at det ofte mangler deler av bildene fordi 

berget vitrer og store deler av berghällen kan mangle (Klang, Lindgren och Ramqvist 2002: 

10). 

 

Glob (1969) mener at i den nordiske bronsealderens bildeverden har helleristningene den 

sentrale plass. Det fins bilder og tegn på bronser, leirkar og annet materiale. I helleristningene 

så man verdslige hendelser gjengitt som for eksempel kamper til lands og til vann. Lennart 

Åberg mener at helleristninger er selvstendige kunstverk. De avbilder krigstog, men 

fremhever samtidig, at hjul og ringe ikke er skjold, men sol og måne, liksom skålgruberne kan 

være stjerner (Glob 1969: 157). Carl-Axel Althin (Glob 1969: 11) fotograferte 

helleristningene. De første helleristningene som ble offentliggjort var fra Bohuslän og ble 

publisert i 1784 og oppbevares i ”Den Arnamagnæanske samling” i København (Glob 1969, 

forord). Glob (1969) har diskutert att Theofilus Hansen sammenlignet skipsbilder og hjulkors 

på dækstenen i 1834 med svenske helleristninger og publisert av Lennart Åberg, Uddevalla, 

som sammenstilte helleristningene med lignende på bronsealderens rageknive. En slik 

sammenligning ble gjort av Werlauf i 1823, og har vært et viktig middel til datering av 

helleristningenes skipsbilder. Mesteparten av helleristningene er utført med en gangske 

ensartet teknikk, bilde utskjæringene har grunt huggende furer, oftest fra 1-3 cm brede og fra 

noen få til 10 med mer dybde. Bredde og dybde står i forhold til hverandre og uthuggingen 

tegner seg i tverrsnitt som en jevn bue, som kan være hugget med kantene på en markstein.  
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Glob (1969) mener at noen helleristninger som er mindre enn 1 cm brede og dype kan være 

hugget med metallverktøy. Skåltegnene er nesten alltid banket eller knust inn i steinen med en 

hardere stein art og er 4-5 cm i tverrmål og fra noen få med mer til nesten 1 cm dype. 

Helleristninger som er glatte i bunnen har fått mange slag ved innbankningen. Noen kan også 

være etterpusset ved slipning eller gnidning (Glob 1969, s. 12). Glob (1969) mener at 

bildefeltene på Bornholm er blitt til etter hvert og noen av dem etter lang tidsperiode for 

eksempel på de nordlige områdene av Sverige som har mange bildefelter som er påbegynt i 

Steinalderen. Helleristningene har naturalistiske dyrefremstillinger som er stilisert og som er 

annerledes enn bronsealderens bildeverden. For jegerne i steinalderen var storviltet det 

viktigste. Reinsdyret, elgen, bjørnen og hjorten var det viktigste i steinalderens bilder, og 

skåltegnet og skipet var det viktigste i bronsealderens bilder (Glob 1969: 15).  

 

 

Johan Ling (2008) mener at tidsrommet mellom de tidligste og senere helleristningene i norra 

Bohuslän er stor og at helleristningene ble forandret flere ganger og forskjellene har blitt 

framhevet av mange forskere. Bergkunsten fungerte som en guddommelig, kosmologisk eller 

mytologisk medium i Bohuslän. Jarl Nordbladh (Ling 2008) har et semiotisk perspektiv på 

bergkunst og mener at det var en kommunikativ handling mellom levende mennesker og ikke 

mellom mennesker og guder (Ling 2008: 161 ). 

 

Ling (2008) mener at det tradisjonelle synet har vært at det var bildene på bronseelementer og 

disse elementene selv som inspirerte helleristnings aktivitet i landskapet. Helleristningene ble 

bestemt av en generell bronsealder system basert på import av kopper og tinn, og så snart 

dette systemet kollapset forsvant helleristningene mer eller mindre fra landskapet. Likevel 

forsvant ikke helleristningene fra landskapet etter 500 f.kr. faktisk er helleristninger ganske 

vanlig i Tanum området (Ling 2008: 162 ). 

 

Fredrik Fahlander (2012) har skrevet om Hemstahällen i Enköpingsområdet og forteller at 

båtens form og stävar og kölförlängningar har blitt tilpasset over tid etter det tilgjengelige 

utrymmet mellom de befintliga båten (Fahlander 2012, Nilsson 2017: 18).  Per Nilsson (2017) 

har diskutert at Magnus Ljunge forteller at helleristninger i Himmelstalundsområdet i 

Norrköping kan rymma meningsdimensjoner i tillegg til deres avbildede funksjon. 

Opprettelsen av bilder over tid får en akkumulativ effekt. Plasseringen av nye bilder og motiv 

skjedde i kommunikasjon med eksisterende bilder som fungerte som et kunsthistorisk 

grunnlag i landskapet (Nilsson 2017: 18, Ljunge 2015: 96-100, Fredell 2003: 262). 
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Tradisjonen å gjøre figurative helleristninger minket under senere delen av yngre bronsealder, 

men nye bilder ble banket også på jernalderens eldre fase (Nilsson2017). Dem motiv som 

oftest har tilkommet under eldre jernalder er noen typer av båtmotiv og rytterfigurer med 

rektangulære skjold. Båtfigurene har kjøl- og relingslinjer med symmetriske og parallelle 

utvidelser til forskjell fra bronsealderens båtfigurer der den ene eller begge av dem er bøyd 

innover (Nilsson 2017: 38, Kaul 1998:104-107, Ling 2008: 101, 189-191). 

Nilsson (2017) mener at mennesker rørte på seg i landskapet og så på plassen og bilder skapte 

assosiasjoner til særskilte personer og grupper og helleristningene kan ha vært med på å skape 

sosiale minner i en lokal historie og mytologi. Helleristningsplasser fra steinalder kan ha 

påvirket hvor nye helleristningsplasser ble plassert under eldre bronsealder som påvirket 

plasseringen av helleristninger under yngre bronsealder. Nilsson (2017: 20) spør om 

gjenopptatt plassbruk skapte bevegelsesmønster i landskapet som kan ha levd kvar og 

strukturert menneskers aktiviteter også etter att tradisjonene å gjøre nye bilder hadde opphørt? 

Nilssons (2017:20) spørsmål om menneskers oppfatninger og bruk av plasser fra fortiden 

handler om landskapsperspektiv, religion og kult og tid og minnesteori.   

Nilsson (2017) mener at begrepet historiekultur kan i arkeologisk sammenheng brukes om de 

fysiske sporene av historiebruken og historiebevissthet kan brukes om hvorfor og hvordan 

plasser i landskapet kunne brukes og laddas med forskjellige betydninger over tid. Nilsson 

(2017: 22) mener at de fysiske sporene av fortiden ses som brukbare till å tilskrives 

forskjellige funksjoner under forskjellige tidsperioder. Det arkeologiske kildematerialet kan 

tolkes som arkeologiens og kulturmiljövårdens eget bruk av dette materialet.  

Hvilke type miljø og landskap som opprinnelig omgav helleristningene er et spørsmål som har 

blitt diskutert innom helleristningsforskningen, framfor alt hällernas läge i forhold til datidens 

kystlinje (Nilsson2017). Landhöjningsförloppet skiller seg ut mellom forskjellige 

helleristningsregioner. I Bohuslän og i Uppland skjer en stor forandring av landskapet fra 

tidlig bronsealder fram til eldre jernalder som gjør at helleristningene i dag mange fall ligger 

langt unna datidens strandlinje. Selv om det fins variasjoner både lokalt og regionalt følger 

helleristningene ett grunnleggende mønster nær vattendrag i form av hav, sjøer, bekker, stryk 

og våtmarker (Nilsson 2017: 41 f). Almgren (1927) mente at helleristningene fylte en 

funksjon innom et jordbruksbasert samfunns årstidsriter og at de opprinnelig ble plassert ved 

den produktive åkermarken (Nilsson 2017: 42, Almgren 1927).  Ling (2008) mener at den 

marina koblingen for att de kysttilknyttete helleristningene bør forstås som uttrykk for 
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forskjellige former for kommunikasjon mellom og innom marint orienterte grupper. 

Helleristningene kunne være ritualer som ble utført i forbindelse med avreise og hjemkomst 

ved sjøferder, handelsreiser, krig og plyndring. Den gjentatte bruken av samme lokaler og 

landskapsrom får en sosial og naturgeografisk forklaring (Nilsson 2017: 42, Ling 2008: 15-

33). Courtney Nimura (Nimura 2016) mener at i områder med forandring i strandlinjen så kan 

helleristningene har knackats inn for å bearbeide denne opplevelsen og også for å påvirke hva 

man oppfattet som en synkende havsnivå (Nimura 2016: 129, Nilsson2017: 42). Mange 

helleristninger knackades inn i det som under førhistorisk tid utgjorde ett kystlandskap av 

skjær, bukter og øyer (Ling 2008: 149, Nilsson 2017: 43). Yngre figurer ble plassert lengre 

ned på hällarna. Men det fins også flere lokaler der figurer som dateres til førromersk 

jernalder er høyre anordnet enn båter fra yngre bronsealder. Det fins også helleristninger i 

høyere terreng der den ikke er direkte kobling til vann. Helleristninger med båter fins i 

nærheten av datidens kystlinje og helleristninger med store menneskefigurer fins lengre inn i 

landet (Ling 2008: 146, Nilsson 2017: 43).  

Bildene kommuniserer marint orienterte gruppers identitet og maktanspråk. Det fins få 

boplatslämningar med spor av hus fra bronsealderen i Bohuslän, men det fins i Munkedal og 

Ytterby (Nilsson 2017: 43). Mesteparten var enkelt gårder som lå nære havet. Under 

førromersk jernalder finns noen flere hus, men dem var enkelt gårder som var i samme stilling 

i landskapet. Den utvidelsen som begynner under perioden når sitt maksimum under romersk 

jernalder og ble mindre. Under yngre jernalder återfinns boplasser i lägen der eldre 

bebyggelse savnes (Nilsson 2017: 43). 

 

3.2.3 Bruk av helleristninger under historisk tid 

Nilsson (2017: 45) mener at skapningen av bilder over tid kan ha påvirket menneskenes 

bevegelsesmønster i landskapet som førte til at nye bilder ble laget på plasser der det fantes 

bilder. Det er ikke så mange överhuggningar og mennesker har ikke banket inn nye bilder 

over gamle bilder, men det kan ha vært viktig å finne en plass med viktig betydning. 

Inknackandet av nye bilder skjedde med leiting etter tidligere bilder, å se etter en plass som 

var stor nok for figurene eller lage nye bilder som passet med bildene som fantes fra før for 

eksempel på Hemstahällen i Boglösa, Uppland der er nye skip blitt tilpasset mellom eldre 

skipsfigurer. Mennesker har kommet tilbake til samme hällar under lange tidsperioder for 

eksempel på Järrestadshällen i Skåne som har skipsmotiv fra Periode I, yxor fra Periode II-III, 

opphold i tradisjonen under Periode IV og så gjenopptakelse fra Periode V fram til førromersk 
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jernalder. Nilsson (2017) mener at man kom tilbake til Boglösaområdet for å lage nye bilder 

kan være for områdets kommunikative läga og att nye figurer ble laget med inspirasjon fra 

tidligere bilder.  Området var viktig under bronsealderen og noen plasser kan ha blitt valgt 

som bra for den lå nærme stranda. Medbo i Brastad socken i Bohuslän var også viktig. 

Nilsson (2017) mener at det var plassen og et sosialt eller rituelt laddat landskap snarere enn 

ristningarnas symbolske betydning som bestemte hvorfor mennesker valgte og komme tilbake 

og lage nye helleristninger (Nilsson 2017: 46). Noen ganger har nye figurer blitt banket inn 

over eldre motiv. Mange har blitt laget i historisk eller moderne tid og noen er fra førhistorisk 

tid. Eldskadene kan være kremasjoner eller tolkes som om den er laget for å bryte med en 

gammel tradisjon (Nilsson 2017: 47 f). Hvorfor ble det gjort tillegg? Nilsson (2017: 48 f) sier 

at eldre figurer kan ha blitt banket inn når hällerna lå nærme vannet og kobles til marina 

kontaktflater og ideal, eller når hällarna ble forandret av strandlinje forskyvning og ble 

tilknyttet minner og tradisjoner som ble opprettholdt gjennom att nye helleristninger ble laget 

som tillegg på eldre figurer. Eller å tilpasse virkeligheten etter myten. Eller ha vært en tids- og 

arbeidsbesparende funksjon. Fra et historiebruksperspektiv kan dette ses som eksempel på 

hvordan ”deler av historiekulturen aktiveres for å forme bestemte meningsskapende og 

handlingsorienterte helheter (Aronnson 2004: 17).  

 

Nilsson (2017) sier at tradisjonen med å banke inn bilder under den senere delen av yngre 

bronsealder avtok i Skandinavia selv om det fantes en fortsetting i noen områder under 

førromersk jernalder. Årsaken til at den nordiske bronsealder kulturen og 

helleristningstradisjonen opphørte kan være samfunnsforandringer i Europa som førte til nye 

handelsveier og at gamle allianser ble borte, jernet, en utvikling mot et mindre hierarkisk 

samfunn og at rituelle/religiøse forestillinger ble forandret. Men helleristningene fantes i 

landskapet og man kunne forholde seg til dem og interagere med dem gjennom fortsatte 

gjenopptakelser eller nye former av bruk (Nilsson 2017: 155 ff). Nilsson (2017) tror at 

helleristningsplasser har blitt ødelagt i historisk og moderne tid. Helleristningsregionene har 

blitt ødelagt av boligbygging på Vestkysten og Skåne og Leonardsberg i Norrköping (Nilsson 

2017: 156 f). Ett viktig kildekritisk perspektiv er at mange inknackade eller forvitrete figurene 

er vanskelig å se og mange helleristninger er dekt av moser lav og vegetasjon og andre er 

överlagrades, bevisst eller ikke bevisst, av yngre graver, skärvstenshögar og kulturlager. Per 

Nilsson (2017) tror ikke at alle lokaler med figurative helleristninger skal ha blitt glemt bort 

eller ikke blitt oppdaget under seinere deler av forhistorien. Om helleristningene var 

betydningsfulle og om mennesker interagerer med dem som etterlot seg arkeologiske spor er 
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et annet spørsmål. Viktig er at helleristningene kunne interagere gjennom fortsatte, 

gjenopptatte eller nye former for bruk.   

 

3.2.4 Bruk av helleristninger i dag 

Helleristninger, målningar og ristningar er inspirerende og nære spor av fortidens mennesker. 

En nærhet som ikke bare fasinerer den profesjonelle arkeologen, men også allmennheten. 

Gjennom enkelt tolkede bilder fanger de vår oppmerksomhet og ber oss tolke dem. Også de 

obskyra fragmentene av figurer lurer oss til å tenke kreativt, men bildspråket har ikke 

avkodets på figurer eller plassering i landskapet eller religiøse meningene. Men vi anstrenger 

oss å se på dem utifra flere perspektiv og blande med mange typer empiriske data i 

tolkningene våre og vi får mer forståelse for fortidens mennesker og deres tankemåte (Klang 

& Lindgren & Ramquist 2002: 2). Aronsson & Hillström (2005) diskuterer Torkel Molin som 

mener at minner er personlige, men individers og hele gruppers minner påvirkes av 

omgivelsen og dess ting som påminner eller påvirker oss. Ting sammen med forestillinger og 

historier gjør at vi kan minnes og individer og kollektiv har felles minner og det kalles for 

kulturarv (Aronsson & Hillström 2005: 30).  

 

Nilsson (2017) sier at 1848 var viktig for helleristningsforskningen for da skreiv Axel 

Emanuel Holmberg avhandlingen ”Skandinaviens hällristningar” om alle kjente 

helleristninger. Axel Emanuel Holmberg (Nilsson 2017) mente at helleristningene måtte ha 

blitt gjort med metallverktøy på den grove bunnen på figurene og ett steinverktøy burde ha 

laget ett rundere og mykere avtrykk fordi helleristningene ikke hadde noe spor av typisk 

bronsealder ornamentikk trodde han att helleristningene ble laget under vikingtiden.  Og det 

var mange bilder av skip og ikke laget med bare steinverktøy og helleristningene var bilder av 

järnsvärd försedda med parerstång. Men helleristningene i graver i Kiviksgraven hadde 

motiver fra bronsförande folkegruppe (Nilsson 2017: 32). 

 

Nilsson (2017) har diskutert at Oscar Montelius (Nilsson 2017: 35) mente at helleristningene 

kunne dateres til bronsealderen på arkeologikongressen i Stockholm i 1874 og 

Fornminnesföreningens møte i Gøteborg i 1875. Nilsson (2017) diskuterer for eksempel 

Viktor Rydberg som ville datere helleristningene til yngre bronsealder/eldre jernalder. På 

1800-tallet var det mange helleristninger som ble oppdaget i Sverige (Glob 1969:9). På 1900-

tallet ble helleristningene koblet til en dødskult eller en fruktbarhetskult (Nilsson 2017: 35 f). 
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Nilsson (2017) har diskutert at Gunnar Ekholm mente at helleristningene var koblet til 

gravmagi og dødskult og Oscar Almgren (Nilsson 2017) koblet helleristningene til fruktbarhet 

og avlinger. Ekholm (Nilsson 2017) mente at det fantes en kobling mellom skjelettgravskikk 

og helleristninger under eldre bronsealder og etterpå hugget inn bilder i berg kunne koples til 

yngre bronsealders brandgravskick. Almgren (Nilsson 2017) mente at helleristningenes 

plassering i landskapet hadde samband med åker- og beitemark. Han sa at helleristningene 

kunne dateres til bronsealderen og at noen geometriske motiv ble gjort under steinalderen. 

Bergtavlornas slutt bar under begynnelsen av jernalderen. Helleristningsforskningen på 1970-

tallet mente at helleristningene hadde fruktbarhetsfremmende funksjon. Forskningen under 

denne perioden var kult og riter. Nilsson (2017) forteller at Burenhult brukte begrepet 

huggningskvalite som er dyp prickhugging, slipning. Nilsson (2017) diskuterer Kalle Sognnes 

og Ulf Bertilsson (Nilsson 2017: 36) som undersøker helleristningenes plassering og 

utbredelse i landskapet og relasjoner til boplasser, graver og strandlinjer. Bertillson (Nilsson 

2017: 36) diskuterer relasjonen mellom helleristninger og bronsålderslämningar og at det fins 

relasjon mellom helleristningsplasser og rösen/stensättningar fra eldre jernalder. Nilsson 

(2017) har diskutert Flemming Kaul og Johan Linge som har diskutert de sydskandinaviska 

helleristningenes skipsmotiver for eksempel skipsfigurer på bronsföremål, helleristninger i 

graver. Skipsmotivene har blitt sammenlignet med skipsfigurer på berghällar. Forskjeller i 

knack/huggingsteknik for eksempel om skipene er enkel- eller dubbellinjiga og om skroven er 

fullt uthuggna eller ikke. Våpenfigurer som økser, sverd, spjutspetsar og skjold på 

hällristningshällar ligner på den faktiske föremålsvärlden og kan ha blitt laget innom samme 

tidsperiode. Periode IV som bronsföremål rakknivar. Nilsson (2017: 37) sier at skipsfiguren 

har insvingte stävar, en köllinje som er svakt oppoverbøyd og en oval og nedoverbøyd 

stabilisator/roder og helleristningskip ligner på den og er fra helleristnings tradisjonens eldste 

fase. Et föremål er en bronslur fra Wismar i Mecklenburg som dateres til Periode III som har 

to typer skipsfigurer, en med innoverbøyde stävar og en med utoverbøyde stävar som har 

stiliserte dyrehoder (Nilsson 2017: 37, Glob 1969: 49-56, Kaul 1998: 92-93). Kaul (1998) 

sammenligner skipsmotivenes forandring over tid på bronse og hällar og dem har lik 

utviklingslinje (Kaul 1998: 63-72, 88). Tradisjonen å lage figurative helleristninger avtok 

under senere delen av yngre bronsealder, men nye bilder ble banket også på jernalderens 

eldste fase. Motivene fra eldre jernalder er skipsmotiv og rytterfigurer som har rektangulære 

skjold. Skipsfigurene har kjøl- og relingslinjer med symmetriske og parallelle utvidelser som 

er forskjellig fra bronsealderens skipsfigurer som har en eller to som er bøyd innover. 
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Helleristningene var avbildninger av historiske hendelser, att de var uttrykk for eller avbildede 

religiøse uttrykk, deres funksjon innom magi, kult og eskatologi, att de kunne kobles til 

sosiale eller årstidsbundne hendelser, kommunikasjon med guder, mellom mennesker 

(Nilsson 2017). Flere av dem anknytter også til spørsmål om figurenes plassering i 

landskapet, datering og utvikling over tid. Mange av helleristningene har blitt brukt over 

hundretals år, men likevel er antallet överhuggna bilder veldig få på dem fleste lokaler. 

Samtidig som det skjer tilbaketur til samme helleristninger skjer også en utvidelse i 

landskapsrummet og helleristningstradisjonen kan beskrives som en todelt praksiss der bilder 

ble laget på nye plasser, parallelt med en tilbaketur til allerede grunnlagte lokaler 

(Nilsson2017: 41).  

 

Vitlyckemuseet har utgitt rapporter om nydokumenterte ristningar fra Bohuslän. Også 

utredningen av ulike figurtyper har blitt forandret. I Släbroparken i Nyköping fins det lite 

sydskandinaviska motiver på helleristningene. Men her fins et enhetlig utformet abstrakt 

figurtype som kan være unik. Man har framført teorier om at Släbroristningarna fantes 

allerede under yngste steinalder og tilhører en eldre generasjon av ristningar. Dette kan 

forklare de avvikende motivene. Klang, Lindgren og Ramqvist (2002) diskuterer Broström 

som forklarer et annet interessant motiv som er amfigurer som tidligere bare var kjent i 

Norrköpingstrakten. Dem fins også i Simrishamn, Tjust og Västermanland. I Västermanland 

fins også en pløyingssene samt en bueskytter som er unike motiv i Mälardalen. Utefter nye 

E18 i Uppland fins et uvanlig motiv nemlig to figurer med dobbeltspiraler. Nye trefigurer har 

påtreffes i Östergötland og Södermanland, og i Bohuslän. Motivene har ni årder, en scene 

med stridende menn stående på hesteryggen, landskapets største ”svinristning”, en kopi av 

”kåpprocessionen fra Kiviksgraven”, Sveriges kanskje mest naturalistisk avbildet skip 

(Goldhahn 2005: 403). Elgen er det vanligste motivet blant nordsvenske hällmålningarna, 

men det fins også noen ren-, orm og bjørnfigurer liksom bilder av mennesker og nätliknande 

figurer. Skipsbilder fins ikke på hällmålningarna innom det norrländska området og ikke 

heller hjulkors eller fotspor, men fins på helleristningsfeltet innom samme geografiske 

sammenheng som for eksempel Namforsen og Laxforsen (Klang, Lindgren och Ramqvist 

2002: 59).  

 

Dag Widholm (1998) forteller om hvilke kausale sammenheng mellom grav, helleristninger, 

kult/religion og/eller profan makt, som uttrykkes i moderne analyser. Widholm (1998) tar opp 

funn av skandinaviske helleristninger og skålgroper, som ble funnet i sammenheng med 
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gravundersøkninger (Widholm 1998: 31). Gravhögen med helleristninger ved Sagaholm, 

utenfor Jönköping, ble undersøkt i samband med eksploatering. Funnet av helleristningene var 

tilfeldig. Sagaholmshögen ligger i et område uten andre kjente helleristninger enn skålgropar. 

Helleristningenes bildeverden var vel kjent også i områder lang fra de sentrale 

helleristningsplassene. Bildene må ha funnets på forgjenglig materiale, som ikke finns i de 

arkeologiske samlingene og arkivene. I Sagaholm finns en kombinasjon av fruktbarhetskult 

og dødskult som viser at eldre forskeres dialektiske redevisning av disse rituelle fenomen 

framstår som feil. Begge kultiske uttrykkene eller fenomen var ikke separerte i bronsealderen, 

men har en empirisk sammenheng. Sagaholmsbildene dateres til periode II (Widholm 1998, s. 

31 f). Widholm (1998) har diskutert Randsborg og Malmer som mener at de skandinaviske 

helleristningene skal tolkes som bemerkninger av en marginell kultur i forhold til Sentral-

Europa, en mariginalkultur med lite tilgang på metall, men som likte statusobjekt. Det 

forklarer også sammenhengen mellom helleristninger og jeger-fiske-miljøer med marginalt 

jordbruk. Helleristningene kan ha vært i områder for spesielle aktiviteter, møteplasser 

(Widholm 1998: 32). Helleristningene ved Hjorteskog har blitt utført på en berghäll, som i 

dagens landskap stikker opp i en omgivende åkermark. Hällristningsröset er 10 m i diameter 

og 1,5 m høy (Widholm 1998: 71). Keramisk funn vid Hjortekrogsristningen kan oppfattes 

som levninger av en kultisk handling. Den kraftige keramikkvaliteten, sporene av ild og tegn 

på ildpåvirkning av berghällen tyder på en manifest og bevisst kulthandling. Lerkärl eller mat 

og drikke er et vanlig gravritual, gravleggingen er viktigst og gavene nest viktigst. Widholm 

(1998) mener at en offerhandling med keramikk har skjedd i anslutning til helleristningene og 

blitt markert med en kantkjede og kanskje også täckande steiner (Widholm 1998: 78 f). 

Katherine Hauptman Wahlgrens (2002) undersøkning viser at helleristningenes bildeverden 

domineres av skålgropen som er den vanligste figuren. Flesteparten av skålgropene er runde, 

nesten sirkelformet, men kan også være ovale (Wahlgren 2002: 58). 

 

Ling (2008) diskuterer norra Bohuslän i sin avhandling og mener at det er vanskelig å forstå 

forandringer landskapet i norra Bohuslän har gjennomgått på mer enn 3000 år. Ling (2008) 

mener at helleristningene ble hugget inn i steinene i et kystmiljø. Landhevingen har vært 

mindre omfattende og helleristningene tilhører en sør skandinavisk tradisjon (Ling 2008: 35 ). 

Ling (2008) forklarer at Dalsland som ligger ved innsjøen Vänern har 20 bronseelementer og 

at Bohuslän har 233. Den største forskjellen mellom fylkene er at Bohuslän har 1485 

figurative helleristninger og Dalsland har om lag 61. Omtrent 48 er plassert på Högsbyn, 

mens de andre er spredt over 13 forskjellige steder i fylket. På Råvarpen fins ca. 20 
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steinsettinger, 10 varder, og tre forhistoriske boplasser. Högsbyns helleristninger har vært 

kjent siden 18. århundre, men mesteparten av dokumentasjonen og tolkningen ble gjort på 

slutten av 20. århundre (Ling 2008: 39 ). Ling (2008) forteller at Simrishamn har noen av de 

mest gåtefulle figurative helleristningene i hele Sverige. I tillegg har området en av de mest 

tallrike funn av sverd og 99 sverd har blitt funnet i denne østlige delen. Flesteparten av 

helleristningene ligger nær kysten i Simrishamn og skip dominerer helleristningene sammen 

med økser i forskjellige størrelser og kombinasjoner. Kombinasjonen med helleristninger og 

vann, bekker og elver synes å være felles for Skandinavias helleristninger (Ling 2008: 42 ff).  
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4. DISKUSJON  

I dette kapittelet diskuterer jeg kulturarv og helleristningene i Sverige som eksempel på 

kulturarv for å forstå hvordan kulturarv kan brukes, hvilke lover som beskytter helleristninger 

og fins det arkeologiske spor av att helleristningene fortsatte å ha en betydning etter at det 

ikke ble laget nye helleristninger.  

Helleristninger, målningar og ristningar er inspirerende og nære spor av fortidens mennesker. 

En nærhet som ikke bare fasinerer den profesjonelle arkeologen, men også allmennheten. 

Gjennom enkelt tolkede bilder fanger de vår oppmerksomhet og ber oss tolke dem. Også de 

obskyra fragmentene av figurer lurer oss til å tenke kreativt, men bildspråket har ikke 

avkodets på figurer eller plassering i landskapet eller religiøse meningene. Men vi anstrenger 

oss å se på dem utifra flere perspektiv og blander mange typer empiriske data i tolkningene 

våre og vi får mer forståelse for forntida mennesker og deres tankemåte (Klang & Lindgren & 

Ramquist 2002: 2). Nilsson (2017) diskuterer andre forskeres tolkninger som for eksempel 

Wrigglesworths som mener att; helleristninger ses som minner som bevares i fysisk form (i 

bøker) og selve ritualet å banke inn bildene eller att å utføre ritualer ses som kroppslig bevart 

minne for eksempel minneseremonier. Nilsson (2017) mener att dette anknytter til 

diskusjonen om hvordan plasser og monument kan fortsette å brukes og att nye ideer i 

samfunnet gis legitimitet gjennom referanser til fortiden, selv om plassen eller monumentets 

betydning kan ha blitt forandret over tid (Nilsson 2017: 20).  

Riksantikvarieämbetet (RAÃ) arbeider med å beskytte kulturarven, med kunnskapsformidling 

og kunnskapsbyggnad, konservering og omsorg, myndighetsarbeid og arkeologisk 

oppdragsvirksomhet (Riksantikvarieämbetet, 2017 h). Länsstyrelsen ansvarer for å beskytte, 

informere og vårda det regionale kulturmiljøet som bygninger og bygningsmiljø, 

fornlämningar og kirker, kulturlandskap og industrihistoriske plasser (Länsstyrelsen 2017).  

Aronsson (2005: 11) forteller at kulturarv beskytter, bevarer og formidler historiske artefakter 

og minner. Riksantikvarieämbetet (2017 c) sier at syftet med fornvård, eller fornminnesvård, 

er å gjøre tilgjengelig fornlämningar og andre kulturlämningar. Fornvården bidrar til å bevare 

helleristninger for framtiden og motvirke skader for eksempel gjengroing. Målet er att de 

vårdade plassene skal være lett tilgjengelig for allmennheten og gi informasjon og kunnskap 

om vår historie og forklare hva som funnet sted på plassen. De vårdade plassens skal kunne 

fortelle om mennesker som levd før oss og gi et bilde av hvordan dagens samfunn vokste fram 

(Riksantikvarieämbetet, 2017 d). Riksantikvarieämbetet (2017 g) mener at gamle gjenstander 
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utgjør utgangspunktet for kunnskap og historier om mennesker som levde i andre tider enn 

oss. De gir perspektiv på nåtiden og på våre liv, likevel som kunnskap om fortiden. Kaul 

(2012) har diskutert att Carl Georg Brunius mener at helleristningene var av symbolsk art, 

knyttet til magi og religion. Noen helleristninger kan være tegninger av eventyr som man har 

villet bevare for etterkommerne (Kaul 2012: 73).  Arkeologien illustrerer og støtter lokal 

plassidentifikasjon og utvikler lokale plasser og miljøers historiske tidsdimensjon. Historiske 

og arkeologiske levninger er konkrete bevis på hvordan mennesker bodde på en plass under 

veldig lang tid (Aronsson & Hillström 2005: 276). De gamle gjenstander gir landskapet en 

historisk dimensjon mener Riksantikvarieämbetet (2017e) der bevarende og tilgjengelige 

gamle monumenter gir en unik mulighet for innbyggerne til å oppleve historien i sitt 

nærområde. De gamle gjenstandene utgjør ofte en vesentlig del av kulturverdier i ett landskap 

og det er viktig att de beaktas ved planeringen av forskjellige typer forandringer i det fysiske 

miljøet. Alle mennesker lever og virker i et fysisk miljø – ett landskap – fullt av spor fra eldre 

tider. Utifra levningene kan vi få en forståelse for og fortelle om mennesker og samfunn under 

forskjellige tider (Riksantikvarieämbetet, 2017 f). Kulturmiljölagen (KML) bestemmer 

beskyttelse av verdifulle bygninger liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen og 

noen kulturföremål.  

 

Her diskuterer jeg resultat av andre forskeres tolkninger og analyse om det fins arkeologiske 

spor av att helleristningene fortsatte å ha en betydning etter at det ikke ble laget nye 

helleristninger.  Glob (1969: 15) sier at bildefeltene på Bornholm er blitt til etter hvert og 

noen av dem etter lang tidsperiode for eksempel på de nordlige områdene av Sverige som har 

mange bildefelter som er påbegynt i Steinalderen. Nilsson (2017) mener att gjennom att 

mennesker rørte på seg i landskapet og så plassene og bilder skapte assosiasjoner til særskilte 

personer og grupper og helleristningene kan ha vært med på skapningen av sosiale minner i en 

lokal historie og mytologi. Helleristningsplasser fra steinalder kan ha påvirket hvor nye 

helleristninger ble plassert under eldre bronsealder som påvirket plasseringen av 

helleristninger under yngre bronsealder. Nilsson (2017: 20) sier at gjenopptatt plassbruk 

kanskje skapte bevegelsesmønster i landskapet som kan ha levd kvar og strukturert 

menneskers aktiviteter også etter att tradisjonen å gjøre nye bilder hadde opphørt. Nilsson 

(2017: 20) mener at helleristningsplasser fra steinalder kan ha påvirket hvor nye 

helleristningsplasser ble plassert under eldre bronsealder som påvirket plasseringen av 

helleristninger under yngre bronsealder. Nilsson (2017: 48 f) sier at eldre figurer kan ha blitt 
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banket inn når hällerna lå nærme vannet og kobles til marina kontaktflater og ideal, eller når 

hällarna ble forandret av strandlinjeforskyvning og ble förknippas med minner og tradisjoner 

som ble opprettholdt gjennom att nye helleristninger ble laget som tillegg på eldre figurer. 

Eller å tilpasse virkeligheten etter myten. Eller ha vært en tids- og arbeidsbesparende 

funksjon. Fra et historiebruksperspektiv kan dette ses som eksempel på hvordan ”deler av 

historiekulturen aktiveres for å forme bestemte meningsskapende og handlingsorienterte 

helheter” (Aronsson 2004: 17). Nilsson (2017: 45) mener at skapningen av bilder over tid kan 

ha påvirket menneskenes bevegelsesmønster i landskapet som førte til at nye bilder ble laget 

på plasser der det fantes bilder. Det er ikke så mange överhuggningar og mennesker har ikke 

banket inn nye bilder over gamle bilder, men det kan ha vært viktig å finne en plass med 

viktig betydning, å se etter en plass som var stor nok for figurene eller lage nye bilder som 

passet med bildene som fantes fra før for eksempel på Hemstahällen i Boglösa, Uppland der 

er nye skip blitt tilpasset mellom eldre skipsfigurer. Ling (2008: 161) mener at tidsrommet 

mellom de tidligste og senere helleristningene i norra Bohuslän er stor og at helleristningene 

ble forandret flere ganger og forskjellene har blitt framhevet av mange forskere. Bergkunsten 

fungerte som en guddommelig, kosmologisk eller mytologisk medium i Bohuslän. Spørsmålet 

om helleristningenes mulige effekt over tid har også koblets til ett biografisk eller 

langtids/livshistorieperspektiv, en analytisk inngang som kan kobles til eller omfatte ett 

historiebruksperspektiv (Nilsson 2017: 19). I studier rundt Sør-Skandinavias helleristninger 

har spørsmål som kobles til disse perspektiv blitt brukt for å identifisere kronologisk utvikling 

på individuelle helleristninger (Nilsson 2017: 19).  

 

4.1 Sluttsats  

Plasser og monument kan fortsette å brukes selv om plassen eller monumentets betydning kan 

ha blitt forandret over tid.  

Föremål eller en plass som ”var der”, det er ting som identisk med det föremål som en gang 

har vært del av hendelser som en historiker skulle kalle for kvarleva.   

Fornvård, eller fornminnesvård, er å bevare levningene for framtiden og motvirke skader for 

eksempel gjengroing. Målet er att den beskyttede plassen skal være tilgjengelig for 

allmennheten og gi informasjon og kunnskap om vår historie og forklare hva som har funnet 

sted på plassen.   
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Lover som beskytter helleristninger er Kulturmiljölagen (KML). 

 

Det fins arkeologiske spor av att helleristningene fortsatte å ha en betydning etter at det ikke 

ble laget nye helleristninger. Helleristningslokaler fra steinalder kan ha påvirket hvor nye 

helleristninger ble plassert under eldre bronsealder som påvirket plasseringen av 

helleristninger under yngre bronsealder. 
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5. SAMMENFATNING    

Her samenfatter jeg de resultat som uppsatsen resulterer i og presentasjon av syfte, spørsmål, 

material og metode og teori.  

Uppsatsens mål er å undersøke helleristninger i Sverige som kulturarv.  Materialet i uppsatsen 

er helleristninger. Metoden er en litteraturstudie der andre forskeres meninger rundt materialet 

(helleristningene) sammenstilles og analyseres. Jeg begrenser uppsatsen til helleristninger i 

Sverige.  

 

Uppsatsen har 3 spørsmålsstillinger: 1 Hvordan kan kulturarv brukes? 2 Hvilke lover 

beskytter helleristninger? 3 Fins det arkeologiske spor av att helleristningene fortsatte å ha en 

betydning etter at det ikke ble laget nye helleristninger?  

 

Uppsatsens teoretiske utgangspunkt er historiebruksperspektiv. I uppsatsen bruker jeg 

historiebruk uansett tidsperioden bruken har skjedd. De fysiske sporene av fortiden ses som 

forskjellige funksjoner og har forskjellige betydninger under forskjellige tidsperioder. 

 

Jeg kan i min undersøkning se att helleristninger ses som minner som bevares i fysisk form (i 

bøker) og selve ritualet å banke inn bildene eller att å utføre ritualer ses som kroppslig bevart 

minne for eksempel minneseremonier.  

Lennart Klang, Britta Lindgren og Per H. Ramqvist (2002) forteller at helleristningene har en 

viss særstilling i relasjon til de fleste andre fornlämningskategorierna gjennom at man ikke 

som for eksempel med graver og boplasser – kan få ut mer informasjon om dem med hjelp av 

arkeologiske utgravninger. Dette innebærer at helleristningene sjeldent eller aldri utsettes for 

forstyrrelser so utgravninger at kildematerialet graves bort. 

Riksantikvarieämbetet (RAÃ) arbeider med beskyttelse av kulturen, med 

kunnskapsformidling og kunnskapsbygging, konservering og omsorg myndighet arbeid og 

arkeologisk uppdragsverksamhet.   

 

Länsstyrelsen er ansvarlig for å beskytte, informere og verne det regionale kulturmiljøet som 

bygninger og bosetningsmiljø, gamle gjenstander og kirker, kulturlandskap og 

industrihistoriske plasser.  
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Kulturmiljölagen (KML) bestemmer beskyttelse av verdifulle bygninger og fornlämningar, 

fornfynd, kyrkliga kulturminnen og noen kulturföremål.  

 

Riksantikvarieämbetet (2017 b) mener at målet med fornvård, eller fornminnesvård, er å 

bevare levningene for framtiden og motvirke skader for eksempel gjengroing. Det kan være 

helleristninger, skipsvrak, bronsåldersrösen, jernaldergravfelt, runstenar, ruiner, og 

bebyggelseslemninger. Målet er att beskyttede plassens skal være tilgjengelige for 

allmennheten og gi informasjon og kunnskap om vår historie og forklare hva som har funnet 

sted på plassen.  

Aronsson (2004) mener at föremål eller en plass som ”var der”, det er ting som identisk med 

det föremål som en gang har vært del av hendelser som en historiker skulle kalle for kvarleva.   

Plasser og monument kan fortsette å brukes og att nye ideer i samfunnet gis legitimitet 

gjennom referanser til fortiden, selv om plassen eller monumentets betydning kan ha blitt 

forandret over tid.  

Helleristningslokaler fra steinalder kan ha påvirket hvor nye helleristninger ble plassert under 

eldre bronsealder som påvirket plasseringen av helleristninger under yngre bronsealder. 

Gjenopptatt plassbruk skapte kanskje bevegelsesmønster i landskapet som kan ha levd kvar 

og strukturert menneskers aktiviteter også etter att tradisjonen å gjøre nye bilder hadde 

opphørt. Helleristningslokaler fra steinalder kan ha påvirket hvor nye helleristningslokaler ble 

plassert under eldre bronsealder som påvirket plasseringen av helleristninger under yngre 

bronsealder.  
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