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Notiser om hällristningar i södra delen ac
Göteborgs och Bohus län.
Av
GUSTAF HALLSTRÖM.

nder rekognosceringsarbeten för den pågående antikvarisk-topografiska häradsbeskrivningen i Bohuslän
har jag här och var fått uppgifter om nyupptäckta
hällristningar. Oftast har jag genast besökt platsen och gjort
en preliminärundersökning, i andra fall har jag endast lagrat
notisen för kommande besök. I flera fall gäller det redan publicerade härad, vilka på så sätt kompletteras genom nytt eller
utökat material. Ofta har jag även varit i tillfälle att granska
och komplettera förr kända ristningar. Det har alltid varit min
mening att fullfölja dessa hällristningsstudier, bl. a. i en uppsats om södra Bohusläns hällristningar. Jag ansåg nämligen
och anser fortfarande att inom södra Bohuslän (gränsen är
Gullmaren) åtskilligt mer än man förr trott finnes av detta
slags fornlämningar och att alltså icke Gullmaren skall visa sig
vara en så utpräglad gräns som hittills antagits. Andra och
från dessa trakter fjärmare intressen ha emellertid hindrat mig
att fullfölja min avsikt, varför jag anser, att jag icke bör längre
ligga på mitt material, utan ge ut det även i föreliggande
mycket ofullständiga form1.
1
Uppsatsen, som jag då tänkt skulle upptaga endast de nyupptäckta
ristningarna, erbjöds i dec. 1916 "Göteborgsbidragen", där jag ansåg, att den
rätteligen borde tryckas. Jag fick emellertid följande egendomligt motiverade
avböjande från redaktören: 'En kort afhandling om en ny hällristning i södra
Bohuslän, att inlämnas till 1 febr., skulle vara mycket välkommen, i fall det
rör sig om t. ex. Tjörn o. s. v. Men landet söder om Hakefjorden (linjen
Marstrand—Uddevalla) räkna vi för värt eget undersökningsområde, därifrån
vi själfva ämna behandla befintliga af oss kända fornminnen i vär tidskrift".
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1. Otterbäcken, Askims sn, Askims och Sävedals härad,
(kartbl. Särö). Hösten 1905 inkom från marinintendenlen C.
Ekman till K. Vitterhetsakademien en anmälan om en nyupptäckt hällristning i Askims sn. Först ett år senare blev jag i

Fig. 1.

tillfälle att taga platsen i skärskådande och fastslå uppgiftens
riktighet. Det preliminära resultatet jämte en fotografi publicerade jag i Göteborgs Aftonblad 17 nov. 1906.
Platsen är belägen endast omkr. 300 m. från Askimfjordens inre ända, intill den gård i Otterbäcken, som ligger tätt
intill och öster om järnvägen. Ristningen ligger på det lilla
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bergpartiets nordkant strax sydost om manbyggnaden, i åkerkanten på andra sidan trädgården. Den var förr icke känd av
gårdsbefolkningen.
Vid mitt besök tog jag endast ett par fotografier, varav en
återges i fig. 1. Fotsulorna, av naturlig storlek, ge en ungefärlig skala.
Av särskilt intresse är djurfiguren längst ned till höger
med dess egendomligt tecknade huvud (med horn?) och vidare
de egendomliga figurerna i kroppen. Dylikt sätt att framställa
vissa inre delar av djuret är ovanligt å bronsålderns ristningar, men återfinnes ofta i stenålderns.
2. Hult? Askims sn.
År 1914 inkom anmälan om en ny hällristning, denna
gång endast några hundra meter "nedanför" Askims kyrka.
Anmälan gjordes av marinintendenten C. Ekman.
Ristningen befinner sig å en häll vid övra ändan av en
numer torrlagd vik av (Hovas-) Askimsfjorden, nu golfbana,
samt å tomt tillhörig grosshandlare Vikt. Malm.
Som platsen ännu ej mig veterligt besökts av fackman,
måste t. v. ett frågetecken sättas för denna uppgift, emedan
den av marinintendent Ekman insända teckningens 7 figurer
mer likna geometriska tecken än hällristningsfigurer. Närheten
till föregående ristning gör emellertid i hög grad troligt att
även här en ristning befinner sig om ock dess figurer kunna
vara otydliga eller ovanliga. Emellertid är även möjligt att vi
här ha att göra med de efter denna kust ej ovanliga ristningarna från nyare tider.
3. Öckerö, Öckerö sn, Hisings V. härad. Kartbl. Göteborg.
Här är 1916 å Södergårdens ägor upptäckt en häll med
skålformiga hålor av folkskollärare Johan Alin enligt hans till
Vitterhetsakademien inlämnade redogörelse för hans topogr.
antikvariska undersökningar. (Diar. 1242, 1916).
4. Kyrkeby Nedre gården. Harestads sn, Inlands södra
härad. (Kartbl. Göteborg).
År 1906 erhöll jag av byråchefen Wilh. Berg meddelande
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om samma höst nyupptäckta hällristningar i Harestad, som till
honom anmälts av Bohusläns fornminnesförenings ombud J.
A. Torkelsson i Flateby. Först 1909 fick jag tillfälle att göra
platsen ett besök.
Ristningen är belägen omkr. 300 m. SV om Nedregården
(Samuel Magnusson), 15—20 m. högre än den odlade slätten
vid kyrkbyn, i kanten av tuvig myrmark, som sakta sluttar ned
mot gården (kartorientering: övre högra kanten av andra a i
Harestad). Hällen är flat och vacker med svag (5—10°) sluttning åt öster. Över dess norra del går en stengärdesgård
(NO—SV), som utgör skillnaden mellan gårdarna Nedregården och Heden inom kyrkbyn. Hällen ligger alldeles i nivå
med omgivande myrmark och är därför svår att se pä avstånd.
Ristningen var av gårdens invånare ej känd förrän hösten 1906.
Åtskilligt nytt framgrävdes i sydöstra kanten av mig och min
kamrat, fil. lic. H. Smith, åtskilligt mer torde kanske ännu
döljas under det tämligen tunna jordtäcket i kanterna.
Hällen, som här och var visar avflagringar, är omkr. 9 m.
lång och bred och ristningarna sträcka sig över dess centrala
parti. Jfr fig. 2. Ristningen, som är synnerligen vackert tecknad och väl men icke djupt huggen och som är fullt jämförlig
med de bästa ristningar i norra Bohuslän, visar uteslutande
skepp och skålformiga fördjupningar. De förra äro minst 9,
dock finnas antydningar till flera. Där bemanningsstreck förekomma, äro de alltid av den enkla strecktypen. Skeppsformerna äro omsorgsfullt behandlade, särskilt två med båda de
buktande stammarna höga och slutande i en spiraluppläggning,
som i ett fall omsluter en skålformig fördjupning. Ett av dessa
skepp liksom ett annat med endast ena stammen buktande, ha
(framstams?)piralen prydd med ett (i andra fallet två) "horn" (jfr
fig.). Skepp av denna typ äro särskilt vanliga i Brastads sn,
Stångenäs hd, ett av Sveriges förnämsta hällristningscentra.
Skeppen å ristningen variera mellan 40—110 cm:s längd.
De i och med skeppsformerna givna ornamentala detaljerna synas mig peka på senare delen av bronsåldern.

Notiser om hällristningar i Göteborgs och Bohus län.

119

Av de skålformiga hålorna räknade vi 36, varav endast
två stodo i omedelbar förbindelse med skeppen, en inuti en
skeppsstamsspiral, en annan (möjligen tillfälligt) avslutande ett
bemanningsstreck. De äro huvudsakligen grupperade i två
grupper, en på var sida om ristningen. Två i den östra grup•
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Fig. 2.

pen synas förenade genom en kort kanal. Storleken å hålorna varierar med en diam. av 2—8 cm.
Utom vad figuren visar, upptäcktes efter arbetets avslutande spår av bemanningsstreck strax norr om de två östligaste hålorna. Ristningen avtecknades och fotograferades. Avklappningar togos av de två vackraste skeppen.
5—7. Kyrkeby, Heden, Harestads sn, Inlands södra härad.
5. Upptäckt och undersökning som föregående. Ristningen
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ligger 100 m. nästan rakt norr om föregående häll på en mot
NO omkr. 15° sluttande svart häll, belägen halvvägs uppe på
nordsluttningen av det lilla berget härstädes. Höjden över slätten är omkr. 10 m., avståndet från landsvägen 150 m., från
gården 50 m. at sydost. Läget är rätt anmärkningsvärt såsom rätt högt över bergfoten (c:a 6 m.) och med de talrika
småhällarna där utan ristningar (jfr dock följ.).
Ristningen utgöres av två skepp, av vilka det ena trots all
sin enkelhet är mycket vackert. Tekniken är elegant och kraftig, dock synes ej ristningen vara avslutad. Det stora skeppet
mäter i längd omkr. 70 cm. Jfr fig. 3 efter avklappning.
6. Är belägen på en svart häll omkr. 20 m. ONO om
föregående. Höjden över slätten omkr. 7 m. Hällen sluttar
omkr. 10° åt NO. Ristningen
'MIMMIIMIltri
består av 3 mer eller mindre
Marasthcle tri,
V i 1'llp/^ fullständiga skepp (jfr fig. 4) av
vilka det ena har spiralrullade
Fig- 3stävar som skeppen å nr 4 och
den ena spiralen försedd med två "horn". Detta skepp är 30
cm. 1., det mellersta 35, det tredje omkr. 40 cm. 1.
7. Å avsats 1,5 m. i NO och 1 m. lägre ses minst en skålformig fördjupning.
Å hällarna i närheten av ristningarna 4—7 bör otvivelaktigt mer kunna upptäckas, likaså i hela denna del av landskapet. Så drivna ristningskonstnärer som de, vilka här arbetat, ha antagligen icke nöjt sig med så ensamstående alster.
Just från slutet av bronsåldern härstamma de två väldiga fynden vid Vegestorp och Hogstorp i Karreby sn, endast en mil
i NO från nyss beskrivna ristningar, vilka fynd ju tyda på, att
bygden här på denna tid haft en stor betydelse, möjligen orsakad av läget vid Nordre älv med dess urgamla handel.
De nu beskrivna ristningarna äro de enda hittills kända
på Bohusläns fastland söder om Uddevalla1.

V

1
En notis hos Holmberg (Bohusläns historia, 2:dra uppl. p. 71) torde
i detta sammanhang dock uppmärksammas av kommande forskare. Den gäller
Röstorp, Vesterlanda sn. Inlands Torpe härad "uti en klippa straxt vid ladugårdshusen skall efter berättelse finnas liknelse till en utplånad runskrift".
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8. Svanvik, Valla sn, Tjörn.
Å ägorna till Svanvik (Astolf Löfberg, 1909) finnes en hällristning med två skepp. Platsen är belägen på Hakenäset, på
V. sidan dalgången till Balkeröd, där dalen är smalast. Uppgift av Olaus Olsson på Bräcke, Hjelteby, en synnerligen tillförlitlig sagesman och lifligt intresserad av all forntid.
9. Västra Röd, Valla sn.
Omkring 250 m. SSV om Oskar Kristenssons gård i Västra

Fig. 4.

Röd, omkr. 40 m. väster om stengärdesgården mot åkrarna.
Mellan ristningen och stengärdesgården är en liten dunge.
Hällen ligger omkr. 5 m. över slätten och är en av hällarna i
den yttersta rad sådana, som berget visar åt detta håll. Klippan sluttar omkr. 30° åt NO och är en del av ett nu överväxt
större klippart! som möjligen kan löna sig att rensa upp.
Tre skepp äro nu synliga (fig. 5), av resp. 94, 79, 69 cm.
1., uppifrån räknat. De äro välhuggna, med omkr. 1,5 cm.
breda linjer.
Skeppsformerna äro enkla och konventionellt hållna, bemanningsstrecken likaså, dock synes ett par av dessa med buk-
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tände förlängningar. Denna liksom nästföljande visades oss
av 01. Olsson på Bräcke.
10. På en stor klippa omkr. 50 m. ovanom föregående
synas 24 (möjl. fler) skålformiga fördjupningar på en yta av
1,75 m:s vidd. Den största hålan nära 7 cm. diam.
11—17. Valla sn.
Utgöras av n:ris 151—157 i E. Ekhoffs "Tjörns härads

Fig. 5.

fasta fornlämningar". Stockholm 1882 (se p. 21, 32, 40—42
och kartan). Alla visa enligt författaren endast skålformiga
hålor, stundom till betydande antal (mer än hundra), stundom
visande parvis sammanbundna hålor. Största antecknade diam.
var något mer än 11 cm.
18. V. Hjelteby. Valla sn.
På Edv. Anderssons gård finnes här en ristning, visande
ett litet skepp med höga buktande stammar. Upptäckt av 01.
Olsson på Bräcke omkr. 1890. Enligt brev av 10. XI. 09 nämner samme sagesman sig ha funnit en djurfigur. Ben, rygg
och svans äro tydliga.
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19. K Hjelteby.
Åtminstone å ett ställe här finnas många skålformiga hålor.
Uppgift av 01. Olsson på Bräcke.
20—23. Bräcke, Hjelteby.
Dylika hålor finnas minst på fyra ställen här. Samme
sagesman.
24. Gälov, Valla sn.
Efter anmälan av Olaus Olsson på Bräcke räknade jag här
1909 runt kvarnen på skilda ställen 31 skeppsbilder och en
mängd älvkvarnar, några av de senare med ring omkring. De
blevo första gången uppmärksammade omkring år 1900.
Skeppen äro 13,5—59,5 cm. långa, enkelt utförda, med ofta
buktande stävar. Ristningarna äro tämligen illa medfarna.
25. Gälov.
Älvkvarnar finnas även "ute i marken" VSV om gårdarna,
(01. Olsson).
26. Splerr, Valla sn.
Enligt brev från 01. Olsson av 10. XI. 09. finnas "åSpierrs
utmark eller rättare utjord, omkring 100 m. frän den gånggrift vi sågo å Västra Röd [Ekhoff nr 6] 2:ne figurer i en flat
berghäll". De äro enligt skiss i brevet S-formiga med ändarna
spiralinrullade, väl utförda ("med matematisk noggrannhet").
Dessutom finnas där andra otydliga figurer.
27. Röd, Stenkyrka sn, Tjörn.
Ekhoff nr 158. Utom 13 hålor synas på den ena hällen
"trenne grunda och breda streck, med något utvidgade ändar.
Dessa senare äro troligen parvis sammanbundna hålor". Den
andra hällen har 3 hålor.
28. Stordal, Stenkyrka sn.
Ekhoff nr 150. Två älvkvarnar å ett stenblock, den ena
hålan 12—13 cm. i diam.
29. Busteröd, Klöfvedals sn, Tjörn.
Ekhoff nr 149. Elva skepp, det största 2,7 fot 1., och 4
älvkvarnar. Skeppen dels bemannade, dels icke. Alla figurerna
mycket otydliga.
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30—32. Valla sn.
Utom nu nämnda fristående företeelser av denna art finnas å Tjörn älvkvarnar på översidan av 3 stenhammargravars
takstenar. Jfr Ekhoff cit. arb. p. 14, 18, 20. Den ena graven
är en dös (övergångsform till gånggrift), de andra två gånggrifter. Ä den första äro 14 hålor, å de andra 8 och 37. (Jfr
fig. 5 hos Ekhoff, p. 20, här återgiven fig 6).
33—34. Långelanda sn, Orusts Östra härad.
Ekhoff: Orusts fasta fornlämningar, Stockholm 1884, nris
185, 186 (p. 39).
Den ena (nr 185) visar ett 20-tal älvkvarnar, den andra, jämte en mängd dylika (omkr. 65 st.) även ett 15-tal fotsulor, jfr fig. 7 (efter Ekhoff).
35—37. Ståla sn. Orusts Ö. härad.
Ekhoff nris 182—184. Alla visa endast älvkvarnar, resp. 15, ?, 40 st.
38—39. Tegneby sn, Orusts V. härad.
Ekhoff, nris 180, 181. Den förra vi•—•—i—i—i—'Sfot
sar 15, den senare ett stort antal älv•

Fig. 6.
6

,

kvarnar.
40. Torp, Skredsviks sn, Lane härad.
Ekhoff: Lane härads fasta fornlämningar. Göteborg 1888,
p. 51 ff.
Ekhoff nr 107. Här räknades av Gabr. Gustafsson 175
hålor på en liten yta av 1,3x1,1 m. Största hålan 15 cm.
diam. Hålorna äro mycket djupa, den djupaste 7 cm., vilket
är för dylika företeelser alldeles enastående. En håla är omgiven av en ring, 17 cm. diam. "Från några af de större hålorna leda långa, krokiga linier ned för sluttningen till andra
hålor". Jag besökte platsen sista gången 1912. Hällen i fråga
är en ur den omgivande gräsmarken uppstickande, underlig
och skrovlig bergknöl av ett par meters vidd, mycket överväxt
med lavar och mossa. Hela pjäsen borde rensas och avgjutas.
41. Torp. Straxt SSO om föregående. Ekhoff nr 108
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Fyra skepp, på vart och ett av dem ett par fotsulor ställda på
skeppslinjen. Dessutom åtskilliga älvkvarnar.
Efter skiss jag gjorde 1912 stå fotsulorna parvis riktade
uppåt och ha på var sida om sig ett par bemanningsstreck.

Fig. 7.

Åtminstone ett av skeppen ha 5 älvkvarnar placerade över sig
så att de bilda en båge från stam till stam.
42. Torp. Ett stycke söder om föregående, på ett genom
smal åkerremsa frånskilt klipparti.
Ekhoff nr 109. Två bemannade skepp och minst 15 älvkvarnar. Vid mitt besök fann jag spår av ytterligare några skepp.
43. Utbyn. Herrestads sn, Lane härad.
Ekhoff nr 110. Tre skepp och minst 30 älvkvarnar. Det
största skeppet 71 cm. 1., alla utförda med breda, grunda streck.
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44. Utbyn. Omkr. 60 steg västerut från föregående. Ekhoff nr 110.
Ett hjul, 15 cm. diam., med 4 ekrar samt några skålformiga hålor. Vidare några otydliga streck (skepp?). Omedelbart därintill en förfalskad runskrift (jfr Ekhoff p. 53—55).
45. Mellan L. Bräcke och Bönneröd, Bokenäs sn, Lane
härad.
Ekhoff nr 111. Två skeppsbilder, "båda bildade endast
af några linier" samt två älvkvarnar.
46. Eskilseröd, Bokenäs sn.
Enligt uppgift av Redaktör Th. Stalheim, nu i Uddevalla,
finnes på Eskilseröd straxt norr om nordligaste gården en ristning å flat häll, över vilken byvägen går fram. Den lär nu
döljas av väggrus m. m.

