
Häll-
ristnings-
vecka 
i Backa
3–9 augusti

Den 3–9 augusti arrangeras den första 
hällristningsveckan vid hällristningarna 
i Backa. 

Alla dagar är fyllda med aktiviteter, 
bland annat flera dagliga guidade 
visningar.

Hällristningarna i Backa i Brastad 
är några av världens mest kända. Den 
mest berömda hällristningen kallas 
Skomakaren, en 155 cm hög yxbeväp-
nad jätte. 

Längs en kort vägsträcka finns ett 
10-tal stora hällar som du nu kan se 
med en arkeolog som guide. 

Du kan välja mellan en kortare 
visning på en timme eller längre  
på två timmar.

HITTA HIT: Sväng av E6 vid avfart 101. Kör mot Lysekil på väg 
162. Kör 11 km, vid skylten ”Hällristning 2” sväng österut. Kör 2 km. 
Vid skylten ”Hällristning” sväng höger. Kör ca 100 meter.  Parkering-
en är skyltad.

GPS:  N 58° 24’ 12.32”             
             E 11° 29’ 30.27” 

TILLGÄNGLIGHET: Visningarna av Skomakaren är lämp-
liga för rullstolsburna och den som har svårt att gå längre sträckor. 
Det finns en nybyggd ramper och bänkar att sitta på. Vandringarna 
däremot är ca 2 km långa och går under kortare sträckor över stenig 
eller våt terräng. 

REGN: Alla visningar genomförs oavsett väder.  Hällristningarna 
syns till och med bättre vid regn. 

KLÄDSEL: Ta med paraply vid dåligt väder.  Ha på dig skor som 
tål lite lera.

Måndag 3 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 18 Hällarnas skepp (ca 2 tim vandring) 150 kr (barn 80 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

Tisdag 4 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 18 Hällarnas skepp (ca 2 tim vandring) 150 kr (barn 80 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

Onsdag 5 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 18 Hällarnas skepp (ca 2 tim vandring) 150 kr (barn 80 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

Torsdag 6 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 18 Hällarnas skepp (ca 2 tim vandring) 150 kr (barn 80 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

Fredag 7 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 18 Hällarnas skepp (ca 2 tim vandring) 150 kr (barn 80 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

Lördag 8 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)

Söndag 9 augusti
kl 11 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 16 Visning av Skomakaren (ca 45-60 min)  80 kr (barn 40 kr)
kl 20 Vandra längs Heliga vägen (ca 2 tim) 150 kr (barn 80 kr)

n n OBS: ALLA visningar genomförs även om det regnar – hällristningarna 
syns till och med bättre efter regn. 
n n Eventuella ändringar av programmet hittar på www.twitter.se/fornguiden 
n n Fler programpunkter läggs successivt ut på sajten www.fornguiden.se, håll 
utkik efter föreläsningar, kurser och utställningar.
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Första boken om ”Heliga vägen”
Den här guideboken innehåller praktiska 
fakta om de många hällristningarna i 
Backa längs den ”Heliga vägen”. 

Du får också en omfattande historik 
samt information och kartor som hjälper 
dig att hitta.

Mer info: www.fornguiden.se 

Flera guidade 
turer varje dag



Tre olika 
visningar
Hällristningen Skomakaren
En presentation av hällristningen Sko makaren 
och dess historia. Du får veta mer om de olika 
figurerna och vad de betyder. 
Tid: ca 45– 60 min.
Pris: 80 kr (barn 40 kr)

Vandra längs heliga vägen
Vi vandrar längs den en km långa ”heliga vägen” 
och tittar på det tiotal ristningar som ligger som 
ett band längs den gamla landsvägen. 
Tid: ca 2 timmar.
Pris: 150 kr (barn 80 kr)

Specialvisning: Hällarnas skepp och faryg
Hällristningarna är fyllda av 100-tals skepp och  
fartyg. Under den här specialvisningen får du se  
de mest spektakulära skeppen i Backa – och får  
veta mer om deras betydelse.
Tid: ca 2 timmar.
Pris: 150 kr (barn 80 kr)

Arkeologen  
guidar dig
Du blir guidad av den lokale arkeologen och författaren 
Mikael Jägerbrand.

Han visar runt dig bland hällristning arna klädd som en 
bronsålders man.

Under 2009 skrev Jägerbrand den första boken om Backas 
hällristningar: ”Heliga vägen”. Vid guidningen kan du köpa boken 
till specialpris.
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Hällristningen Stora Backa [RAÄ 18]

Det här är en av Bohusläns  
största ristningar med  
massor av spännande figurer.
Här kan du bland annat se tio vagnar  
i en procession upp längs hällen samt en  
”solvagn”, en vagn med en solsymbol.
Det finns också flera stora och djupt huggna 
hjortar och en man som lyfter en båt.

Milsten
RAÄ 310

Låna e-böcker om historia

Gravfält
RAÄ 33

Mer info: www.fornguiden.se 

Mer info: www.e-boksforlaget.se 

Guidade visningar

Skomakaren [RAÄ 001]

Den stora hällristningen 
Skomakaren i Brastad 
Det här är områdets största häll med 
mängder av spännande figurer.

Hällristningen var en av de första i 
världen som avbildades när en norsk 
läkare stannade till här 1627. 

Bland de många unika motiven finns 
den 155 cm stora yxbeväpnade jätten, 
solstativ, vagnar, flera märkliga båtar och 
massor av fåglar och hundar. 

E-boksförlaget är specialiserat på  
digitala böcker om arkeologi och historia.  
Några av våra böcker:

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879).
• ”Greby gravfält” (2011)
• ”Feniciska kolonier i Skandinavien” (1875)
• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)
• ”Sveriges 33 mest sevärda vikingaplatser” (2009)


