
HÄLLRISTNINGS-
VECKA I BACKA 
9- 17 juli
Program med alla tider och aktiviteter

Den 9 - 17 juli arrangeras
sommarens hällristnings-
vecka i Backa.
Varje dag bjuder på flera
olika aktiviteter. Under
veckan ordnas guidade
visningar, barnaktiviteter,
föreläsningar, vandringar
och kurser.

Bergen utanför Brastad och Bro är
fyllda med hundratals hällar och
tusentals hällristningar.
Under tio dagar i sommar
arrangeras den årliga hällristnings-
veckan med massor av aktiviteter
varje dag.
I den här foldern får du ett detaljerat
program med alla viktiga tider,
platser och priser.

VÄLKOMMEN TILL
BRONSÅLDERNS HÄLL-
RISTNINGSVÄRLD
I JULI 2016!

Lysekil

Brastad

Brodalen

Stora Backa

Smögen
Kungshamn

Munkedal

SkomakarenHällristning 2

Så HITTAR DU HIT

HITTA HIT:  Från norr,sväng av E6 avfart 101.  Kör mot Lysekil på 
väg 162. Kör 11 km, vid skylten "Hällristning 2" sväng vänster 
(österut). Kör 2 km. Vid skylten "Hällristning"  sväng höger 
(söderut). Kör ca 100 meter. Här ligger Skomakaren. För att 
komma till Stora Backa: Kör ytterligare ca 600 meter. Parke-
ringen ligger på höger sida vägen. Från söder, kör väg 162
genom Brastad. Strax innan Brodalen, vid skylten "Hällristning 2"
sväng höger. Fortsätt enligt vägbeskrivning från norr, ovan. 
GPS (Skomakaren): N 58° 24’ 12.32” GPS (Stora Backa): N 58°23’49.9”           
                               E 11° 29’ 30.27”                               E 11°29’16.1”
TILLGÄNGLIGHET: Hällristningen Skomakaren är lämplig för 
rullstolsburna. Det finns en ramp och flera bänkar. Flera av 
aktiviteterna kräver dock vandring i skog och terräng.  
REGN: Många aktiviteter genomförs oavsett väder.  Hällrist-
ningarna syns till och med bättre vid regn. 
KLÄDSEL: Ta med paraply vid dåligt väder.  Ha på dig skor som 
tål lite lera.
SAMLING: Om inte annat anges, så samlas vi vid hällen Skoma-
karen.
MER INFO:

ARRANGÖRERNA
Hällristningsveckan består av arrangemang som ordnas av 
flera  olika entusiaster. Har du frågor om praktiska detaljer så 
kontakta därför arrangören direkt.
Vem som är ansvarig står angivet vid programpunkterna.
Här är en kort presentation av de olika arrangörerna.
Mikael Jägerbrand
Lokal arkeolog, journalist och författare. Mikael har skrivit boken "Heliga
 vägen" om Backas hällristningar. 
Arrangemang: Dagliga visningar av hällristningen Skomakaren. 
Dagliga vandringar längs Heliga vägen. Bronsålderssafari . (10 och 17 juli)
Kontakt: mikael@fornguiden.se och @ fornguiden

Annika Rockström
Konstnär, illustratör och berättare. Hon inspireras framförallt av naturen, 
men också av historier och folksagor från hela världen.
Arrangemang: Berättarfrukost (mån  11 juli)  Akvarellverkstad.  (fre 15 juli)
 Kontakt: 0701-426982  www.annikarockstrom.se

Ingrid Sandberg
Konstnär, fotograf, grafisk formgivare som inspireras av naturen, nya in-
tryck och möten.
Arrangemang: Akvarellverkstad .(fre 15 juli)
Kontakt: 0709-593558  www.insan.fotosidan.se

Susanne Beyer
Driver bl. a. Flintaskolan, där hon har olika forntidsinspirerade workshops 
med barn och vuxna, som hantverk, konst, mat m. m. 
Arrangemang: Laga mat på bronsåldersvis. (mån 11 juli)
Kontakt: susanne.beyer@telia.com och 0702-90 44 82

Toril Nikolaisen Kilde
Toril har arrangerat kurser och ceremonier i nordisk spirualitet,seid, 
galder, runor och nordiska arketyper de senaste åren i Norge, Dan-
mark och Sverige. 
Arrangemang: Nordisk schamanism workshop. (16 juli)
Kontakt: tokilde@broadpark.no

Gun Jarnedal
Född i Lyse och sedan barnsben bekant med folktro och sägner från Bo-
huslän.  Arrangemang: Berättarfrukost. ( mån 11 juli)
Kontakt: Gun Jarnedal, telefon 0523 - 401 87

Sallys döttrar
Är en ideell  kulturförening för kvinnor i alla åldrar.  Politiskt och religiöst
obunden.
Arrangemang: Frukost med föredrag av Lars-Erik Nilsson, Orust. (fre15juli)
Kontakt: Birgitta Hofny 0703-288597 www.sally-lysekil.se

Torbjörn Edebol
Kyrkoherde i Svenska kyrkan i Bro och Brastad.
Arrangemang: Frukostfika , musik och berättande vid hällen. (tor 14 juli)
Kontakt: Torbjörn Edebol 0523-667601

www.fornguiden.se 
@fornguiden

I SAMARBETE MED
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