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Abstract
Bergqvist, E. 2018. Gotlands hällristningar – En analytisk tolkning av motiven och placeringen
i landskapet.
Bergqvist, E. 2018. The rock carvings on Gotland – An analytical interpretation of the images
and placement in the landscape.
The rock carvings in southern Scandinavia are an important part of Bronze Age research and
the Scandinavian cultural heritage. There are three known sites with rock carvings on the island
of Gotland. They are located in the parishes of Lärbro, Fårö, and Lye. The rock carvings on
Gotland has been somewhat forgotten and are not a big part of research regarding the Bronze
Age on Gotland.
The aim of this thesis is to analyse the images on the rock carvings as well as analyse their
placements in the landscape, both the natural and the cultural. The images will be analysed and
possible interpretations of them will be discussed individually and together. Their relation to
other ancient monuments and archaeological features will also be analysed. Each area’s cultural
landscape where the rock carvings are present will be presented and compared with the other
sites on Gotland.
The result of this thesis shows that the rock carvings in Lärbro and Fårö are similar in both
images and placement in the landscape. Ships, cupmarks, and weapons are among images
carved at both sites. They both have a connection to fresh water and are in close proximity to
stone ships. These two rock carving sites show a connection to the sea and a maritime identity
in both their images and the surrounding cultural landscape. The rock carving in Lye has a
smaller number of images, only cupmarks and a pair of foot soles. It is located in a different
landscape which does not exhibit a connection to water in any way but instead shows a link to
the land. This indicates that the rock carvings on Gotland had a connection to both the water
and the land.
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1. Inledning

Hällristningar är en stor del av forskningen kring Skandinaviens bronsåldern och en central del
av Sveriges forntid och kulturarv. På Gotland finns det tre kända hällristningslokaler, en i
Lärbro socken, en i Fårö socken, och en i Lye socken. De gotländska hällristningarna har dock
inte fått mycket utrymme inom bronsåldersforskning sedan den första hällristningen upptäcktes
i början av 1900-talet. Det finns en kunskapslucka när det kommer till hällristningarna på
Gotland. Det finns ingen sammanställning av de olika lokalerna, deras motiv, och placering i
landskapet med tolkningar av detta. Det som har gjorts är antingen endast beskrivande eller en
generell analys där hällristningarna själva inte står i fokus och det är nödvändigtvis inte de
gotländska hällristningarna som analyseras utan hällristningar i allmänhet. Genom att analysera
deras motiv och placering i det naturliga och kulturella landskapet individuellt och tillsammans
kan en bättre förståelse för hällristningstraditionen på Gotland uppnås. Trots att de är få kan en
förståelse för dessa fornlämningar bidra med en djupare kunskap om kulturen på Gotland under
bronsåldern.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att tolka motiven på hällristningarna och analysera deras placering
i landskapet. Detta görs för att kunna studera deras relation med olika element i naturen samt
deras relation till andra fornlämningar från bronsåldern. För att få en bättre förståelse för de
gotländska hällristningarna måste de studeras i ett sammanhang där både deras enskilda motiv
och deras placering tolkas och analyseras samt hur de passar in i bronsålderns kulturlandskap
på Gotland kan diskuteras. Detta kommer att tolkas utefter dessa frågeställningar:
•
•
•
•

Vilka hällristningsmotiv finns på hällristningarna på Gotland och hur kan de tolkas?
Vart finns de i landskapet och har de en anknytning till vatten?
Vad hade de för roll i kulturlandskapet under bronsåldern på Gotland?
Varför finns de så få hällristningar på Gotland?

Genom att diskutera dessa frågeställningar och sammanställa dessa analyser kan en djupare
förståelse för de gotländska hällristningarna och deras roll i kulturlandskapet på ön att uppnås.

1.2 Metod och källmaterial
Motiven på hällristningarna och deras innebörd kommer att beskrivas och tolkas utifrån de
studier och forskning som har gjorts på hällristningarna i resten av södra Skandinavien.
Hällristningslokalerna kommer inte att jämföras med en specifik hällristningslokal utan en
generell, tematisk jämförelse kommer att utföras. Det finns olika tolkningar av de olika motiven
och hur de passar in kosmologin. Dessa tolkningar kommer att diskuteras och hur
hällristningarna passar in i kulturlandskapet på Gotland kommer att analyseras. På de olika
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hällristningslokalerna kommer motiven att analyseras var för sig och i ett sammanhang. De
kommer även att jämföras med andra fornlämningar från bronsåldern på Gotland för att
undersöka om det finns likade kulturella uttryck eller symbolik mellan dem. Denna jämförelse
kommer främst att göras med skeppssättningarna.
Hällristningarnas placering i landskapet är viktig att studera och kommer att tolkas utefter
vilket väderstreck de är riktade för att undersöka om de är riktade mot solen samt om de ligger
nära vatten eller inte. För denna analys kommer de forna strandlinjerna som SGU tagit fram att
användas för att mäta hur nära vatten de låg för 3500 år sedan.
Deras relation i landskapet till andra fornlämningar från bronsåldern kommer även att
studeras. Detta kommer att göras för att undersöka om de ligger i samma område som andra
fornlämningar eller om de inte gör det. Detta görs även för att undersöka vilka slags
fornlämningar som finns i närheten och om det är samma fornlämningar som ligger intill alla
tre hällristningslokaler eller om det finns skillnader.
För att bättre förstå deras förhållande till vatten och andra aspekter av landskapet samt andra
fornlämningar kommer kartor att framställas med hjälp av GIS. I dessa kartor kommer de forna
strandlinjerna vara med samt en rekonstruktion av kulturlandskapet under bronsåldern omkring
de olika hällristningslokalerna. Strandlinjerna kommer att hämtas från SGU och information
om fornlämningarnas geografiska position kommer att hämtas från FMIS.
För att få en bättre förståelse för varför det finns så få hällristningar kommer olika aspekter
som kan påverka detta att diskutera. Två aspekter som kommer att tas upp är Gotlands porösa
kalkstensberggrund och andra kulturella uttryck som skulle kunna vara en slags ersättning för
hällristningarna.

1.3 Teori
Hällristningarna i södra Skandinavien tolkas främst på två vis. Hällristningarna anses av många
arkeologer vara religiösa. Scenerna anses vara mytologiska och avbilda gudomar och andra
religiösa karaktärer. De olika figurerna anses representera religiösa symboler eller karaktärer
som tillsammans skapar mytologiska scener. Olika motiv har ofta flera olika tolkningar som
varierar och kan bero på hela hällens sammansättning av figurer. Även deras placering i
landskapet anses ha religiösa betydelser då de olika elementen hade religiösa betydelser under
bronsåldern och elementen sammanbinds på hällristningarna. Många av dessa tolkningar
grundar sig i jämförelser med andra kulturer från en mängd olika tidsperioder (Almgren 1927;
Ohlmarks 1963; Kaul 2004, Kaliff 2007:55–58).
Det finns dock arkeologer som är kritiska mot detta eftersom det finns en sådan stor
variation av scener som avbildas på hällarna. Hällristningarna kan inte endast tolkas utefter
motivens likhet till andra kulturella uttryck från andra delar av världen utan de måste studeras
i sin eget kontext. De anser istället att de scener som avbildas på hällristningarna representerar
händelser och ritualer från verkliga livet. Det finns även teorier om att hällristningarna vid
vatten användes som mötesplatser rörande handel och resor och ceremonier för resandet (Ling
2008; Wehlin 2013). Denna uppsats kommer att ha dessa två teoretiska tolkningar av
hällristningar som utgångspunkter för att diskutera möjliga mytologiska och icke-mytologiska
tolkningar av Gotlands hällristningar.

1.4 Avgränsningar
De gotländska hällristningarna kommer inte att jämföras med en specifik plats i södra
Skandinavien men de kommer främst att jämföras med hällristningar i Götaland eftersom de
alla är av sydskandinavisk stil. Av dessa kommer de främst att jämföras med hällristningarna i
2

Bohuslän eftersom där finns det stora koncentrationer av hällristningar och mycket av
forskningen kring hällristningar rör just dem.
En av de plaster som har listas som en hällristningslokal av en del arkeologer är RAÄ
Vallstena 251 och 252 (Wehlin 2013:141). Eftersom skålgroparna är de enda ristningarna på
blocken och de inte är ristade på en häll kommer dessa inte att tas med som en hällristningslokal
i denna uppsats.

1.5 Källkritik
De främsta källkritiska aspekterna grundar sig i att det finns så få hällristningar på Gotland och
att det inte finns någon känd anledning till det. Det kan bero på en mängd olika orsaker.
Gotlands berggrund består av kalksten. Kalksten är en porös stenart som lätt vittrar sönder.
Detta kan ha lett till att hällristningar har försvunnit sedan bronsåldern. Kalkstenen kan även
vara anledning till att en hällristningstradition inte fick fäste på Gotland då de lätt vittrar sönder.
Det kan även bero på att inventeringslägen varierar i olika delar av landet. Detta leder till att
det finns större förutsättningar för upptäckter av hällristningar i olika delar av Sverige. De
hällristningar som är kända på Gotland är alla horisontella vilket försvårar upptäckten för fler
hällristningar eftersom de inte syns tydlig. Dessutom påverkar just att det finns få hällristningar
och att de är relativt olika på Gotland tolkningen av dem då det inte varit möjligt att skapa
någon övergriplig bild av hällristningstraditionen på Gotland.
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2. Tidigare Forskning

Forskning om de svenska hällristningarna har pågått under en lång tid sedan de upptäcktes på
1600-talet. Först ansågs de tillhöra vikingatiden innan de daterades till bronsålder. Många av
hällristningarna upptäcktes genom inventeringar under 1800- och 1900-talet vilket har hjälpt
öka kunskapen om dem. Det var först under början av 1900-talet som hällristningarna på allvar
började tolkas som religiösa och det är främst två böcker som ligger till grund för den
uppfattning och tolkning av hällristningarna som arkeologer har idag (Bertilsson 2015).
Almgrens Hällristningar och kultbruk (1927) var en av de första som tolkade hällristningarna
som religiösa. Verket tar upp och går igenom de olika motiven och presenterar olika möjliga
religiösa tolkningar av dem. Åke Ohlmarks Hällristningarnas gudar (1963) går i samma spår
som Almgrens och tolkar och lyfter fram olika gudomar som finns avbildade på
hällristningarna. Både Almgren och Ohlmarks jämför hällristningarna med liknande
avbildningar från andra tidsperioder och kulturer och använder denna information som finns
om avbildningarna för att tolka hällristningarna i Sverige. Dessa två verk är relevanta än idag.
Dock tycker flera arkeologer att hällristningarna inte endast kan tolkas som religiösa och
att det inte endast är deras motiv som spelar en viktig roll i förståelsen av dem. De menar att
hällristningarna inte symboliserar relationen mellan gudar och människor utan relationen
mellan människor. Arkeologer är kritiska till att de är mytologiska eftersom det finns en sådan
stor variation av motiv och scener som annars borde vara mer enformiga. De menar att de
istället visar verkliga händelser och ritualer som utspelat sig i närheten samt att de har fungerat
som mötesplatser där ritualer och ceremonier har skett (Ling 2008:6,161f).
Arkeologer är idag överens om att hällristningarnas placering i landskapet var viktig och
att placeringen i landskapet är central för att förstå dem. Landskapsstudier har idag en stor roll
inom forskning kring hällristningar. För att rekonstruera det landskap som fanns under
bronsåldern spelar de forna strandlinjerna en viktig roll för att kunna studera deras relation till
vattnet (Ling 2010).
Det finns tre hällristningslokaler på Gotland, RAÄ Lärbro 303:1, Fårö 379:1, Lye 24:1
(figur 1). Den första blev känd 1910 under en inventering av bildstenar (Nordin 1911). De andra
två upptäcktes senare under 1900-talet. Hällristningarna har daterats med hjälp av
skeppsristningarna till 1500–1100 f.Kr. (Wehlin 2013:141).
Göran Burenhult har i Götalands hällristningar del 1 (1980) satt in hällristningsmotiven i
en kronologi och delar in de olika ristningarna i typer. Han har studerat hällristningslokalerna i
Götaland (förutom Göteborgs och Bohus län samt Dalsland) och har med hjälp av tabeller
redovisat vilka typer av ristningar som finns på varje plats och hur många av dem det finns. I
detta verk finns dock endast en av hällristningslokalerna från Gotland med (RAÄ Lärbro
303:1).
1993 gjorde Pia Andersson en landskapsstudie av hällristningarna på Gotland. Där
presenterades hällristningarnas geografiska placering och de fornlämningar som finns i
närområdet och bristen på hällristningarna på Gotland diskuteras. I uppsatsen diskuteras de
skillnader i landskapet som finns på södra Skandinaviens fastland och på Gotland och hur detta
kan leda till kulturella skillnader. Gunilla Runesson har även i sin avhandling om boplatser på
Gotland diskuterat dessa aspekter samt belyser olika fornlämningskontexter där
hällristningarna finns och hur de relaterar till varandra (2014:80f, 110f).
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Mycket av hällristningsforskningen har dock inte tillämpats på de gotländska
hällristningarna i någon större utsträckning utan endast hällristningar i allmänhet. De analyser
som har gjorts rörande hällristningarna på Gotland är främst då de jämförts med andra
fornlämningar och deras koppling till vatten har diskuterats (Andersson 1993; Bradley et al.
2010; Wehlin 2013). De enda motiven som har analyserats något är skeppsristningarna och då
endast i jämförelsens med de gotländska skeppssättningarna och hur skeppssättningarna har
kunnat vara en slags ersättning för hällristningarna. Dock är dessa analyser mer generella och
är främst baserade på de övriga hällristningarna i Sverige.
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3. Presentation av materialet

3.1 Hällristningar i Sverige
I södra Sverige finns det över 21 000 hällristningslokaler. Den största koncentrationen av
hällristningar finns i Bohuslän men de finns på flera plaster över hela Skandinavien, Finland,
västra Ryssland, och norra Tyskland (Goldhahn et al. 2010:3–6).
Det finns två olika hällristningstraditioner, en i norr och en i söder. På hällristningarna som
tillhör den norra traditionen avbildas ofta olika typer av bytesdjur som älgar och renar men även
båtar och människor. Den södra förknippas främst med skepps- och jordbruksscener. Den här
uppsatsen kommer dock endast att fokusera på den södra då det är den traditionen som de
gotländska hällristningarna tillhör. Hällristningstraditionen fanns under en lång tid, de är främst
daterade till bronsåldern men skapades ända in i tidig järnålder. Hällristningarna i södra
Skandinavien dateras främst mellan 1600 och 300 f.Kr. (Goldhahn et al. 2010:3–6).
På grund av strandlinjeförskjutningen har landskapet runt omkring hällristningarna
förändrats. Det landskap som finns idag såg annorlunda ut under bronsåldern. För att få en
förståelse för det landskap hällristningarna fanns i under bronsåldern och för att kunna tolka
dem utefter detta är rekonstruktioner av strandlinjer viktigt. Detta har även använts för att datera
dem (Ling 2010).
Hällristningar finns både vid kuster och inåt land. De som ligger inåt land brukar antigen
kopplas till vattendrag eller till jordbruksmarker. Detta märks inte bara på deras placering i
landskapet utan även på de motiv som finns ristade på hällarna. De hällristningarna som kopplas
till vatten, både vid salt- och sötvatten, har ofta skeppsfigurer (Burenhult 1980:57).
De flesta av hällristningarna i Bohuslän ligger mellan 0 till 100 meter från strandlinjen,
med endast ett fåtal (10 %) alldeles intill vattnet. De flesta av hällristningarna med minst 100
meter till strandlinjen ligger på en höjd eller en klippa (Ling 2010:37). Hällarna som ligger i
närheten av strandlinjen är ofta sluttande mot vattnet så att de syns från båtar (Cornell & Ling
2010:75).
Vid utgrävningar av områden intill mindre hällristningarna i Bohuslän har spår av ritualer
och ceremonier funnits. Vid större hällristningar har dock mycket lite återfunnits och det finns
få spår av aktiviteter (Ling 2008:6). Intill hällristningar har det bland annat hittats flinta, härdar,
och keramik. Bränd lera har även återfunnits vid hällristningslokaler som kan ha använts för att
måla ristningarna i en röd färg (Bengtsson 2004:101–129).
Hällristningarna dateras inte endast genom rekonstrueringar av strandlinjen utan även
genom typologisk datering. Detta görs främst genom att studera skepps- och vapenristningarnas
stilar. Det var genom jämförelsen av skeppsristningarna och bronsföremål som de först
daterades till bronsåldern (Bertilsson 2015:11f). En del av ristningarna är väldigt svåra att
datera mer exakt vilket gör att det endast är de olika ristningsfigurerna som förändrades över
tid som kan ge en datering. Dock kan både denna dateringsmetod och datering genom
strandlinjerekonstruktioner endast ge en ungefärlig datering (Ling 2008:59–65).
Hällristningarna har en stor variation av motiv. I detta avsnitt kommer endast de vanligaste
figurerna samt de som finns på de gotländska hällristningarna att presenteras.
Det vanligaste motivet är skålgropar. Dessa är små, runda gropar som ristas in i hällen. De
är enkla och snabba att skapa. Eftersom de endast består en grop och inte har någon stilistisk
variation är de väldigt svåra att datera. De kan endast dateras om de förkommer i ett
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sammanhang med andra hällristningar. De flesta skålgropar dateras därför till bronsåldern men
de förekommer både under tidigare och senare tidsperioder. De förekommer inte bara på
hällristningar utan är även ristade på stenar och stenblock i flera olika kontexter (Horn 2015).
Skålgroparna har olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de är ristade i. Ensamma
skålgropar och de som är ristade i tillsammans med skepp tolkas oftast som solen. De skålgropar
som inte är ristade tillsammans med andra figurer på horisontella hällar tolkas även av en del
arkeologer som stjärnor. Dessa kan även samla vatten. Ibland är de ristade tillsammans med
människor. Då representerar de ofta det kvinnliga könsorganet. I detta sammanhang tolkas de
ofta som gudinnor. Skålgropar förekommer även som huvuden på människor. Detta gäller även
besättningsstrecken på skeppsristningar. Då har några eller varje individ en liten grop över sig
som representerar huvudet. Gamla skålgropar kan även återanvändas som huvuden. Eftersom
de är enkla att skapa och förekommer i många olika kontexter kan det dock vara svårt att säga
att de skulle ha en övergripande symbolik som återfinns i alla sammanhang de ristas i (Horn
2015:29–40).
Skeppen är den näst vanligaste figuren. Det finns flera olika stilar och typer av avbildningar
och på de allra flesta är det endast skrovet som avbildas, inga åror eller segel. Skeppen kan både
vara bemannade och obemannade. De flesta skeppen är bemannade. Detta visas genom att
streck ristas på skeppet och varje streck representerar en individ. Ibland förses alla eller delar
av besättningen med skålgropshuvuden (Horn 2015:35).
Det finns flera tolkningar av skeppsristningarna som delar upp sig i två huvudfåror.
Antingen anses de vara kopplade till religion och de liknande religiösa bilderna som återfinns i
andra indoeuropeiska kulturer under forntiden (Ohlmarks 1963:45f; Kaul 2004:190–200;
Kristiansen 2012) eller så kopplas de till de skepp och resor som förekom i vardagen (Ling
2008 220-227; Cornell & Ling 2010:74f). Dessa tolkningar kan även kombineras (Wehlin
2013:156f). Båda sidor av tolkningarna är dock överens om att hällristningsskeppen
symboliserar resor.
Det finns flera mytologiska tolkningar av skeppen och de anses vara en central del i
bronsålderskosmologin. Skeppsristningar som förekommer tillsammans med skålgropar, som
inte är huvuden, kallas för solskepp. Dessa har tolkats som skepp som fraktar solen på sin resa
över himlavalvet. Solskeppen som är riktade åt höger kallas för dagskepp och för solen över
himlen. De som är riktade åt vänster är de skepp som för solen tillbaka till sin utgångspunkt
under natten (Kristiansen 2012:74–76).
Skeppen fraktar dock inte bara solen utan kan även föra de döda till dödsriket. Skepp har
under bronsåldern, samt under tidigare och senare tider, varit symboler kopplade till gravar i
Skandinavien. Liknande symbolik förekommer även i andra kulturer, till exempel forna
Egypten och antikens Grekland. Detta har lett till att en del av skeppen på hällristningarna även
har tolkats på detta vis (Artelius 1996:22).
I de icke mytologiska tolkningarna anses skeppen symbolisera resor som skedde i verkliga
livet. Aktiviteter rörande skepp och resandet var en viktig del av samhället på de plaster
skeppsristningar återfinns (Ling 2008:220–227). I denna tolkning får även skålgroparna en ny
tolkning då de istället representerar navigationen som var viktig för att kunna utföra långväga
resor över havet (Wehlin 2013:158f).
Fötter förekommer ofta på hällristningar. Det finns två olika typer av fotsulsristningar. Den
ena typen ser ut som ett avtryck av en sko och den andra som ett avtryck av en bar fot.
Skoavtrycken är de vanligaste och dateras främst till äldre bronsålder. Fotavtrycksristningarna
dateras till yngre bronsåldern (Malmer 1981:59; 1989:24). Den största delen av alla
fotsulsristningar finns i Skåne med nästan hälften av dem. Väster- och Östergötland har
tillsammans majoriteten av den andra hälften. Fotsulorna har främst en koppling till inlandet
och platser där jordbruk har förekommit men är även närvarande både vid kuster och vatten
inåt land (Burenhult 1980:63; Bradley 2015:40–42).
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Fotsulorna är ofta för små för att kunna tillhöra vuxna. Detta har gjorts att de har kopplats
till ritualer rörande övergången från barn till vuxen (Bradley 2015:41). De tolkas även av en
del arkeologer som en representation av en osynlig gudom i och med att det finns liknande
avbildningar i andra kulturer, till exempel Indien (Almgren 1927:212–128). Fotsulorna har även
en koppling till solen då de som ristade på hällar i närheten av strandlinjen ofta är riktade så att
om någon stod på dem skulle de se ut över vattnet och solens resa över det (Bradley 2015:41).
På de svenska hällristningarna finns ca 300 vapenristningar. Yxor är den vanligaste
vapenfiguren men svärd förekommer även samt pil- och spjutspetsar. Vapenristningar har ofta
en tydlig koppling till vattnet. På östkusten förekommer de allra flesta av svärds- och
dolkavbildningarna som finns i södra Skandinavien (Burenhult 1980:75). Yxor avbildas ofta i
naturlig storlek medan svärd och dolkar avbildas något mindre (Malmer 1989:17). Det är
vanligt att människor med yxor avbildas i olika stridsscener. Personer med yxor tolkas även
som religiösa och anses av en del arkeologer bland annat att vara en föregångare till den
vikingatida åskguden Tor (Ohlmarks 1963:78–89). Vapenristningarna kan även vara
avbildningar av riktiga vapen och deras symboliska värde. Vapen var under bronsåldern en
statussymbol och representerade makt, resor, och handel (Karlenby 2001).
Djurfigurer är vanligt förekommande på hällristningarna i södra Skandinavien. De djur som
avbildas är främst fyrfotade djur samt ormar och fåglar. De fyrfotade djuren är vanligast men
det går inte alltid att avgöra vilket slags djur det rör sig eftersom de inte alltid har tydliga
karaktärsdrag. De djur som har urskilts är främst hästar, hjortdjur, nötkreatur, och vildsvin
(Malmer 1989:21). Djur, framför allt hästar, har en koppling till solskeppen då de ibland
avbildas tillsammans. Det har tolkats som att dessa djur förflyttar solen mellan dag- och
nattskeppen. Skepp på hällristningarna avbildas ibland med ett hästhuvud i fören (Bradley
2006:376). Hästen anses vara en central del av bronsålderns kosmologi (Kaul 2004:271).
Djur förekommer även i plöjningsscener och hela den södra traditionen av hällristningar
kopplas till jordbruket (Goldhahn et al. 2010:3). Trots detta är plöjningsristningar ovanliga men
de som förekommer avbildar främst människor som plogar en åker med hjälp av två oxar
(Malmer 1989:20f). Även detta vardagliga motiv har tolkats som religiöst och en del av soloch fruktbarhetskulten då själva plogningen har tolkats som rituell (Almgren 1927:105–197).
Människofigurer är vanligt förekommande. De förekommer i många olika sammanhang
och är avbildade i många olika stilar och utför en mängd olika aktiviteter. Detta gör att de inte
finns en enda tolkning av dem utan det beror på den individuella ristningen (Malmer 1989:22f).
Det finns en mängd olika tolkningar av alla hällristningsmotiven. Det är viktigt att komma
ihåg att alla figurer av samma motiv och typ på hällristningarna runt om i Skandinavien har inte
en enda mening utan hela hällens scener måste tas med i tolkningen av den. I detta avsnitt har
främst figurernas religiösa symbolik och mening presenterats. Hällristningarna tolkas dock inte
av alla som religiösa. Hällristningarna har tolkats som religiösa av många arkeologer och att de
avbildar mytologiska händelser (Ohlmarks 1963; Kaul 2004; Kristiansen 2012) medan menar
andra att de inte är religiösa utan att de istället avbildar händelser och ritualer ur vardagen (Ling
2008; Wehlin 2013). Detta kommer att analyseras och diskuteras i kapitel fyra och fem.

3.2 Hällristningarna på Gotland
På Gotland finns tre kända hällristningslokaler. En ligger i Lärbro socken, en i Fårö socken,
och en i Lye socken (figur 1). Skålgropen är även på Gotland det vanligaste på motivet på
hällristningarna med skeppen som den näst vanligaste. Skeppen finns på två av
hällristningslokalerna och kan dateras till 1500–1100 f.Kr., period II och III (Wehlin 2013:141)
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Figur 1. Sockenkarta över Gotland med hällristningslokalerna. (Karta: framställd av Emma Bergqvist av data från FMIS och
SGU).
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3.2.1 Lärbro
Hällristningen vid Häggvide gård i Lärbro socken (RAÄ Lärbro 303:1) är den första som
upptäcktes på Gotland. Den blev känd först 1910 under en inventering av bildstenar (Nordin
1911). Den upptäcktes året innan av markägare under ett tunt lager jord. På tjugotalet täcktes
den över på grund av ristningarna började vittras bort. Den avtäcktes dock senare under mitten
av 1900-talet. Inmätningar av hällristningen har gjorts tre gånger 1911, 1975, 1994. I samband
med den senaste inmätningen täcktes den över ännu en gång då hällristningen hade skadats
ännu mer (Löfvendahl 1996).
Hällen är av kalk och är i princip horisontell. Den är 9.3 meter lång och 4.9 meter bred.
Bilderna är riktade i sydöstlig riktning. Hällristningen ligger idag mitt ute på en åker i närheten
av en bäck (Nordin 1911). Denna bäck rinner delar av året över den östra delen av ristningen
(Löfvendahl 1996). Under forntiden fanns dock en sjö eller en mosse inte långt från platsen
som inte finns kvar idag (SGU).
Ristningen ligger i närheten av flera andra fornlämningar från bronsåldern. Både rösen och
skeppssättningar finns i närområdet. Flera av dessa ligger på gravfältet Domarlunden (RAÄ
Lärbro 162:1). Det finns även fornborgar och skärvstenshögar i några kilometer från plasten
(FMIS).
Denna hällristning är den största och den mest kända av de som finns på Gotland. På
ristningen finns skepp, skålgropar, fotsulor samt yxor (figur2). Antalet av varje figurtyp varierar
beroende på inmätningen då de redogör olika uppgifter. Dessa skillnader kommer att

Figur 2. Inmätning av RAÄ Lärbro 303 (Burenhult 1980).

presenteras nedanför.
Det är svårt att säga hur många skålgropar det finns på grund av de olika inmätningarna. Det
ungefärliga antalet ligger mellan 150 och 300 (Nordin 1911; Burenhult 1980:23). De är spridda
över hela hällen men är främst koncentrerade mot mitten. En del av dem ligger på rad och en
del av dessa är sammanlänkande med en linje. Skålgroparna är 3–9 cm i diameter (FMIS).
På hällristningen finns det ca. 25 skepp avbildade. De är främst ristade i ändarna av hällen.
Alla skepp är avbildade med två relingslinjer och majoriteten av skeppen har en besättning som
är markerade med bemanningsstreck. Skeppen seglar i flera olika riktningar över hällen. En del
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av skeppen är avbildade i tydliga par. Skeppen är mellan 35 och 90 cm långa och är av Rörbytyp
(FMIS; Burenhult 1989:81).
Tre säkra yxfigurer är avbildade på hällen. Alla tre är kantyxor och av samma typ. De är
40–50 cm långa och de är ristade i mitten av hällen (FMIS; Burenhult 1980:73–5).
På hällristningen finns flera fotsulor ristade. Fotsulorna är avbildade som skoavtryck och
är försedda med en klacklinje. De är 25–35 cm långa. Antalet fotsulor beror på inmätningen.
Den äldsta som mättes in 1910 visar 11 fotsulor varav åtta av dem utgör tydliga par. Ett par är
i mitten av hällen och de andra är uppdelade i de olika ändarna. De är alla riktade mot samma
punkt. Vid den senare inmätningen finns endast sex fotsulor i tre tydliga par, ett i mitten av
hällen och två det västra hörnet.
Det har gjorts tre inmätningar av hällristningen. Avbildningarna av inmätningarna skiljer
sig något åt, speciellt i det nordöstra hörnet. Skillnaderna mellan de olika inmätningarna kan
bero på att den har skadats. Den största skadan har noterats vara i det östra hörnet och flera av
figurerna har helt försvunnit mellan de olika inmätningarna (Löfvendahl 1996). På den första
avbildningen som gjordes 1910 syns fem stycken fotsulor där fyra av dem utgöt två par, samt
några skepp (figur 3). I de senare avbildningarna finns inga av fotsulorna med och endast några
av skeppen medan nya skepp även har lagts till. Det finns fler skillnader mellan de båda
avbildningarna men de här är de främsta.

Figur 3. Inmätningen av RAÄ Lärbro 303 1910 (Nordin 1911).

Somrarna 1971 och 1972 utfördes utgrävningar i området runt omkring hällen för att undersöka
om det fanns fler hällristningar runt omkring. Vid undersökningen hittades ytterligare 26
skålgropar, 2 skepp, och 3 yxor (Hammar 1979).
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3.2.2 Fårö
Hällristningen på Fårö (RAÄ Fårö 379:1) upptäcktes 1997 och är 3,8 x 1 meter och ligger i
västsydvästlig och ostnordostlig riktning. Hällen sluttar lätt mot nordnordväst. Ristningen
består av 5 skepp, 18 skålgropar, ett svärd, och ett djur samt 9 fragmentariska ristningar (figur
4). Av dessa fragment finns en möjlig människa (Broström 1999).

Figur 4. Inmätning av RAÄ Fårö 379 (Broström 1999).

Fyra av skeppen är bemannade och av dubbellinjetyp och ett är av enkellinje typ och är inte
bemannat. Tre av skeppen är ristade tätt ihop och ovanför varandra. I samband med skepp finns
det skålgropar. Endast ett av alla skeppen är uppochner. Detta skepp är bemannat och har ingen
tydlig relation med något av de andra skeppen. Skeppen är mellan 22 och 55 cm långa (FMIS;
Broström 1999). En del av besättningsstrecken på två av skeppen i den östra änden har
skålgropar som huvud. I det översta har de fem längst fram av de totalt elva besättningsstrecken
skålgropshuvuden. I skeppet längst ner har endast en av dem, den näst längst fram, ett
skålgropshuvud.
Det finns omkring 18 skålgropar och de är utspridda över hällen. De flesta av dem är
ensamma men ett fåtal av dem förekommer i mindre grupper, främst i det sydöstra hörnet.
Skålgroparna är 3 – 6 cm i diameter (FMIS).
Svärdet som är avbildat är 49 cm långt. Djuret har fyra ben och består av en streckkropp
och är 29 cm långt. Den möjliga människofiguren är 23 cm. Dessa tre figurer är ristade i mitten
av hällen (FMIS; Broström 1999).
Hällen ligger idag i direkt anslutning till vatten. Den ligger under delar av året under vatten.
Detta vattendrag finns dock inte med på SGU:s inmätningar av de forna strandlinjerna.
Även denna hällristningslokal ligger i närheten av andra bronsåldersfornlämningar, bland
annat ett röse och en skeppssättning.
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3.2.3 Lye
Hällristningen i Lye (RAÄ Lye 24:1) är den minsta av de kända hällristningarna på Gotland.
Kalkstenshällen är 1,5 x 1 meter och är riktad i nordvästlig till sydöstlig riktning. Det finns
endast två sorters ristningsfigurer på hällristningen i Lye. Dessa är fotsulor och skålgropar. På
hällen finns det ett par fotsulor som är omgivna av 7–8 skålgropar (figur 5). Fotsulorna är 23
cm långa och är helt urgröpta. Det finns även en skåra som går mellan fotsulorna (FMIS).

Figur 5. RAÄ Lye 24 (Gotlands museum).

Idag ligger hällristningen i ett skogsområde och det rinner idag en bäck alldeles intill platsen.
På LiDARkartor syns det att det finns fossil åkermark alldeles intill hällristningen. Detta är
dock inte någon registrerad fornlämning (FMIS).
Området runt omkring hällristningen är tomt på fornlämningar. Detta kan dock bero på att
området består av skog och de därför inte har återfunnits. Det är främst utanför skogsområdet
fornlämningarna finns i de uppodlade och röjda områden runt omkring där de kan ha upptäckts
vid jordbruk. De närmsta fornlämningarna är skärvstenshögar (FMIS).

3.3 Bronsåldern på Gotland
Landhöjningen och strandlinjeförskjutningen har påverkats Gotlands kustlinje under
förhistorien. På norra Gotland är strandlinjen lik den som finns idag utan några dramatiska
förändringar utan det är främst på södra Gotland skillnaderna finns. Det är stora skillnader
mellan bronsålder och idag när det kommer till sötvatten. Under bronsåldern fanns det fler
vattendrag på Gotlands inland (SGU).
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3.3.1 Boplatser
Hus och boplatser har ofta under bronsålder en koppling till gravar och andra rituella och
religiösa aktiviteter (Victor 2002:33). I Östergötland har spår av boplatser funnits i samband
med hällristningar (Nilsson 2010:3). I Bohuslän tenderar de att vara separerade i landskapet
från boplatser och ligga ca 500–1000 m ifrån hällristningslokalerna (Ling 2008:6).
Huslämningar från bronsåldern är inte vanligt förekommande i det arkeologiska materialet.
Det som finns bevarat är främst stolphål. Därför är det spåren av aktiviteter som tyder på om
en plast har varit en boplats. Dock är det svårt att skilja på boplatser och andra platser där
liknande aktiviteter har skett. Därför finns det heller inte någon klar definition på vad en boplats
är under bronsåldern (Runesson 2014:19,34).
De flesta bronsåldersboplatser har framkommit vid exploateringsgrävningar. Detta har
gjort att de områden där flest exploateringsgrävningar sker är de områden som har flest kända
bronsåldersboplatser. Gotland där det till stor del endast är mindre grävningar av denna sort
som sker finns det inte många kända boplatser (Runesson 2014:19f).
Den främsta indikationen på bronsåldersboplatser har länge ansetts vara skärvstenshögar.
Skärvstenshögar är främst något som kopplas till bronsåldern. De består av skörbränd sten och
sotig jord samt övrigt avfall som keramik eller ben. De registreras som boplats och hittas ofta i
samband med kämpgravarna, stengrundshusen från romersk järnålder vilket kan tyda på en
kontinuitet på plasten. Det finns dock problem med detta då det inte finns en klar benämning
på vad en skärvstens hög är vilket även har lett till många olika tolkningar av dem. Alla
boplatser har heller inte någon koppling till skärvstenshögar (Runesson 2014:59f).

3.3.2 Monument – Rösen och skeppssättningar
Till skillnad från boplatserna från bronsåldern är monumenten betydligt synligare. Två av de
främsta stenmonumenten på Gotland är rösen och skeppssättningar.
Under bronsåldern börjar för första gången långväga resor att ske i Skandinavien.
Kontaktnäten blev större och tillgången till material och varor ökade (Kristiansen & Larsson
2005). Detta speglas i flera kulturella uttryck och skeppsymbolen, som under bronsåldern är
den vanligaste symbolen, förekommer i flera olika former. På Gotland är det främsta uttrycket
för detta skeppssättningarna.
Skeppssättningar består av stenar som är resta i en skeppsform. Det finns flera olika typer
som varierar i stil och storlek. Det finns ca. 400 skeppssättningar på ön varav ca 350 finns
bevarade idag, dock går det endast att söka fram 263 på FMIS. Alla skeppssättningarna är inte
undersökta men de flesta har daterats till yngre bronsåldern. De flesta är konstruerade mellan
1100 och 700 f.Kr., period IV-V. Skeppssättningar har främst använts till begravningar, främst
kremerat ben i urnor (Wehlin 2013:13–15, 24, 29f; Runesson 2014:76–78). Skeppssättningarna
är ofta placerade intill vatten, antingen den dåtida kustlinjen eller intill ett vattendrag. De vid
kusten är ofta placerade i en nord-nordostlig till syd-sydvästlig riktning medan de inåt land ofta
följer riktningen på det vattendrag de är placerade intill. De inåt land är även ofta placerade på
en höjd. Dock inte högst uppe på höjden utan i sluttningen mot vattnet (Wehlin 2013:84f).
Skeppssättningar användes dock inte endast till begravningar då flera av dem saknar
gravinnehåll. Vid utgrävningar av skeppssättningar har spår av andra aktiviteter som avsatt
flintavslag, stolphål, och härdar. Detta kan tyda på att skeppssättningarna, speciellt kluster av
skeppssättningar, även fungerade som möjliga mötesplatser (Wehlin 2013:121–128,193f).
Även skeppssättningarna har en mytologisk anknytning. Deras riktning har ofta en
koppling till solens upp- och nedgång vilket tyder på samma symbolik som solskeppen på
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hällristningarna. De har även en klar koppling till dödsskeppen då de har använts till
begravningar och anses ha fört den avlidne vidare efter döden (Bradley et al. 2010:89–94).
Rösen är en annan typ av stenmonument som var vanliga under bronsåldern på Gotland.
Enligt FMIS finns det 1006 rösen på Gotland. Rösen anses av en del arkeologer vara
föregångaren till skeppssättningarna och att de till stor del har en liknande symbolik. Även
dessa har använts som gravar. De flesta av dem dateras till bronsålder men de har använts under
en längre tidsperiod. Det högsta röset på Gotland är åtta meter högt medan de lägsta är under
en meter. Flera av de stora rösena har en sydkonstruktion som ofta är placerade syd till sydväst
om röset. Många av dessa rösen ligger intill den dåtida kustlinjen eller i anslutning till
vattendrag (Wehlin 2013:63–70; Runesson 2014:71–74).
Både rösen och skeppssättningar kan vara tecken på boplatser då flera av de möjliga
boplatserna på Gotland ligger intill båda typerna av fornlämningar. En del arkeologer menar
dock att rösen inte skulle vara en indikation på boplatser då de främst ligger vid kusten och den
bästa jordbruksmarken ligger inåt land och därför borde vara där boplatserna låg (Runesson
2014:73–84).

3.3.3 Bronsföremål
De flesta av bronsföremålen från Gotland hittades under slutet av 1800-talet och början av
1900-talet under jordbruksverksamheter. Detta har gjort att de flesta föremål inte har någon
kontext. Den större delen av fynden kommer från den yngre bronsåldern. Under äldre
bronsåldern är de flesta av fynden är holkyxor. Det finns 64 säkra depåfynd på Gotland (Hallin
2002:68–72).
Rakknivar av brons är något som av flera arkeologer har kopplat till skeppssättningar och
skeppsristningar och menar att de delar symbolik och är olika utryck för samma religion.
Rakknivar utsmyckas ofta med skeppssymboler och de är främst daterade till sen bronsålder
(Bradley et al. 2010:81). En del av dem är dekorerade med skepp i samma stil som de på
hällristningarna. Då är de även ofta avbildade tillsammans med solen och djur så även på
rakknivarna återkommer solskeppstolknigen. De har även en koppling till döden då de ibland
förekommer i brandgravar som gravgåvor. Själva rakkniven, även de utan dekorationer, har
tolkats som att de symboliserar skepp. Detta gäller även pincetter av brons som ofta
förekommer i skeppssättningar (Bradley 2006:374f; Wehlin 2013:140f).
På Gotland har endast ett fåtal bronsföremål med skeppsdekorationer hittas. En rakkniv
(SHM 7571) och ett svärd (SHM 3425) med skeppsavbildningar är de enda av denna sort som
är kända från Gotland. Ett flertal rakknivar och pincetter utan skeppssavbildningar har dock
återfunnits (Hansson 1927; Wehlin 2013:139ff).

3.4 Bronsålderns kosmologi
I det här avsnittet kommer endast en överblick av de delar av bronsålderns kosmologi som är
kopplade till uppsatsens syfte att presenteras.
De olika elementen anses av en del arkeologer vara en central del av bronsålders kosmologi.
Sten, jord, eld, och vatten anses ha varit symboliska representationer av religiösa företeelser
som genomsyrar olika delar av bronsålderssamhället, som till exempel konst och gravskick
samt gravritualer (Kaliff 2007; 2011). Dessa tolkningar gör att hällristningarnas och andra
fornlämningars placering i landskapet får en djupare mening då flera av dessa aspekter ofta
förekommer i dessa typer av fornlämningar och binder samman dem.
Solen är central i bronsålderns kosmologi. Jordbruket och jordbruksristningar anses även
vara en del av solkulten. Detta har även tolkats som en fruktbarhetskult. Skålgropen tolkas i en
del sammanhang som solen. När de ristas tillsammans med skeppen avbildar de solens gång
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över himlavalvet (Almgren 1927:105f, Kristiansen 2012). Denna solsymbolik finns inte bara
på hällristningarna utan återkommer även på bronsföremål och monument (Brøndsted
1958:86f, Bradley et al. 2010:89–94).
Tvillingar är något som återkommer i kosmologin och återfinns på hällristningar gällande
flera olika motiv samt bronsföremål (Kristiansen 2012:72).
Det finns även en del likheter mellan symboler och konst från bronsåldern i södra
Skandinavien och andra kulturer, framför allt i det forna Egypten. Solskepp är till exempel
något som förekommer i både på hällristningarna i Skandinavien och som avbildningar i
Egypten. Skepp är något som är vanligt förekommande i indoeuropeiska kulturer och de har
jämförts med de skandinaviska hällristningarna (Ohlmarks 1963:45–47).
Hällristningarna har varit en viktig del av forskningen om bronsålders religion då de både
passar in på tolkningarna kring elementen och för att de har en stor variation av avbildningar
och symboler som ger en inblick i religionen. Det är just utefter dessa som flera av parallellerna
har dragits (Almgren 1927; Ohlmarks 1963; Kaliff 2007:55–58).
Många av dessa tolkningarna kommer dock från etnografiska analogier samt jämförelser
med andra kulturer och tidsperioder. De materiella likheterna kan därför skilja sig flera tusen
år. Parallellerna som dras mellan olika kulturer och tidsperioder har även de ett stort avstånd i
tid eller rum. Bronsålders religion ses ibland som en direkt föregångare till den nordiska
mytologin även som det skiljer sig åtminstone flera hundra år mellan dem (Ohlmarks 1963;
Kaliff 2011). På grund av detta har dessa tolkningar fått kritik (Malmer 1981:108f).
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4. Analys

4.1 Motiven på hällristningarna
4.1.1 Lärbro
Hällristningen har ett stort antal skålgropar. Ensamma skålgropar av denna typ tolkas främst
som solen eller stjärnor (Horn 2015:33). Skålgroparna finns över hela hällristningen men är
främst koncentrade mot mitten av hällen. Där finns endast ett mindre andra figurer i detta
område av hällen med ett fåtal skepp och minst en yxa som ligger i utkanten av klustret. En del
av dessa skålgropar är sammanlänkade med fåror som tillsammans skapar figurer och linjer.
Flera av skeppen reser mot klustret av skålgroparna i mitten av hällen och fotsulorna är riktade
mot denna del av hällen.
En del av skeppen på hällristningen skulle kunna tolkas som solskepp då de förkommer
tillsammans med skålgropar. Dock åker de ofta åt samma håll eller så har de båda skeppen
besättningar. Dessa skepp far åt höger vilket skulle göra dem till dagsskepp. Detta indikerar att
det inte är dags- och nattskepp som har avbildats då dessa åker åt olika håll (Kristiansen
2012:74–76). Skålgroparna och skeppen har tillsammans i stort sett två olika tolkningar. Den
som förekommer oftast är att det representerar det skepp som för solen över himlavalvet. Den
andra tolkningen är mer praktisk och representerar de resor och navigation som skedde i
verkligheten, alltså att det är solen, och andra himlakroppar, som leder skeppen över haven
(Wehlin 2013:158f). Båda dessa tolkningar kan appliceras på denna hällristning. Det behöver
nödvändigtvis inte betyda att endast en tolkning är korrekt då både mytologiska och vardagliga
händelser kan ha avbildats.
Endast ett av skeppen är med säkerhet tomt. Tomma skepp tolkas som dödsskepp (Bradley
et al. 2010:94). Detta skepp skulle även kunna tolkas som ett nattskepp eftersom det är ristat
tillsammans med skålgropar.
En del av skeppen på ristningen i Lärbro förekommer i par. Ibland är de över varandra och
far åt samma håll. Andra skepp speglar varandra, antingen med kölen eller med ovansidan av
skeppet mot varandra. Tvillingar är något som förekommer i flera olika aspekter av kulturen
under bronsåldern i Skandinavien och har en mytologisk anknytning. De skepp som speglar
varandra skulle kunna tolkas som dag- och nattskepp (Kristiansen 2012:72–76).
På hällristningen fanns det vid den första inmätningen som utfördes 1910 fem par fotsulor
(och en ensam). Två par på var ände av hällen och ett i mitten riktade mot samma punkt. Detta
skulle kunna vara en indikation att de har varit kopplade till ritualer och där människor stod
placerade på dem under ceremonier. De som främst kopplas till detta är ritualer som rör unga
människor och övergången till vuxen ålder (Bradley 2015:41). De i Lärbro är dock mellan 25
och 35 cm långa vilket är lite större an barnstorlekar och de största av dem är väldigt stora.
Detta tyder på att det troligtvis inte är avsedda för ritualer rörande övergången från barn till
vuxen ålder. De skulle kunna föreställa en osynlig gudom men detta är svårt att fastställa.
Det enda vapen som är avbildade i Lärbro är yxor. De är ristade i naturlig storlek och
eftersom det inte är några människor som bär på yxorna avbildar de inte någon stridsscen. Det
kan därför tolkas som att de representerar yxans symbolik. Yxor kopplas ofta till makt, resor,
och handel (Karlenby 2001).
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Förutom fotsulorna är endast skepp, skålgropar, och yxor avbildade på hällen. Dessa tre
figurer är symboler med koppling till resor och navigation. Detta skulle kunna tyda på att
hällristningen inte är av mytologisk karaktär utan avbildar de resor som skedde i verkliga livet.

4.1.2 Fårö
Denna hällristning har en större variation av motiv än på de andra på Gotland, den är dock
relativt liten vilket komplicerar tolkningen av den.
Skeppsristningarna kan tolkas på samma vis som de på hällristningen i Lärbro då de både
kan kopplas till både de religiösa och de icke-religiösa tolkningarna. Fyra av de fem skeppen
är bemannade och även på denna ristning far skeppen mot mitten av hällristningen förutom det
tomma skeppet som är avbildad mer mot hällens mittpunkt. Några av bemanningsstrecken har
skålgropshuvuden. Detta kan tolkas på två olika vis. Antingen ristades skålgroparna innan
skeppen och de återanvändes som huvuden eller så avbildar de betydelsefulla personer (Horn
2015:35f).
På hällristningen på Fårö är skålgroparna mer jämt utspridda över hela hällen och de är
betydligt färre. Någon av dem förekommer i samband med skepp men inte på ett tydligt vis
som skulle tyda på att det var ett solskepp som avbildades.
Svärdet är den enda vapenfigur som är avbildad på hällen. Det är ingen som håller i svärdet
utan de är avbildat i naturlig storlek. Det är alltså ingen stridscen utan kan tolkas som att det är
själva svärdet och dess symbolik som har avbildats. Även på den här hällristningen finns
kombinationen av skepp och vapen, dock ett svärd istället för yxor, vilket indikerar resor och
handel.
På den här hällristningen förekommer enstaka ristningar, ett djur och en möjlig människa,
som inte avbildas på de andra på Gotland. När det kommer till djurristningen går det endast att
fastställa att det är ett fyrfotat djur men inte vad för slags djur som har avbildats. Även djur
kopplas till solskeppen då de ofta anses hjälpa till att flytta solen mellan dags- och nattskeppen
(Bradley 2006:374f). Det är främst hästar som har en anknytning till solen och förekommer ofta
i mytologiska avbildningar både på hällristningar och på rakknivar (Kaul 2004:271–73). Det är
dock inte fastställt om det är en häst som är avbildad på hällen.
På hällristningen på Fårö finns det en möjlig människoristning. Om så är fallet föreställer
den troligtvis en mansfigur då den avbildats med manligt könsorgan. Den utför inte någon
aktivitet, därför är det svårt att tolka dess betydelse. Djuret och människan är riktade mot
varandra på var sin sida av ett tomt skepp.
På denna hällristning finns det även flera fragmentariska ristningar som skulle kunna
påverka tolkningen av hällen om de varit fullständiga. Eftersom denna ristning har en större
variation av figurer än den i Lärbro där både ett djur och en människa är det mer troligt att
denna hällristning avbildar mytologiska scener.

4.1.3 Lye
Hällristningen i Lye är svår att analysera eftersom den har en sådan liten mängd figurer och det
är svårt att koppla den till olika tolkningar av hällristningsmotiven.
Fotsulorna är något mindre än de i Lärbro, 23 cm. Det är svårt att fastställa en tolkning
men de skulle kunna kopplas till övergångsritualer eftersom de är i av mindre storlek.
Även skålgroparna på denna häll blir svåra att tolka. Tolkningar av skålgroparna vid de
andra hällristningslokalerna kan nödvändigtvis inte appliceras på skålgroparna i Lye då det inte
finns några skepp på hällen. Därför kan endast den generella tolkningen att de representerar
solen appliceras på denna ristning.
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4.2 Placering i landskapet
Hällristningarnas placering i landskapet var betydelsefull och är en viktig del i tolkningen av
dem. Solen och vattnet anses av många vara centrala delar av religionen under bronsåldern och
detta speglas i flera aspekter av samhället, inklusive hällristningarna.
Inga av hällristningarna på Gotland ligger i anslutning till kusten men två av dem, Lärbro
och Fårö, har en koppling till vatten. Hällristningen i Lärbro låg under bronsåldern ca. 500
meter från en sjö eller myr. Detta är dock ingen direkt kontakt med vatten och det är oklart om
vattnet skulle synas från hällen. Hällristningen ligger på en plats där det förut fanns ett sund
som skiljde Gotland från den nordligaste delen. Detta gör att havet är närvarande ett par
kilometer på båda håll från platsen. Fåröristningens koppling till vatten kan dock diskuteras då
denna koppling inte finns vid rekonstruktioner av strandlinjer utan endast går att se idag. Den
ligger dock på en mindre ö så en närhet till havet finns.
Under historisk tid har det noterats att under vissa delar av året täcks både hällristningen i
Lärbro och hällristningen på Fårö helt eller delvis av vatten. Om detta skedde även på
bronsåldern kan en direkt koppling göras mellan deras placering och elementens kosmologiska
betydelse under bronsåldern. På dessa hällristningar kombineras då sten, vatten, och eld/himlen
(solen). När detta sker och solen reflekteras i vattnet syns figurerna tydligt (Kaliff 2007:127f).
I så fall tyder detta på att hällristningarnas placering i Lärbro och Fårö valdes på grund av dessa
religiösa föreställningar.
Hällristningen i Lye har dock ingen koppling till vatten. Detta samt att det inte finns några
skepp på ristningen tyder på att den inte är del av samma uttryck som de andra på Gotland och
speglar den del av hällristningstraditionen som finns in åt land.
Alla tre hällristningar är ristade på i stort sett vågräta kalkstensklippor vilket gör att de inte
är synliga i landskapet. Hällristningar är på många andra platser i södra Skandinavien placerade
på en lutande häll vilket gör dem synliga (Cornell & Ling 2010:75; Ling 2010:37).
Ristningarna på hällarna på Fårö och Lärbro är riktade åt motsatta håll, den ena mot
nordväst och den andra mot sydost. Lärbroristningen är inte riktad mot närmaste vattendrag
medan Fåröristningen är det. Ristningarna i Lärbro och Lye är riktade i ungefär samma riktning.
Riktningarna på dessa tre hällristningar har inget direkt sammanband och har troligtvis valts
utefter omgivningen på var plats och inte på grunda av att solen skulle träffa dem i en särskild
position på himlen.

4.3 Kulturlandskapet på Gotland under bronsåldern
4.3.1 Lärbro
I Lärbro socken finns en mängd olika fornlämningar från bronsåldern som visar ett rikt
kulturlandskap under bronsåldern. Det finns framförallt en mängd rösen och skeppssättningar i
området kring hällristningen men även skärvstenshögar och fornborgar (figur 6).
I närheten av hällristningen ligger gravfältet Domarlunden. Det finns flera olika gravformer
och det har daterats till både brons- och järnålder (Gerdin 1979). På detta gravfält finns en av
de största koncentrationerna av skeppssättningar på Gotland. Där ligger fem skeppssättningar
intill varandra. Just koncentrationer av skeppssättningar anses ha fungerat som mötesplatser
eftersom de är placerade vid kommunikationspunkter vid vattendrag. Detta anses även kunna
appliceras på hällristningar (Wehlin 2013:128, Hallin 2002:26). De tidigaste
skeppssättningarna på Gotland är samtida med hällristningarna med skeppsmotiv (Wehlin
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2013:68,141). Detta skulle kunna indikera en övergång från att rista i sten till att bygga i sten
samt att mötesplatserna har förflyttats.
Rösen finns även i området runt omkring hällristningen har en liknande användning och
symbolik som skeppssättningarna. De har en koppling både till döden och havet då de och
skeppssättningar ofta har liknande positioner i landskapet vilket kan tyda på en längre
kontinuitet på plasten (Runesson 2014:71–74).
Ingen bronsåldersbosättning, förutom fornborgarna som ligger några kilometer från
platsen, har återfunnits i Lärbro men det finns en del skärvstenshögar i området. Dessa ligger
dock minst en kilometer från plasten (Runesson 2014:61,75). Trots detta indikerar
skärvstenshögarna tillsammans med skeppssättningarna och rösena att det har funnits
bosättningar i närheten av hällristningslokalen.
Trots att hällristningen ligger flera kilometer inåt land finns kopplingen till havet kvar.
Havet finns närvarade både norr och söder om plasten. Detta märks av både på motiven på
hällristningen och på de fornlämningar som finns runt omkring den, framför allt i
skeppssättningarna. Platsen har en kontinuitet av skeppssymbolen vilket visar skeppens
betydelse, både den faktiska och den symboliska.

Figur 6. Kulturlandskapet i Lärbro under bronsåldern med bronsålderns vattennivå. (Karta: framställd av Emma
Bergqvist av data från FMIS och SGU).
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4.3.2 Fårö
På Fårö finns det färre fornlämningar från bronsåldern än i Lärbro och de är mer utspridda över
ön. Fornlämningarna är rösen, skeppssättningar, och skärvstenshögar (figur 7). Både en
skeppssättning och ett röse ligger intill hällristningslokalen. Skeppssättningen ligger endast 170
meter bort och röset inte långt därifrån (Wehlin 2013:142). Det finns inga direkta
koncentrationer av varken rösen eller skeppssättningar och inga tydliga platser för möjliga
mötesplatser.
På Fårö finns inga bekräftade bosättningar från bronsåldern. Endast ett fåtal
skärvstenshögar har funnits på Fårö som ligger över en kilometer från ristningen. Dock kan
även skeppssättningar och rösen vara tecken på boplatser (Runesson 2014:72–84).
Även på Fårö finns en koppling till havet trots avståndet till vattnet som speglas både på
hällristningen och på de kringliggande fornlämningarna. Eftersom Fårö är, i jämförelse med
Gotland, en relativ liten ö genomsyrar relationen till havet och dess vikt flera aspekter av
samhället.
Eftersom det finns färre fornlämningar på Fårö blir det därför svårare att sätta in
hällristningen i en kontext för att få fram ristningens möjliga roll i kulturlandskapet samt hur
de relaterar till varandra. Motiven på hällristningarna har en större variation än de andra på
Gotland vilket inte leder mot en specifik tolkning av dem och hjälper därför inte tolkningen av
kulturlandskapet.

Figur 7. Kulturlandskapet på Fårö under bronsåldern med bronsålderns vattennivå. (Karta:
framställd av Emma Bergqvist av data från FMIS och SGU).
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4.3.3 Lye
Kulturlandskapet runt hällristningen i Lye skiljer sig något från de andra två. Det finns rösen,
fornborgar, och skeppssättningar i området men de ligger flera kilometer från platsen och kan
inte kopplas direkt till hällristningen (figur 8). Vid kusten ligger en stor koncentration av
skeppssättningar. Dessa ligger dock inte tillräckligt nära för att kunna kopplas till
hällristningen. På LiDAR-kartor finns en åkermark alldeles intill hällristningen. Denna åker är
dock inte registrerad som en fornlämning eller daterad (FMIS).
De enda fornlämningarna som kan kopplas till hällristningen i Lye är skärvstenshögarna
samt den möjliga fossila åkern. Detta indikerar att den har legat i närheten av bosättningar samt
har en möjlig koppling till jordbruk (Runesson 2014:61).
Hällristningen ligger idag i en öppning mitt i ett skogsområde och det finns ett tomrum av
fornlämningar runt omkring hällen. Detta beror troligtvis främst på att detta område inte är
undersökt, de fornlämningar som finns i närområdet fanns främst på de åkrar som finns idag.
För att kunna säga mer om hällristningen och kulturlandskapet i Lye och hur fornlämningarna
relaterar till varandra behöver området runt omkring den att undersökas ytterligare.

Figur 8. Kulturlandskapet i Lye under bronsåldern med bronsålderns vattennivå. (Karta: framställd av
Emma Bergqvist av data från FMIS och SGU).

22

4.3.4 Bronsfynd
Det finns flera fynd från bronsåldern som är avbildade eller har liknande symbolik som motiven
på hällristningarna. Kantyxor och svärd har funnits samt rakknivar och pincetter. Rakknivarna
och pincetterna kopplas främst till skepp men en rakkniv är även utsmyckat med ett hästhuvud.
En mängd andra fynd som spännen och smycken är utsmyckade med spiraler vilket tolkas som
solen (Hansson 1927).
Det finns dock en problematik med att jämföra dessa föremål och deras symbolik med
hällristningarna i och med att det ofta är okänt vart de kommer ifrån. Det kan därför inte sägas
att det fanns utryck för samma symbolik genom olika medier i samma område utan endast att
de båda fanns på Gotland.
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5. Diskussion

Hällristningarnas skeppsfigurer har under en lång tid jämförts med skeppssättningar och
bronsföremål, framför allt rakknivar, med skeppsmotiv av arkeologer (Bradley et al.).
Rakknivarna har i flera fall påträffas i brandgravar i form av gravgåvor (Bradley 2006:374f).
Skeppsmotivet var vanligt under bronsåldern och var viktigt men det finns skillnader mellan
uttrycken. För att de finns likheter kan de inte jämföras direkt. Avbildningarna av skeppen på
hällristningarna och rakknivarna är i samma stil men deras kontext skiljer sig åt.
Hällristningarna är en öppen kontext som flera människor hade tillgång till medan rakknivarna
som förekommer i gravar har en sluten kontext. Rakknivarna har en direkt koppling till döden
och tolkningarna av dem blir då mindre komplicerade. Skeppssättningarna är främst ett
gravskick men har troligtvis använts som bland annat mötesplatser (Wehlin 2013:13–15,84f).
Eftersom hällristningarna, likt skeppssättningarna, ligger öppet i landskapet kan de inte endast
tolkas utifrån deras avbildningar. Det är just likheterna mellan dem som har lett till att
skeppssättningarna anses vara en slags ersättning för hällristningarna och en variation av det
kulturuttryck som fanns på fastlandet (Wehlin 2013:27f; Bradley et al. 2010).
Jämförelserna av skeppssättningarna, rakknivarna, och skeppsristningarna har lett till en
diskussion kring att de troligtvis är olika uttryck för samma religiösa symbolik (Bradley et al.).
Alla tre visar likheter både rörande motiv och symbolik. I denna jämförelse är det främst döden
som kopplar dem samman och tolkningar av skeppets betydelse under bronsåldern.
Hällristningen i Lärbro och hällristningen på Fårö ligger båda i närheten av gravar eller troliga
gravar. Detta kan vara indikationer på att den symbolik som rör gravarna finns återspeglade på
hällristningarna och det är döds- och solskepp och andra religiösa figurer som är avbildade.
Skeppssättningar anses av flera arkeologer vara en ersättning av hällristningarna på Gotland
eftersom det finns så få hällristningar och ett stort antal skeppssättningar. I både Lärbro och
Fårö finns det en koppling mellan hällristningarna och skeppssättningar då det finns en eller
flera skeppssättningar i närområdet. Fåröristningen ligger mindre än 200 meter från en
skeppssättning. Denna är dock inte utgrävd och kan därför inte bidra mycket till tolkningen av
denna hällristning. I Lärbro är hällristningen dock tydligt skild från gravfältet i landskapet.
Eftersom koncentrationer av skeppssättningar anses vara mötesplatser kan liknande aktiviteter
skett i området vid hällristningen innan och sedan förflyttats från platsen. Detta skulle kunna
indikera på att det ena kulturuttrycket har övergått till det andra men är svårt att fastställa.
Skeppssättningarna har ofta en särskild riktning som en stor del av de på Gotland har
gemensamt. Detta anses vara för att solen ska lysa på dem i en särskild position (Wehlin
2013:84f). Detta märks inte av på de gotländska hällristningarna, förutom att de är vågräta och
riktade mot himlen. Koppling till solen i en särskild position verkar vara något som framkom
senare under bronsåldern och inte något som hade någon särskild vikt för hällristningarna.
Inga av hällristningarna ligger vid kusten. Detta behöver dock nödvändigtvis inte tolkas på
samma vis som inlandsristningar som förekommer på Sveriges fastland. Ö-identitet är något
som har diskuterats i relation till både hällristningarna och skeppssättningarna på Gotland. För
att bo på en ö krävs det att i alla fall en del av populationen har kunskap om navigation och
sjöfart. Detta blir då en stor del av den allmänna identitet en befolkning har. Detta har föreslagits
vara en förklaring till varför det finns en sådan stor koncentration av skeppssättningar på
Gotland och kan även appliceras på hällristningarna och tolkningar av dem (Hansson 2017:86;
Wehlin 2013:5,26). Hällristningarna anses vara en del av denna identitet och att havets vikt i
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samhället är indikationer på att de avbildar de resor som skedde i verkliga livet. Det går dock
inte att säga att det inte även finns mytologiska inslag i avbildningarna.
Lärbroristningens motiv, placering i landskapet, samt kringliggande fornlämningar i pekar
mot mötesplatser. På hällristningen är skepp och yxor avbildade vilka båda har en symbolisk
koppling till resor och kontakter. Skålgroparna kan tolkas som solen, månen, och stjärnor som
var viktiga för navigation över havet (Karlenby 2001; Wehlin 2013:84f; Horn 2015). Den är
även omgiven av fornlämningar som indikerar mötesplatser, framförallt koncentrationer av
skeppssättningar. De scener som avbildas kan dock vara både verkliga och religiösa.
Hällristningen på Fårö har samma indikationer men de är inte lika tydliga. Eftersom flera
ristningar på denna häll är fragmenterade är det svårt att framställa en komplett bild av den.
Den har även en större variation av figurer med djur och människor som skulle kunna tolkas
som en mer komplex och möjligtvis religiös hällristning med mytologiska scener. Den har dock
fortfarande skepp avbildade och den har en koppling till havet.
Hällristningen i Lye skiljer sig från den maritima identiteten. Den skiljer som från de andra
två hällristningarna både i motiv, placering i landskapet, och i de fornlämningar som finns i
området. Det är inga skepp ristade på hällen, den har ingen koppling till vatten eller andra
fornlämningar som har dessa relationer. Därför kan en annan tolkning av figurerna appliceras.
Över hälften av alla fotsulsristningar i södra Sverige har ingen kontakt med vatten och kopplas
istället till jordbruksmarker. Även skålgroparna får en annan tolkning. Solen har en annorlunda
betydelse för människor som har en stark koppling till havet än människor som är jordbrukare
(Wehlin 2013:158). Vid havet är solen viktigt för navigation medan solen är central för
jordbruk. Därför kopplas bronsålders religion ofta till en solkult eller fruktbarhetskult (Almgren
1927:105f; Kristiansen 2012).
Solen är en vanligt förekommande symbol under bronsåldern och hade troligtvis en religiös
roll (Kristiansen 2012). Det finns dock inga direkta belägg för att det skulle röra sig om en
solkult som är direkt kopplad till jordbruk på hällristningarna eftersom det inte finns några
plöjningsscener utan skulle istället kunna vara relaterad till resor.
Dock tyder det på att det finns två olika hällristningsuttryck på Gotland och att det fanns
en uppdelning av samhället i två delar där en del har en maritim koppling och den andra har en
koppling till jordbruk. Detta resulterar i två olika slags kulturuttryck, men eftersom Gotland är
en ö var större delen av befolkningen på ön en del av den maritima kulturen (Wehlin 2013:191).
Detta speglas till viss del i hällristningarna. Det är dock svårt att fastställa då det finns så få
hällristningar på Gotland och den som skiljer sig från de andra är liten och endast har två
figurtyper.
Det finns flera möjliga anledningar till att det finns så få hällristningar på Gotland. Den
vanligaste som förekommer i denna diskussion är Gotlands berggrund. Denna består av
kalksten vilket är en mjuk bergart som lätt vittrar sönder. Detta gör att de figurer som har ristas
på kalkhällar lätt försvinner. Flera arkeologer har därför menat att det är just därför
hällristningstraditionen inte tog vid på Gotland. Människorna under bronsåldern insåg att det
inte var lönt att rista på kalkstenen och istället uttryckte detta genom andra medier, framför allt
genom skeppssättningar (Hansson 1927:86–88; Hallin 2002:26, Runesson 2014:81).
Dock är alla tre hällristningarna som är kända på Gotland i sort sett vågräta och minst en
av dem har varit täckta av jord är det inte otroligt att det finns fler som inte har upptäckts eller
som har vittrat bort med tiden. Eftersom de ligger så långtifrån varandra och inte i ett och samma
område borde det finnas fler på Gotland. Antingen har de försvunnit sedan bronsåldern eller så
är de inte upptäckta ännu.
Utefter de ristningar som är kända är inte hällristningstraditioner lika lång som i resten av
södra Skandinavien. Detta kan indikera att de ersattes av skeppssättningarna. Eftersom
hällristningarna och skeppssättningarna inte är samtida, de äldsta skeppssättningarna tar vid när
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hällristningarna upphör, kan hällristningstraditionen funnits och brukats undrar några hundra år
men övergivits eftersom kalkstenen lätt vittrar.
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6. Resultat

Hällristningarna på Gotlands motiv, placering, och relation till andra fornlämningar ger
indikationer på hur de kan tolkas.
Figurerna på hällristningen i Lärbro är skålgropar, skepp, fotsulor, och yxor. Skålgroparnas
främsta tolkning är att de representerar solen eller andra himlakroppar vilket är en trolig
tolkning av denna hällristning. De kan både tolkas som faktiska och mytologiska himlakroppar
eftersom solen är vanligt förekommande under bronsåldern (Kristiansen 2012; Wehlin
2012:158f). Skeppen på hällristningen kan tolkas både som mytologiska och som faktiska
skepp. De skepp som förekommer tillsammans med skålgropar kan tolkas som solskepp som
för solen över himlen. En del av skeppen förekommer även i par vilket har en mytologisk
anknytning. Skeppen skulle dock även kunna avbilda scener från verkliga livet och representera
långväga resor över havet. Yxorna som avbildats på hällen kan även kopplas till resor då de
anses representera resor, makt, och handel (Karlenby 2001). Fotsulorna är svåra att tolka och
skulle kunna representera en osynlig gudom eller vara avsedda för ritualer (Almgren 1927:212–
128; Bardley 2015:41). Hällristningens motiv, placering i landskapet, och de fornlämningar
som finns i närområdet tyder på en koppling till mötesplatser rörande handel, resor, och sjöfart.
Skeppen är en symbol som återkommer genom hela området och visar en stark anknytning till
havet trots avståndet till kusten.
Fåröristningen skulle kunna tolkas på samma vis som Lärbroristningen eftersom även den
har skepp, vapen, och skålgropar samt ligger i ett liknande natur- och kulturlandskap. Dock är
dessa indikationer inte lika starka vid denna hällristningen eftersom det både finns färre figurer
och färre fornlämningar i närområdet. Dessutom finns det ett djur och en möjlig människa
avbildade på hällen. Både människor och djur tolkas ofta som mytologiska (Ohlmarks 1963:78–
89; Kaul 2004:271; Bradley 2006). Det framgår dock inte om de utför någon handling eller om
de endast är en avbildning av ett djur och en människa vilket gör de svåra att tolka. Även här
finns en tydlig koppling till havet och båda hällristningarnas placering i landskapet skulle kunna
ha valts på grund av religiösa faktorer.
Hällristningen i Lye har skålgropar och ett par fotsulor, figurer som även framträder på
minst en av de andra hällristningarna. Skålgroparna är det enda motivet som finns på alla tre
hällristningar. På grund av att det endast finns en annan figur på Lyeristningen blir de svåra att
tolka men representerar troligast solen. Även fotsulorna blir svåra att tolka på grund av detta.
Det går inte att fastställa om hällristningen är mytologisk eller inte. Den skiljer sig även ifrån
de andra när det kommer till både placeringen i landskapet och omkringliggande fornlämningar.
De enda fornlämningar som finns i närheten är skärvstenshögar. De finns även vid de andra
hällristningslokalerna men eftersom de är svåra att tolka i sig själva bidrar de inte mycket till
tolkningen av hällristningen mer än att de skulle kunna vara indikationer på bosättningar.
Ingenting med denna hällristning indikerar en koppling till vatten eller den maritima identiteten
då detta är även den enda av hällristningarna som inte ligger i närheten av vatten eller någon
fornlämning med denna symbolik. Detta indikerar att hällristningarna inte endast har en
koppling till vatten och skeppsymbolen på Gotland.
Skeppssättningarna anses av en del arkeologer vara en ersättning för hällristningarna och
att de ersatte dem. Detta skulle kunna stämma på hällristningarna på Fårö och framförallt i
Lärbro då de förekommer i samma område. Hällristningen i Lye är dock placerad i södra
Gotlands inland som är relativt tomt på skeppssättningar och inte har någon koppling till dem
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vilket tyder det på att detta inte stämmer för alla hällristningar. Deras roll i kulturlandskapet
kan inte direkt jämföras med skeppssättningar då det finns många skillnader.
Hällristningstraditionen fanns på Gotland men varade inte lika länge som i resten av södra
Skandinavien, kanske på grund av berggrunden. Det finns få hällristningarna på Gotland och
det beror troligtvis på kalkstenen på ett vis eller annat. Antingen skapades endast ett få
hällristningar innan de övergavs för andra kulturuttryck som varande längre eller så har de inte
upptäckts. Troligtvis är det en blandning av detta då några har vittrat bort med åren och de andra
inte har återfunnits ännu. De tre som är kända är alla i stort sett vågräta vilket gör de svåra att
upptäcka och minst en av dem har varit övertäckt.
För att kunna säga mer om hällristningar på Gotland och få en klarare bild om deras roll i
kulturlandskapet behöver de undersökas närmare för att se vilka aktiviteter som har utförts intill
dem. De behövs även jämföra med andra hällristningslokaler med liknande figurer och som
förekommer i liknande natur- och kulturlandskap samt jämföra aktiviteter som har skett vid
hällristningar och skeppssättningar för att kunna fastställa om skeppssättningarna ersatte
hällristningarna eller om det finns fler skillnader mellan dem.
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7. Sammanfattning

Den första hällristningen på Gotland upptäcktes 1910 och sedan dess har endast två till blivit
kända. Sedan deras upptäckt har de fått lite utrymme i forskning kring Gotlands bronsålder.
Denna uppsats har belyst Gotlands hällristningar för att kunna börja fylla dessa kunskapsluckor.
Syftet med uppsatsen var att analysera möjliga tolkningar av hällristningarnas figurer samt
deras placering i det naturliga och det kulturella landskapet. Varje hällristningslokal motiv,
placering i landskapet och relation till andra fornlämningar analyserades varje för sig och
sammanställdes sedan för att skapa en bild över varje enskilt område. Möjliga mytologisk och
icke-mytologiska tolkningar av motiven diskuterades. Deras relation till andra fornlämningar
från bronsåldern och till vattnet studerades för att få en fördjupad förståelse för deras funktion
i kulturlandskapet på Gotland. Uppsatsen belyste även skillnader och likheter mellan de tre
hällristningslokalerna.
Hällristningarna i Lärbro och Fårö liknar varandra både i figurer och placering i landskapet.
De har både skepp, skålgropar, och vapen avbildade. Fåröristningen har även ett djur och en
möjlig människa avbildade medan Lärbroristningen har fotsulor ristade på hällen. Motiven,
placeringen i landskapet, och de kringliggande fornlämningar tyder på en koppling till havet
och att de möjligtvis fungerat som mötesplatser. Dessa indikationer är dock starkare för
hällristningen i Lärbro än för den i Fårö. Hällristningen i Lye skiljer sig från de andra då den
inte har någon koppling till vatten, vare sig i motiv och det kringliggande landskapet. Denna
ristning har istället en koppling till inlandet och möjligtvis jordbruk. Detta indikerar att det
fanns två olika hällristningsuttryck på Gotland, en kopplad till vattnet och en till inlandet.
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