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Förord
Undertecknade har tillsammans över 100 års 
erfarenhet av hällristningsinventering och doku-
mentation. Sven-Gunnar började specialinvente-
ra åt Riksantikvarieämbetets fornminnesinven-
tering på 1970-talet. I början av 1980-talet kom 
även Kenneth med i inventeringsgänget. Efter-
som vi båda saknar akademisk utbildning fick 
vi minsta möjliga praktikantlön från ämbetet de 
första åren.  Senare på 80-talet blev vi helt stopp-
ade att arbeta som inventerare eftersom fack-
föreningen krävde att alla anställda skulle ha en 
viss minimipoäng i arkeologi. Detta löstes snart 
genom att vi startade varsin enskild firma och vi 
blev anlitade som konsulter istället. 
I början arbetade vi endast i mellansverige. När 
fornminnesinventeringen började i Bohuslän 
1989 fick vi ett erbjudande av inventeringschefen 
Ulf Bertilsson att arbeta på västkusten. Vi trodde 
att där har så många letat så chansen att hitta nytt 
måsta vara liten. Eftersom vi knappt varit i Bo-
huslän förut så tackade vi ja till erbjudandet att få 
komma dit. Under två korta sommarperioder in-
venterade vi utvalda områden från Askim i söder 
till Hogdal i norr. Resultatet blev över förväntan. 
Vi gjorde flera spektakulära nyfynd vilket vi inte 
trodde när vi började. En av de socknar som vi 
fann många nyfynd i var just Bro som denna rap-
port behandlar. Vårt bästa nyfynd i socknen är 
Bro14:2 med flera speciella människofigurer.
När vi hade avslutat uppdraget åt Riksantikvarie-
ämbetet fortsatte vi inventeringen ända till 1995 
med extra pengar som Ulf Bertilsson ordnade. 
Ett av dessa år återvände vi till Bro socken för 
att komplettera vår tidigare inventering där. Vid 
vår vistelse i Bohuslän fick vi god kontakt med 
Vitlyckemuseet och Lasse Bengtsson som då ar-
betade där. Lasse blev inspirerad av våra många 
nyfynd och noggranna dokumentationer. Några 
år senare bildades med privata medel en stiftelse 
som skulle arbeta med dokumentation av Bohus-
läns hällristningar. Lasse frågade då oss om vi 
kunde tänka oss att arbeta för stiftelsen och ut-
föra dokumentationsarbetet.  Naturligtvis såg vi 
chansen att fortsätta med det vi gillade mest och 
tackade ja.
Tanken med stiftelsens arbete var att beta av 
socken för socken i Bohuslän. Vi skulle bara do-
kumentera de redan kända ristningarna och inte 
leta nytt. För att mjukstarta bestämde Lasse att vi 
skulle börja med Askums socken som var liten 

Preface
The undersigned have together accumulated 
100 years experience of carrying out inventories 
and documenting rock carvings. Sven-Gunnar 
started the special inventory for Riksantikvarie-
ämbetet’s (Swedish National Heritage Board) 
ancient monument register in the 1970s. At the 
beginning of the 1980s, Kenneth also joined the 
inventory group. As both of us lacked the appro-
priate academic education we received only the 
minimum possible trainee salary from Riksanti-
kvarieämbetet for the first two years. Later on, 
in the 1980s, both of us were barred from wor-
king with the inventory because the trade-union 
demanded that all employees had to possess a 
certain minimum number of university points in 
archaeology. This situation was soon resolved, 
however, when we started our own individual 
companies and could thereby be hired as consul-
tants instead.
In the beginning we worked only in central 
Sweden. When the ancient monuments inven-
tory started in Bohuslän in 1989, Ulf Bertilsson 
- the head of inventory administration - offe-
red us the opportunity of working on the West 
Coast. We thought that as so many had investi-
gated that area the chance of finding anything 
new would be very small. Since we had hardly 
ever been in Bohuslän before we accepted the 
invitation to come. During two short summer 
seasons we made an inventory of selected areas 
from Askim in the South to Hogdal in the North. 
The results exceeded our expectations. We made 
several spectacular new finds which we did not 
think was possible when we first started. One of 
the parishes that we found to contain many new 
finds was actually Bro, which is what this report 
concerns. Our best discovery in the parish was 
Bro 14:2 showing several special human figures.
When we had completed the assignment for 
Riksantikvarieämbetet we continued the inven-
tory right up until 1995 with the help of extra 
funds that Ulf Bertilsson had arranged. During 
one of these years we returned to Bro parish to 
complete our previous inventory there. During 
our stay in Bohuslän we made good contact with 
the Vitlycke Museum and Lasse Bengtsson who 
worked there at that time. Lasse was inspired 
by many of the new finds and the detailed do-
cumentation. A few years later a foundation was 
started using private funds that would finance the 
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och bara hade ett 100-tal kända ristningslokaler. 
Dessutom var Askums socken välinventerad av 
flera lokala inventerare så det borde inte finnas 
så många oupptäckta ristningar. 
Efter bara ett par dagars fältarbete blev vi tvung-
na att kontakta Lasse. Vi hade redan konstaterat 
att här fanns mycket nytt att hitta. Dels fann vi 
många nya figurer på de redan kända ristningar-
na, dels såg vi att det fanns många oregistrera-
de  ristningar i området. Efter detta beslöt man 
att vi även skulle leta efter nya hällristningar i 
dokumentationsarbetet. Det medförde att när vi 
var klara med Askum hade antalet kända hällrist-
ningslokaler ökat från 138 till 324 stycken. 
Vi arbetade åt Stiftelsen i fem säsonger och 
hann även påbörja dokumentationen av Tossene 
socken. Under åren hade vi tidvis hjälp av prak-
tikanter och arkeologistudenter från Göteborgs 
universitet. En av dessa var Andreas Toreld som 
också arbetade som arkeolog på Vitlyckemuseet. 
Det blev också han som tillsammans med Tom-
my Andersson övertog arbetet i Stiftelsen när vi 
för femton år sedan återvände till våra arbeten 
med ostkustens hällristningar. Det är därför ro-
ligt för oss att se att arbetet i Bohuslän fortsätter 
i säkra händer. Vi gratulerar till att rapporten för 
Bro socken nu är klar. Det var där vi vandrade 
runt sommaren 1990 och upptäckte flera av de 
ristningar som nu redovisas i denna rapport.

Sven-Gunnar Broström    
Hedersdoktor vid Umeå universitet. 
          
Kenneth Ihrestam
Hedersdoktor vid Linnéuniversitetet

documentation of the rock carvings in Bohuslän. 
Lasse asked us if we could consider working for 
the foundation and carry out the documentation 
work. Naturally, we saw the opportunity of be-
ing able to continue working with what we liked 
most and accepted.
The purpose of the foundation was to progressi-
vely work through the parishes in Bohuslän. We 
were to document only the known carvings and 
not look for new ones. Just to get things moving, 
Lasse decided that we should start with Askum 
parish that was small and only had about 100 
rock carving sites that were known about. Be-
sides which Askum parish had been very well 
documented by several local researchers so there 
should not have been many undiscovered car-
vings.
After only a few days work, however, we had 
to contact Lasse. We had already established 
that here were many new things to find. Prima-
rily we had discovered many new figures on the 
already recorded carvings but we also realised 
that there were many unregistered carvings in 
the area. It was subsequently decided that we 
should also look for new rock carvings within 
the framework of the project. This resulted in the 
number of known rock carving sites in Askum 
increasing from 138 to 324 after we had finished 
the investigation.
We worked for the foundation for five seasons 
and also had time to start the documentation of 
Tossene parish. During those years we occasi-
onally had the help of trainees and archaeology 
students from Gothenburg University. One of 
these was Andreas Toreld who also worked as 
an archaeologist at Vitlycke Museum. It was he, 
together with Tommy Andersson, who took over 
the work for the foundation when, fifteen years 
ago, we returned to our work on the rock car-
vings on the East Coast. We are therefore very 
pleased to see that the work in Bohuslän conti-
nues in safe hands and happy to know that the 
report for Bro parish is now finished. It was there 
that we wandered and searched in the summer of 
1990 and discovered many of the carvings that 
are now documented in this report.

Sven-Gunnar Broström
Honorary Doctor at Umeå University

Kenneth Ihrestam
Honorary Doctor at Linnaeus University



7

Historik
Första gången som någon hällristning från 
Bro socken publiceras i skrift är i prästen och 
historieskrivaren Axel Emanuel Holmbergs 
(1817-1861) avhandling Skandinaviens Häll-
ristningar, utgiven 1848. Holmberg avbildar 
och beskriver den stora hällristningen på Vese 
säteri (Bro 26:1), som han enligt egen uppgift 
upptäckt och grävt fram själv. Det är den enda 
hällristning i Bro socken som Holmberg känner 
till. 
Den danske tecknaren Lauritz Baltzer (1845-
1917) har blivit känd för sina många och för 
sin tid mycket noggranna avbildningar av bo-
huslänska hällristningar. Redan 1874, under sitt 
första arbetsår, avbildade han hällristningen på 
Vese säteri. Avbildningarna publicerades sedan 
i hans storslagna planschverk Hällristningar 
från Bohuslän. 
År 1884-85 inventerade Gabriel Gustafson hela 
Bro socken på alla då synliga fornlämningar. 
Arbetet utfördes på uppdrag av Göteborgs och 
Bohusläns Hushållningssällskap och ingick i 
det mycket omfattande inventeringsarbete av 
Bohuslän som sedermera kom att övergå i den 
så kallade Göteborgsinventeringen. Resultatet 
publicerades i Bidrag till Kännedom om Göte-
borgs och Bohusläns Fornminnen och Historia. 
Hällristningarna upptecknades och prickades in 
på Generalstabens topografiska karta, men nå-
gon bilddokumentation utfördes inte. Förutom 
den tidigare kända hällristningen på Vese säteri, 
ingick nu också en lokal (Bro 31:1) som upp-
täckts av förvaltaren till Röe gård.
Många hällristningar har genom åren upptäckts 
av privatpersoner. I Bro socken var det särskilt 
många nyfynd som anmäldes av kyrkoherde 
Daniel Hallbäck. År 1930 inlämnade han upp-
gifter till Göteborgs museum om 14 lokaler 
med figurristningar och 13 skålgropslokaler. 
De nyfunna hällristningarna presenterades i en 
artikel skriven av Nils Niklasson i Göteborgs 
och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift 
1930. Några av nyfynden avbildades av Niklas-
son (Bro 7:1, 15:1 och 22:1). En av de avbild-
ade hällristningarna har inte kunnat återfinnas 
vid senare inventeringar. Den skall ha påträf-

History
The first time that any rock carving from Bro pa-
rish was published in print was in a thesis Skan-
dinaviens Hällristningar (The Rock Carvings of 
Scandinavia) by the clergyman and historical 
writer Axel Emanuel Holmberg (1817-1861) 
published in 1848. Holmberg depicted and des-
cribed the extensive rock carving at Vese manor 
house (Bro 26:1) that he, according to his own 
account, discovered and unearthed himself. It 
was the only rock carving in Bro parish that 
Holmberg was aware of.
The Danish illustrator Lauritz Baltzer (1845-
1917) has become known for his many and, for 
his time, very detailed depictions of rock car-
vings in Bohuslän. Already in 1874, during his 
first year of work, he had drawn the rock car-
ving at Vese manor. The illustration was then 
published in his grand volume of prints Häll-
ristningar från Bohuslän (Rock Carvings from 
Bohuslän).
In the years 1884-85, Gabriel Gustafson made 
an inventory of the whole of Bro parish that 
included all of the visible ancient monuments. 
The work was commissioned by Göteborgs och 
Bohusläns Hushållningssällskap (The Gothen-
burg and Bohuslän’s Rural Economy and Ag-
ricultural Society) and it subsequently became 
included in the so-called Gothenburg Inventory. 
The results were published in Bidrag till Känne-
dom om Göteborgs och Bohusläns Fornminnen 
och Historia (Contributions to the Knowledge 
about the Ancient Monuments of Gothenburg 
and Bohuslän). The rock carvings were recor-
ded and plotted on topographical maps, but no 
illustrative documentation was carried out. Be-
sides the already known rock carving at Vese 
manor, another site (Bro 31:1), was also inclu-
ded that was discovered by the manager for Röe 
farm.
Many rock carvings have been discovered over 
the years by private individuals. In Bro parish 
new finds were particularly numerous, made 
by the Reverend Daniel Hallbäck. In 1930 
he submitted his findings to Gothenburg Mu-
seum that concerned 14 sites depicting figure 
motifs and 13 cup mark localities. The newly 
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fats 400 meter NV om gården Medby. På häll-
en skall ha funnits tre skepp och 11 skålgropar 
(fig. 1). I närheten skall det ha funnits ytterliga-
re två hällar med en, respektive tre skålgropar. 
Ett av skeppen är avbildat med sicksacklinjer 

discovered rock carvings were presented in an 
article written by Nils Niklasson in Göteborgs 
och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift 
(Yearbook of the Gothenburg and Bohuslän 
Ancient Monument Society) in 1930. Some of 

Fig. 1.  
Den hällristning som Niklasson avbildade i Medby har inte kunnat återfinnas.
The rock carving that Niklasson depicted in Medby has not been rediscovered. 

mellan köl och reling. Denna något ovanliga 
detalj fann vi även på en annan skeppsristning 
i samma område (Bro 607:2, fig. 38), vilket gör 
Niklassons observation både trovärdig och in-
tressant. Det finns även andra lokaler på Hall-
bäcks lista som inte återfunnits, exempelvis en 
uppgift om skålgropar vid gården Gröv.
Under 1969-1975 utförde Riksantikvarieämbe-
tet en särskilt riktad hällristningsinventering i 
Bohuslän, under ledning av Gunnar Ekelund. 
Medhjälpare var de kunniga amatörarkeolo-
gerna Göran Andersson och Torsten Högberg. 
Hällristningarna beskrevs noggrant, de prick-
ades in på den ekonomiska kartan och man 
gjorde skisser eller tog fotografier av enstaka 
figurer.  Riksantikvarieämbetets ordinarie forn-
minnesinventering ägde rum i Bro socken 1976 
och revideringsinventeringen 1990. Hällrist-
ningarna återbesöktes då för att konstatera om 
de fanns kvar, och enstaka nyfynd beskrevs. Ett 
nyfynd av ovanligare karaktär som gjordes vid 
revideringsinventeringen är hällmålningen vid 
Häller (Bro 598:1). Vi valt att redovisa den i 
vår rapport fastän detta inte är en hällristning, 
eftersom den i likhet med den hällmålning vi 
fann i Lyse socken (Lyse142:1) mycket väl kan 
vara samtida med hällristningarna. 
Mellan åren1990-93 utförde de skickliga häll-

the new finds were depicted by Niklasson (Bro 
7:1, 15:1 and 22:1). One of the rock carvings 
illustrated was not found when a later inven-
tory was made, however. It should have been 
located 400 m NW of Medby farm and should 
have shown 3 boats and 11 cup marks (fig. 1). 
In the vicinity there would have been two fur-
ther rocks showing 1 and respectively 3 cup 
marks. One of the boats illustrated displayed 
zigzag lines between the keel and the railing. 
This somewhat unusual detail we also found 
on another boat carving in the same area (Bro 
607:2, fig 38), which supports Niklasson’s ob-
servation as being both believable and interes-
ting. There are also other sites on Hallbäck’s list 
that have not been rediscovered, for example, 
some cup marks at Gröv farm.
Between 1969-1975, Riksantikvarieämbetet 
(The Swedish National Heritage Board) carried 
out an inventory in Bohuslän that was particu-
larly aimed at rock carvings, under the direc-
tion of Gunnar Ekelund. Co-workers were the 
knowledgeable amateur archaeologists Göran 
Andersson and Torsten Högberg. The carvings 
were described carefully, plotted on the eco-
nomic map and sketches were made or photo-
graphs taken of individual figures. The general 
Riksantikvarieämbetet monument inventory 
took place in Bro parish in 1976 with a revision 
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ristningsinventerarna Sven-Gunnar Broström 
och Kenneth Ihrestam en ny specialinventering 
av hällristningar på uppdrag av Riksantikva-
rieämbetet, varvid många nyfynd gjordes (Bro 
607-645) (se även Förordet). Hällristningarna 
redovisades på samma sätt som tidigare i forn-
minnesregistret med beskrivningar och skisser. 
Fornminnesregistret (FMIS) finns numera till-
gängligt digitalt för allmänheten på: www.fmis.
raa.se. För att söka efter en fornlämning fyller 
man i lämningens RAÄ:nummer, vilket är det-
samma som det sockennamn och nummer som 
vi använder oss av i denna publikation.
Vi utförde vår inventering och dokumentation 
på uppdrag av Stiftelsen för dokumentation av 
Bohusläns hällristningar under åren 2003-2007, 
med enstaka kompletteringar fram till 2014. 
Även denna inventering resulterade i många 
nyfunna hällristningar (Bro 678-738), vilket 
gör att vi idag känner till sammanlagt 183 häll-
ristningslokaler i socknen. För första gången 
bilddokumenterades samtliga kända hällrist-
ningar. Det gjordes med hjälp av både frottage, 
foto på imålade figurer och kalkeringar på plast 
(se kapitlet Metod). 

in 1990. The rock carving sites were revisited to 
establish whether they still existed and separate 
new finds were also recorded. One new find of 
an unusual character that was made when the 
revision inventory was carried out is the rock 
painting at Häller (Bro 598:1). Even though it 
is not a rock carving we chose to record it in 
our report because it is similar to the rock pain-
ting we found in Lyse parish (Lyse 142:1) that 
could very well be contemporary with the rock 
carvings.
From 1990-1993, the skilful rock carving in-
ventory compilers, Sven-Gunnar Broström and 
Kenneth Ihrestam carried out a special new 
inventory of the rock carvings on behalf of 
Riksantikvarieämbetet, where many new finds 
were made  (Bro 607-645) (see also the Pre-
face). The rock carvings were recorded in the 
same manner as before in the ancient monu-
ment’s register (FMIS) with both descriptions 
and sketches. The ancient monuments register 
is now accessible to the general public in digital 
form at: www.fmis.raa.se. To search for a mo-
nument, simply enter the RAÄ number; which 
is the same as the parish name and the number 
that we use in this publication.
We carried out our inventory and documenta-
tion on behalf of the Stiftelsen för dokumenta-
tion av Bohusläns hällristningar (The Founda-
tion for Documentation of the Rock Carvings 
in Bohuslän) from 2003-2007, with additional 
supplements until 2014. Even this inventory 
revealed many newly discovered rock carvings 
(Bro 678-738) which means that we now know 
of 183 rock carving sites in the parish alto-
gether. For the first time there was a pictorial 
documentation of all the known rock carvings 
in the parish. This was done with the help of 
frottage, the photography of paint-filled figures 
and tracings on plastic sheeting (see the chapter 
’Method’). 
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Bronsålderns landskap
Bro socken ligger på den norra delen av Stånge-
näs, inom nuvarande Lysekils kommun i mel-
lersta Bohuslän (fig. 2). Stångenäs avgränsas 
av de långsträckta fjordarna Åbyfjorden i nord-
väst och Gullmarn i sydost. I norr, mellan då 
båda fjordarmarna, avgränsas både Stångenäs 
och Bro socken av det höglänta bergmassivet 
Skottfjället, med en högsta punkt på 160 meter 
över havet. I sydost gränsar socknen till den i 
hällristningssammanhang mer välbekanta Bras-
tad socken. Den sydvästra delen av Bro socken 
utgörs av Härnäset, ett mindre näs som avgrän-
sas av Åbyfjorden i nordväst och Brofjorden i 
sydost. Berggrunden inom på Stångenäs utgörs 
huvudsakligen av bohusgranit. På den sydöstra 
sidan av Stångenäs, längs Gullmarns stränder, 
övergår graniten i gnejs. Det finns inga kända 
hällristningar inom gnejsområdet på Stångenäs. 
Gnejsen lämpar sig betydligt sämre för hällrist-
ningar än den hårdare och mer homogena grani-
ten.
Under bronsåldern, 1700-500 före vår tideräk-
ning (fvt), då de flesta hällristningarna gjordes, 
utgjorde Stångenäs en mycket stor ö genom att 
Gullmarn och Åbyfjorden löpte samman i norr 
vid Dingleslätten (fig. 3). Förbindelsen mellan 
fjordarna grundade upp vid övergången till för-
romersk järnålder (500 fvt). Den delen av Bro 
socken som idag utgörs av Härnäset förblev en 
ö under hela hällristningsperioden. Ett smalt 
sund förband Brofjorden med Åbyfjorden söder 
om Störreberg. 
Hällristningarna är inte jämnt fördelade i land-
skapet. Det förekommer inga kända ristningar 
i de höglänta bergsområdena. Vi har heller inte 
funnit några på den yttre delen av Härnäset, 
trots särskilt riktade inventeringar i området. 
Hällristningarna koncentrerar sig kring vissa 
dalgångar och slättområden. På Stångenäs finns 
åtta mer eller mindre tydliga koncentrationer 
med hällristningar, vilka i genomsnitt är två ki-
lometer i diameter. Tre av dessa koncentratio-
ner ligger inom Bro socken. Det är områdena 
runt gårdarna Färlev, Störreberg och Vese (fig. 
3). De hällristningar som ligger utanför dessa 
tre koncentrationer är mindre lokaler som hu-

The Bronze Age Landscape
Bro parish is situated in the northern part of Stån-
genäs, within the present-day municipality of 
Lysekil in the central part of Bohuslän province 
(fig. 2). Stångenäs is bordered by the elonga-
ted fjords of Åbyfjorden in the Northwest and 
Gullmarsfjorden in the Southeast. In the North, 
between both arms of the fjord, both Stångenäs 
and Bro parishes are bordered by the upland 
rocky terrain of Skottfjället, with its highest 
point at 160 m above sea-level. In the Southeast, 
the parish is bordered - in the context of rock 
carvings – by the more well-known Brastad 
parish. The southwestern part of Bro parish 
consists of Härnäset, a small peninsular that is 
bordered by Åbyfjorden to the Northwest and 
Brofjorden to the Southeast. The bedrock in 
Stångenäs is mainly made up of Bohus grani-
te. On the southeastern side of Stångenäs, along 
the shoreline of Gullmarsfjorden, the granite 
gives way to gneiss. There are no known rock 
carvings within the gneissic area of Stångenäs. 
Gneiss is much less suitable for rock carvings 
than the harder and more homogenous granite.
During the Bronze Age, 1700-500 before Com-
mon Era (BCE), when most of the rock car-
vings were carried out, Stångenäs was a very 
large island as a result of Gullmarsfjorden and 
Åbyfjorden being joined at that time in the 
northern part of the Dingle plain (fig. 3). This 
meeting point silted up during the transition to 
the Pre-Roman Iron Age (500 BCE). The area 
of Bro that today includes Härnäset became an 
island during the whole of the rock carving pe-
riod. A narrow strait connected Brofjorden with 
Åbyfjorden to the south of Störreberg.
The rock carvings are not evenly distributed 
over the landscape and there are no known rock 
carvings in the upland rocky area. Neither have 
we found any on the outer areas of Härnäset, 
despite inventories being particularly aimed at 
that area. The rock carvings are concentrated 
around certain areas of valleys and plains. At 
Stångenäs there are eight more or less obvio-
us concentrations of rock carvings, which on 
average are 2 km in diameter. Three of these 
concentrations lie within Bro parish. They are 
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Fig. 2.   
Bro socken ligger på norra delen av Stångenäs. Den sträcker sig från Skottfjället i 
norr till den yttersta spetsen av Härnäset i söder. Karta från FMIS.
Bro parish is situated in the northern part of Stångenäs. It stretches from Skott-
fjället in the North to the furthest point of Härnäset in the South. Map from FMIS.

Fig. 3.
Nästa sida. Stångenäs när havet stod 15 meter över dagens nivå i början av brons-
åldern (1700 fvt) markerad med ljusblå färg och när havsnivån sjunkit till 9,5 
meter i början av förromersk järnålder (500 fvt) markerad med mörkblått. Alla 
hällristningslokaler på Stångenäs är markerade med en röd prick. Karta gjord av 
Johan Ling och Andreas Toreld.
Next page. Stångenäs at the beginning of the Bronze Age (1700 BCE) when the 
sea level was 15 m above the present level is marked in light blue and when the 
sea level sank to 9.5 m at the beginning of the pre-Roman Iron Age (500 BCE) is 
marked in dark blue. All the rock carving sites at Stångenäs are marked with a red 
dot. Map produced by Johan Ling and Andreas Toreld. 
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vudsakligen består av skålgropar. Det är troligt 
att de tre områdena utgjort lokala bygder med 
fast bosättning från tiden när hällristningarna 
knackades in. De tre bygderna låg då strand-
nära, och hade dessutom goda möjligheter för 
jordbruk och boskapsskötsel. Områdena har 
fortsatt att vara centrala platser med stora jord-
egendomar under historisk tid. 
Den absolut största koncentrationen av hällrist-
ningar finns i området runt Störreberg. Gården 
har en gammal historia. I skriftliga källor om-
nämns den första gången år 1317. Den heter 
då Staurabaerg och ägs av den norske kungen 
Haakon V. Inom gårdens närområde känner vi 
till inte mindre än 74 hällristningslokaler. De 
flesta hällristningarna ligger spridda i bergs-
sluttningen bakom dagens gårdsbebyggelse. 
En del ligger högre upp på berget, på en nivå 
runt 30 meter över dagens havsnivå. Dessa är 
oftast placerade på hällar som är svartfärgade 
av vattenöversilning (fig. 18). Andra ligger nära 
dagens odlingsmarker på lerslätten, på en nivå 
runt 15 meter över havet, där vattenöversilning 
inte tycks lika avgörande för val av häll (fig. 
25 och 42). Störrebergsbygden var under brons-
åldern strategiskt placerat där två fjordarmar 
möttes. Platsen måste ha varit idealisk för kom-
munikationer sjövägen. Vid övergången till för-
romersk järnålder hade havet dragit sig undan 
så pass att området närmast nedanför hällarna 
ersatts av strandängar. Dessa var säkerligen 
lämplig betesmark för boskap. Att döma av 
hällbildernas utseende var det framförallt under 
slutet av bronsåldern och början av järnåldern 
som motiven knackades in på hällarna i Större-
berg. Den största lokalen (Bro 10:1) har motiv 
i form av ryttare och skepp som anses typiska 
för början av den förromerska järnåldern (500-
300 fvt). Lokalen ligger intill ett stort järnål-
dersgravfält bestående av 5 högar och 35 runda 
stensättningar. Det är troligt att det döljer sig ett 
betydligt större antal gravar under marken som 
inte syns förrän vid en arkeologisk utgrävning. 
Vid de arkeologiska undersökningar som gjorts 
av bohuslänska gravfält under senare år har det 
visat sig att gravar ofta har anlagts på samma 
plats från och med äldre bronsålder och fram 
till romersk järnålder, och i flera fall finns även 

the areas around the farms at Färlev, Störreberg, 
and Vese (fig 3). The rock carvings that lie out-
side these concentrated areas are smaller sites 
that in the main consist of cup marks. It is likely 
that these three concentrations were local areas 
of permanent settlement from the time when the 
rock carvings were made. All three areas were 
located close to the coastline and furthermore 
offered good possibilities for the arable and li-
vestock farming. These areas have continued to 
be central points maintaining extensive doma-
ins during the historical period.
The largest concentration by far of rock carvings 
can be found in the area around Störreberg. The 
farm has a long history, appearing in written do-
cuments for the first time in 1317. At that time 
it was called Staurabaerg and was owned by the 
Norwegian King Haakon V. We know about no 
fewer than 74 rock carving sites in the vicini-
ty of the farm. Most of the rock carvings lay 
scattered over the sloping rocky area behind 
the present farm buildings. Some lie further up 
the rock surface, at a height of ca 30 m above 
the current sea level. These are often placed on 
surfaces blackened by flowing water (fig. 18). 
Others are situated closer to the present day cul-
tivated fields on the clay plains, situated at ca 
15 m above sea level, where the running water 
is not thought to be a requirement for the choice 
of rock (fig. 25 and 42). During the Bronze Age 
the area around Störreberg was strategically po-
sitioned where two fjord arms met. The location 
must have been ideal for sea route communica-
tions. During the transition to the pre-Roman 
Iron Age, the sea level had dropped so much 
that the closest area below the rocks had beco-
me shore meadows. These were doubtless su-
itable grazing areas for livestock. Judging by 
the appearance of the rock images it was mainly 
towards the end of the Bronze Age and at the 
beginning of the Iron Age that the figures were 
carved into the rocks at Störreberg. The largest 
site (Bro 10:1) consists of figures in the form 
of horsemen and boats that are reckoned to be 
typical for the beginning of the pre-Roman Iron 
Age (500-300 BCE). The site is adjacent to a 
large Iron Age burial ground, consisting of 5 
mounds and 35 circular stone settings. It is like-
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samtida boplatslämningar i omedelbar närhet 
till gravfälten. Vid Störreberg finns marker hö-
gre upp i terrängen som bör ha passat bra både 
för boplatser och odling. Vi känner inte till ex-
akt var boplatserna har legat under bronsåldern 
eftersom det inte har genomförts några arkeolo-
giska utgrävningar i området. 

ly that a considerably larger number of graves 
lie hidden beneath the surface, visible only by 
way of an archaeological excavation. During 
the archaeological excavations that have taken 
place on the burial grounds in Bohuslän during 
the latter years it has been shown that graves 
are often situated in the same locality from the 
early Bronze Age up to the Roman Iron Age, 
and in several cases there are contemporary 
settlements in the immediate vicinity of the bu-
rial grounds. At Störreberg there are more ele-
vated areas in the terrain that would have been 
well suited for settlement and cultivation. We 
do not know exactly where the settlements were 
during the Bronze Age as there have been no 
archaeological excavations in the area.
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Fig. 4.
Figurtyper som förekommer på hällristningarna i Bro socken.
Types of figures that occur on the rock carvings in Bro parish.

Hällbilderna
I Bro socken känner vi i dagsläget till 183 hällrist-
ningslokaler med sammanlagt 3394 figurer (fig. 
4). Lokalernas storlek kan variera betydligt, från 
de som enbart består av en ensam skålgrop till 
den stora hällen i Vese (Bro 26:1) med 385 figurer. 

Den absolut vanligaste figurtypen är skålgropen. 
Skålgropar är den enklaste formen av inknack-
ning i berget, men också den som gett upphov 
till flest tolkningar. Många tänker sig att det är en 
form av offergrop. Den förklaringen verkar rimlig 
för de skålgropar som knackats in på ovansidan 
av stenblock (fig. 30, 44 och 46) eller på plana 
hällavsatser (fig. 34, 45 och 50). Sådana lägen för 
lätt tankarna till en form av offeraltare där man 
kan ha placerat små gåvor i groparna. Det troli-
gaste är dock att skålgroparna haft olika funktion 
beroende på vilket sammanhang de ingått i. De 
kan förekomma på lokaler med enbart skålgropar, 
vilket är fallet på 94 av de 183 lokalerna i Bro, el-
ler tillsammans med, och ibland som en del av, de 
figurativa hällristningarna. När en grop är en del 
av en annan figur, som till exempel dekorelement 
i ett skepp eller markerar huvud i en människof-
igur, brukar de inte räknas som skålgropar i sta-
tistiken även om de formmässigt ser likadana ut. 

Rock imagery
In Bro parish we know of 183 rock carving sites 
at the time of writing containing a total of 3,394 
figures (fig 4). The sites vary in size a great deal, 
from those that consist of a singular cup mark to 
the extensive panel at Vese (Bro 26:1) displaying 
385 figures.

The most common figure type is the cup mark. 
Cup marks are not only the simplest form of car-
ving in rock but also those that give rise to most 
interpretations. Many think that it is a form of of-
fering holder. This explanation seems reasonable 
for those that have been carved on the upper sur-
faces of boulders (fig. 30, 44 and 46) or on flat led-
ges (fig. 34, 45 and 50). Such locations can easily 
be imagined as a form of sacrificial alter where 
small offerings could be placed in the cup marks. 
It is more likely, however, that cup marks had va-
rious functions depending on the context with 
which they were involved with. They can occur 
on sites containing cup marks only, which is the 
case in 94 of the 183 sites in Bro, or together with 
and sometimes as a part of the figurative rock 
carvings. When a depression is a part of another 
figure, for example as a decorative element on a 
boat or the marking of a head of a human figure, 
it is not normally described or noted down as a 
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Figurtyp/Type of figure          Antal/Amount
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Fig. 5.
Det nedre skeppet med parställda bemanningsstreck. Det övre med hela människofigurer 
ombord. Detalj från Bro 33:1, mellan ägorna till Fjäll och Medby.
The lower boat with coupled crew marks. The upper with complete human figures onbo-
ard. Details from Bro 33:1, between Fjäll and Medby properties.

Skålgroparna har troligen knackats både före, 
och framförallt lång tid efter, de figurativa häll-
ristningarna. De figurativa hällristningarnas 
tillkomsttid brukar räknas från bronsålderns 
början 1700 fvt och fram till mitten av förro-
mersk järnålder cirka 300 fvt. Skålgropar ver-
kar däremot ha knackats in redan under yngre 
stenålder och längre fram i tiden under järnål-
der, eller rent av historisk tid. Skålgropens enkla 

form gör den dock mycket svår att datera på ty-
pologiska grunder.
Den vanligaste föreställande figurtypen i Bro 
socken är, liksom på de flesta håll i Bohuslän, 
den vi vanligtvis benämner som skepp. Vi kän-
ner till 308 hällristningsskepp från socknen. 
Det som avbildas är dock inte skepp enligt 
den svenska sjölagens definition, utan snarare 
är det stora kanoter som paddlas fram. Ibland 
kan skeppen ha en besättning i form av hela 
människofigurer, men vanligtvis markeras den 
med enkla bemanningsstreck. I en del fall sitter 
bemanningsstrecken placerade två och två, precis 

cup mark in the statistics, even if the form has a 
similar appearance. The cup marks have probably 
been carved both before and, as in the majority of 
cases, long after the figurative rock carvings. The 
figurative rock carvings first appearance is usually 
reckoned to be from the beginning of the Bron-
ze Age 1700 BCE right up to the middle of the 
pre-Roman Iron Age ca 300 BCE. Cup marks on 
the other hand seem to have been carved as early 

as during the Late Stone Age and further forward 
in time to the Iron Age, or even in historical ti-
mes. The simplicity of form of the cup marks ma-
kes it therefore very difficult to date on a typolo-
gical basis.
The most common representative figure type in 
Bro parish is, in keeping with most of the rock 
faces in Bohuslän, those which we normally call 
'boats' or 'ships'. We know of 308 rock carving 
'ships' from the parish. Those which are depic-
ted though are not ships according to Swedish 
nautical definitions but rather they are a type 
of boat or large canoe that is paddled along. So-
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Fig. 6.
Skepp från yngre respektive äldre bronsålder på samma häll. Bro 622:2, yta B, i Häller.
Boats from the Late- and Early Bronze Age respectively on the same rock panel. 
Bro 622:2, panel B, at Häller.

som besättningen bör ha varit placerade på tof-
terna i verkliga kanoter (fig. 5).
Utifrån de skeppskronologier som tagits fram un-
der senare år kan vi se att det förekommer skepp 
som kan dateras till både äldre och yngre bronsål-
der, liksom till förromersk järnålder. I Störrebergs-
bygden dominerar skepp från övergången mellan 
brons- och järnålder. Men det finns en lokal (Bro 
622:2) där två skepp har inåtböjda stävar och våg-
räta kölförlängningar typiska för äldre bronsålder 
(period I-II, 1700-1300 fvt). På hällen finns också 
två skepp med utåtböjda stävar och högresta köl-
förlängningar typiska för yngre bronsålder (peri-
od V-VI, 900-500 fvt), varav det ena är knackat 
över ett av de äldre skeppen (fig. 6). Lokalen ligger 
lägst av alla hällar i Störrebergsbygden, 15,1 meter 

över dagens havsyta. Det verkar vara särskilt van-
ligt att skepp från äldre bronsålder knackades in 
nära den dåtida strandlinjen. Ett annat exempel är 
en lokal i Lännestad (Bro 636:1, fig. 43) som ligger 
14,7 meter över havet. Samma tendens finner vi i 
socknarna Lyse och Brastad. Kanske var det så att 
hällristningstraditionen började med att man av-
bildade de skepp man såg i skeppets rätta miljö, 
nere vid stranden. Under yngre bronsålder är 

metimes the boat can have a crew in the form of 
complete human figures but normally they are 
just defined as simple strokes representing crew 
members. In some cases the crew strokes are pla-
ced side by side, exactly as crew members would 
sit on seating in real canoes (fig.5).
Based on a chronology of boats that has been pro-
duced during recent years we can see that there 
are boats that can be dated to both the Early and 
the Late Bronze Age, as well as to the pre-Roman 
Iron Age. In the Störreberg area, boats from the 
transition period between the Bronze and the 
Iron Ages dominate. But there is one site (Bro 
622:2) where two boats have inward curved prows 
and horizontal keel extensions typical of the Ear-
ly Bronze Age (period I-II, 1700-1300 BCE). The 

rock panel also contains two boats with outward-
ly curved prows and higher keel extensions which 
are typical for the Late Bronze Age (period V-VI, 
900-500 BCE), where one of these has been car-
ved on top of one of the earlier boats (fig. 6). It 
has the lowest elevation of all of the rocks in Stör-
reberg, being 15.1 m above the sea level of today. 
It seems to be particularly common that boats 
from the Early Bronze Age were carved close to 
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skeppen i regel inte lika naturtroget återgivna, 
de har överdrivna former i en närmast barock 
stil (ex. Bro 7:1). Skeppen verkar ha fått en mer 
symbolisk innebörd. Under den förromerska 
järnåldern är skeppen åter igen mer realistiskt 
avbildade. De är symmetriskt uppbyggda, med 
likartade stävar i både för och akter (fig. 7).
Det näst vanligaste motivet är människofigurer. 
Ibland ingår dessa i scener där de agerar tillsam-

Fig. 7. 
Skepp och ryttare från början av förromersk järnålder.  
Detalj från Bro 10:1 i Störreberg.
Boats and horsemen from the beginning of the pre-Roman Iron Age. 
Detail from Bro 10:1 at Störreberg.

mans med andra människor eller djur. Ofta bär 
de vapen; yxor och spjut i händerna och svärd 
i bältet (fig. 8 och 9). Ett  motiv som är särskilt 
vanligt inom Störrebergsbygden är människo-
figurer med helt uthuggen fyrkantig kropp och 
uppsträckta armar. De har relativt korta, raka 
ben och saknar i regel fötter. Det förekommer 
31 sådana motiv fördelat på sju lokaler: Bro 1:1, 
5:1, 9:1, 14:2, 15:1, 16:1 och 19:1. En trolig da-
tering av motivet, utifrån den typ av skepp som 
förekommer på samma hällytor, är slutet av 
yngre bronsålder (period VI, 700-500 fvt).
Ett annat motiv som är typiskt för Störreberg 
är en särskild form av hästmotiv. Hästarna har 
konturristad kropp och hals, men benen är ris-

the water's edge of that time. Another example is 
a site in Lännestad (Bro 636:1, fig. 43) that is situ-
ated 14.7 m above sea level. We see the same ten-
dency in Lyse and Brastad. Perhaps it was so that 
the tradition of rock carving started by making a 
depiction of the boats one saw in the boats' cor-
rect environment, near the waterline. As a rule, 
boats depicted in the Later Bronze Age are not as 
naturalistic, displaying an exaggerated form that 

is almost baroque in style (e.g. Bro 7:1). The boats 
appeared to have acquired a more symbolic mea-
ning. During the pre-Roman Iron Age, however, 
boats return to being more realistically depicted 
again. They display a symmetrical construction, 
with similar stems both fore and aft (fig. 7).
The next most common motifs are human fi-
gures. Sometimes they are part of scenes where 
they react with other humans or animals. Often 
they carry weapons; with axes and spears in their 
hands and swords in their belts (fig. 8 and 9). One 
motif that is particularly common in Störreberg 
is that of a human figure with completely carved 
out rectangular body and up-stretched arms. 
They have relatively short, straight legs and, as a 
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Fig. 8. 
Spjutbeväpnade människofigurer möter en obeväpnad på Bro 33:2.
Spear-carrying human figures meet an unarmed human figure. Bro 33:2.

tade som fyra enkla streck. Det förekommer sju 
sådana hästar fördelade på lokalerna Bro 3:5 
och 7:1 (fig. 9 och 10). Hästar av Störrebergs-
typ har inte påträffats på någon annan lokal i 
Bohuslän. Hästarna kan, utifrån tidstypiska 
skepp och människofigurer som förekommer 
på samma hällar, dateras till yngre bronsålder 
(period V, 900-700 fvt). En av hästarna är en så 

kallad solhäst, det vill säga hästen drar en rund 
skiva vilken ofta tolkats som en representation 
för solen (fig. 10). En annan känd solhäst finns 
på hällristningen Balken i Tanums socken (Ta-
num 262:1). Det finns även liknande motiv in-
punsade på rakknivar av brons. Mest berömd 
är dock den bronsskulptur som påträffades i 
Trundholms mosse på Själland. Den föreställer 
en häst som drar en stor bronsskiva, rikt deko-
rerad med cirkel- och spiralmotiv, och belagd 
med guldfolie på den ena sidan. Både häst och 
skiva är placerade på hjul, vilket gjort att eki-
paget brukar kallas för Trundholmsvagnen, fast 
den egentligen inte föreställer en vagn. En van-
lig tolkning av dessa solhästar är att de är en del 
av en bronsåldersmytologi där man föreställde 

rule, lack feet. There are 31 of such motifs distri-
buted across 7 sites: Bro 1:1, 5:1, 9:1, 14:2, 15:1, 
16:1 and 19:1. A probable date for the figures 
based on the boats that appear on the same rock 
faces is the end of the Late Bronze Age (period 
VI, 700-500 BCE).
Another motif that is typical for Störreberg is a 
particular form of horse depiction. The horses 

have contour-carved bodies and necks, while 
the legs are carved as four simple strokes. Seven 
of such horses can be found, distributed across 
the sites Bro 3:5 and 7:1 (fig. 9 and 10). Horses 
of the Störreberg type have not been found on 
any other site in Bohuslän. The horses, based on 
boats and human figures typical of the period 
that occur on the same rock face, can be dated to 
the Late Bronze Age (period V, 900-700 BCE). 
One of the horses is a so-called 'sun horse', that 
is to say, a horse that is pulling a disc that is of-
ten interpreted to symbolize the sun (fig. 10). 
Another well-known 'sun horse' occurs on the 
rock carving Balken in Tanum parish (Tanum 
262:1). There are even similar motifs punched 
onto bronze razors. The most famous though 
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sig solen som ett stort hjul av eld, vilket drogs 
över himlavalvet av en häst. I Störreberg finns 
även hästmotiv som tycks avbilda mer verklig-
hetstrogna händelser. Vi ser att en av Större-
bergshästarna leds i ett rep av en människofi-
gur (fig. 9). På en annan häll (Bro 10:1) ser vi 
en grupp med 13 ryttare rida fram över hällen 

Fig. 9. 
Den övre människofiguren bär yxa i handen och svärd i bältet. Den nedre leder en häst av 
”Störrebergstyp”.  Bro 3:5 i Störreberg.
The upper human figure carries an axe in its hand and a sword in its belt. The lower figure
leads a horse of the 'Störreberg type'. Bro 3:5 at Störreberg.

(fig. 7). Både ryttarmotivet och de symmetriska 
skeppen på hällen brukar dateras till början av 
förromersk järnålder (500-300 fvt). 
Det är inte bara solhästar som tyder på att 
bronsåldern var en period av soldyrkande - 
även om tidigare hällristningsforskning sanno-
likt har överdrivet soldyrkandet som förklaring 
till varför man knackade in bilder i berg under 
bronsåldern. Det förekommer olika former av 
cirkelfigurer, varav några kan tänkas represen-
tera solen. Dessa är ibland placerade högst upp 
på hällen, ovanför de andra motiven, precis som 
solen när den befinner sig högst på himlen (fig. 
19). Andra cirkelfigurer avbildar snarare hjul el-
ler sköldar, vilket i sig inte behöver utesluta en 
tolkning som solsymbol. 
Ett exempel som lätt för tankarna till soldyrkan 
är motiven på den unika hällristning som vi 

is the bronze sculpture that was discovered in 
a peat bog in Trundholm, Denmark. It illustra-
tes a horse that is pulling a large bronze disc, 
richly decorated with circle and spiral designs 
and covered in gold leaf on one side. Both the 
horse and the disc are on a device with whe-
els, which has caused it to usually be called the 

Trundholm Sun Chariot, except it in reality 
does not illustrate a carriage. A common inter-
pretation of these sun horses is that they are a 
part of the Bronze Age mythology where one 
imagined that the sun was a large wheel of fire 
that was pulled across the heavens by a horse. 
In Störreberg, horse figures also occur but are 
thought to illustrate more natural events. We 
see that one of the Störreberg horses is being led 
by one of the human figures with a rope (fig. 9). 
On another rock (Bro 10:1) we see a group of 13 
horsemen riding across the rock surface (fig. 7). 
Both the horsemen and the symmetrical boats 
on the rock are usually dated to the beginning 
of the pre-Roman Iron Age (500-300 BCE).
It is not just sun horses that suggest that the 
Bronze Age was a period of sun worship - even 
if earlier rock carving research probably has ex-
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Fig. 10. 
Flera hästar av ”Störrebergstyp”. Den övre hästen är en så kallad solhäst.  
Detalj från Bro 7:1 i Störreberg.
Several horses of the 'Störreberg type'. The upper horse is a so-called 'sun horse'.  
Detail from Bro 7:1 at Störreberg.

upptäckte i Färlev: Bro 703 (fig. 11-16 och 49). 
Motiven befinner sig på en liten uppstickande 
häll. Den ristade ytan är bara en kvadratmeter 
stor, men den är helt översållad av bilder. På 
Färlevhällen finns 23 cirkelfigurer i form av helt 
uthuggna skivor. 18 av dessa skivor har en skål-
grop inknackad i mitten, likt ett nav på ett hjul. 
Närmast skålgropen är skivornas djup något 
grundare. På förhistoriska skivhjul i trä finns en 
motsvarande förstärkning med kraftigare virke 
närmast navet. Vi behöver knappast tveka om 
att det är verkliga skivhjul som stått förlaga för 
mtoven på Färlevhällen. I ett fall är till och med 

två hjul sammanlänkade med en axel. Frågan är 
varför man knackat in en så stor mängd hjul på 
hällen om de inte dessutom har en vidare sym-
bolisk innebörd. De flesta av dem har placerats 
högst upp på hällen, ovanför två helt uthugg-
na skepp. Skeppen skiljs åt av en lång rad med 
skålgropar. I fören på det större skeppet står 
något som liknar en djurfigur. Med lite fanta-
si kan man tänka sig att djuret skall föreställa 
hästen som drar solen över himlavalvet. Ännu 
tio år efter upptäckten av Färlevhällen finner vi 
den lika fascinerande och svårtolkad som när 

aggerated sun worship as an explanation as to 
why people carved pictures in rocks during the 
Bronze Age. Different types of circular motifs 
occur, where some could be thought to repre-
sent the sun. These are sometimes situated high 
up on the rocks, above the other figures, exactly 
as the sun is when it is high in the sky (fig. 19). 
It is more likely that other circular motifs repre-
sent wheels or shields, which in itself does not 
exclude interpretations as sun symbols.
One example that can easily allow thoughts to 
consider sun worship are the motifs on the uni-
que rock carving that we discovered in Färlev: 

Bro 703 (fig. 11-16 and 49). The motifs are situ-
ated on a small outcrop of rock. The carved area 
is only one square metre in size but it is comple-
tely strewn with images. On the Färlev rock the-
re are 23 circular figures in the form of comple-
tely hollowed discs. 18 of these discs have a cup 
mark in the middle, like the hub of the wheel. 
The depth of cut on the discs is somewhat more 
shallow closest to the cup mark. On prehistoric 
wooden disc wheels there is a corresponding re-
inforcement of stronger timber close to the hub. 
We hardly need to doubt that real disc wheels 
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Fig. 11. 
Upptäckten av den spektakulära Färlevhällen, Bro 703, 
blev uppmärksammad i flera massmedia. Här intervjuas 
Andreas av Jan Andersson från Sveriges Radio i nyhe-
terna från Ekot. 
Foto: Christina Toreld.
Discovery of the spectacular Färlev rock carving, Bro 
703, reported on by several from the mass media. Here, 
Andreas is interviewed by Jan Anderson from Swedish 
Radio for a news item. 
Photo: Christina Toreld.

vi fann den. Bildernas komposition liknar inget 
annat vi sett. Det är som om ristaren på denna 
lilla häll velat skapa sitt eget mikrokosmos, som 
förklaring till hur den stora världen är konstru-
erad.

were the basis for the motifs on the Färlev rock. 
In one case, two wheels are even linked together 
with an axle. The question is why would one 
carve so many wheels on a rock surface if they 
did not also have a broader symbolic meaning. 
Most of them have been placed high up on the 
rock panel, above two completely carved boats. 
The boats are separated by a long line of cup 
marks. On the bow of the larger boat there is 
something that appears to be an animal figure. 
With a little fantasy one could imagine that the 
animal represents a horse pulling the sun across 
the heavens. Even ten years after the discovery 
of the Färlev carvings we find it just as fascina-
ting and difficult to interpret as when we first 
found them. The composition of the images is 
like nothing we have seen. It is as though the 
carver on this small rocky surface wanted to 
create their own microcosm, as an explanation 
to how the macrocosm is built.
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Metod
Att avbilda hällristningar
Valet av metod för att avbilda hällristningar är 
ett ofta diskuterat ämne. Många förespråkar en 
”objektiv” återgivning av ristningarna, till ex-
empel med så kallad frottageteknik eller natt-
fotografering. Moderna digitala tekniker och 
avancerad foto- och skanningsteknik har ytter-
ligare spätt på föreställningen om en objektiv 
avbildningsteknik. Med digital teknik kan man 
helt riktigt göra en objektiv dokumentation av 
ristningsytan och hällristningsfigurerna. Det 
stora problemet kvarstår emellertid: Vad är 
hugget av människor, och vad är naturliga linjer 
och ojämnheter i berget? Det är enligt vår me-
ning inte lättare att sitta framför en illustration 
i form av ett frottage, ett nattfoto eller framför 
en datorskärm och avgöra detta. Enligt oss är 
det absolut bäst att göra detta ute i fält. Där kan 
man se ristningarna ur olika vinklar och i olika 
ljusförhållanden, man kan se om bergets mine-
ralkorn är krossade i huggningslinjerna, om det 
finns färgskiftningar i bergets patina och man 
kan med hjälp av fingertopparna känna bergets 
ytstruktur. Utifrån detta görs en samlad bedöm-
ning av vad som är inhugget i berget.
Hällristningsplanscherna i denna publikation 
utgörs av så kallade kalkeringar, återgivna i 
skala 1:20. Dessa är ingen objektiv kalkering av 
hällen, utan en subjektiv avbildning av vår tolk-
ning av hällristningarna. Förfarandet kan jäm-
föras med den subjektiva bedömning som ingår 
i all fältarkeologisk verksamhet, där det ytterst 
är arkeologens kompetens och erfarenhet som 
avgör om en lämning skall uppfattas som ska-
pad av människohand eller inte.

Vår arbetsmetod steg för steg
Innan fältsäsongen börjar görs arkivstudier. Vi 
går igenom äldre litteratur, äldre inventeringar 
som till exempel Göteborgsinventeringen, samt 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente-
ringar i FMIS. Vi studerar ekonomiska kartor 
från 1930-talet och 1970-talet. Alla kända häll-
ristningar prickas därefter ut på moderna kar-
tor, äldre beskrivningar kopieras och områden 
där vi tror det kan finnas okända hällristningar 
markeras på kartor.
När vi hittar hällristningar, såväl tidigare kända 

Method 
Depicting the rock carvings
The choice of method for depicting rock car-
vings is often a subject for discussion. Many 
advocate an ‘objective’ rendering of the car-
vings, for example using the so-called ‘frottage’ 
or ‘rubbing’ technique or by photographing at 
night. Modern digital techniques and advanced 
photographic and scanning techniques have 
furthered this concept of an objective depiction. 
Digital techniques can quite correctly provide 
an objective documentation of the carved rock 
surface and the rock carving figures. The largest 
problem remains however: What has been car-
ved by humans and what are natural lines and 
undulations in the rock? In our opinion the task 
is not simplified by studying an illustration in 
the form of a rubbing, a night time photograph 
or a computer screen when making decisions. 
We believe the absolute best method is to make 
judgements out in the field. It is there you can 
view the carvings from various angles and in 
various lighting conditions, you can see if the 
rock’s mineral structure is crushed in the carved 
areas, if there is any tint in the rock’s patina and 
you can feel the surface structure of the rock 
with your fingertips. These methods provide a 
combined assessment of what is carved in the 
rock.
The rock carving charts in this publication have 
been produced by so-called ‘tracing’, in the scale 
of 1:20. These are not objective tracings of the 
rock surface but more a subjective depiction 
of our interpretation of the rock carvings. The 
process can be compared to the subjective as-
sessments that are part of all archaeological 
work in the field where ultimately it is the ar-
chaeologist’s competence and experience that 
determines whether remains should be judged 
as created by man or not.

Our working method, step-by-step
Before fieldwork begins, an archival search is 
carried out. We go through early literature, old 
registers such as ‘The Gothenburg Inventory’, as 
well as FMIS. We study the economic maps from 
the 1930s and 1970s. All the known rock car-
ving sites are then plotted onto modern maps, 
early descriptions are copied and the areas that 
we think might contain unknown carvings are 
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som nyfunna, så är dessa i de flesta fall mer eller 
mindre överväxta av grästorv, mossa och lav. Nu 
börjar det tunga arbetet med att rengöra hällen. 
Torv, löv och mossa rensas bort. Ibland behöver 
vi gräva i kanterna av hällen för att kunna se hur 
stor ristningen är (fig.12). Gräs och buskar som 
växer i sprickor och vid sidan av hällen tas bort, 

och avslutningsvis försöker vi skrapa bort tjock 
lav med hjälp av mjuka trä- och plastredskap. 
Detta arbete får göras med största försiktighet, 
så hällen och hällristningarna inte skadas. I en 
del enstaka fall har vi täckt ristningen med en 
ljustät presenning under ett års tid, så att laven 
som växer på hällen dör och därefter lättare kan 
tvättas bort. Vi använder aldrig några kemika-
lier för rengörning. 
När hällen är ren påbörjas det egentliga doku-
mentationsarbetet. Först undersöks hällen med 
hjälp av släpljus. Detta kan göras på natten med 
hjälp av lampor (fig. 13). Vår erfarenhet är dock 
att detta, där så är möjligt, med fördel kan göras 
på kvällen i naturligt släpljus. De figurer som 
kan ses, kritas i med skolkrita. Därefter görs 
ett ”frottage” av hällen (fig. 14). Hela ytan täcks 
med ett tunt papper. Det vita pappret gnuggas 

Fig. 12. 
Tommy gräver fram den nyupptäckta hällristningen Bro 703 i Färlev. Ett spän-
nande ögonblick för en hällristningsarkeolog!
Tommy excavates the newly discovered rock carving Bro 703 at Färlev. An 
exciting moment for a rock-carving archaeologist!

marked on the maps.
When we find carvings, previously known as 
well as newly discovered, they are in most cases 
more or less overgrown with clumps of grass, 
moss and lichen. The heavy work now begins 
of removing the turfs, leaves and moss from the 
rocks. Occasionally we have to clean back to the 

edges in order to see how large the carving is 
(fig. 12). Grass and bushes that are growing in 
the cracks and to the side are removed and final-
ly we try to scrape away the thicker lichen using 
softwood or plastic tools. This has to be done 
very carefully so as not to damage the surface of 
the rock face or carvings. In some isolated cases 
we have covered the carvings with a light-tight 
tarpaulin and left it there for a year so that the 
lichen that is growing on the rock withers and 
can be more easily washed away. We never use 
any chemicals in the cleaning process. 
When the rock is clean we start the actual do-
cumentation. First, an investigation of the rock 
is made using oblique lighting. This can be car-
ried out at night with the help of lamps (fig. 13). 
Our experience has been though that where 
possible it can be advantageous to do it in the 
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sedan med ett karbonpapper och slutligen med 
gräs. Ojämnheter i bergytan såsom sprickor, 
vittringar, skador och i bästa fall hällristningar 
framträder på pappret. Detta frottage är sedan 
till stor hjälp när man ska finna tunt huggna 
hällristningar. Frottagemetoden fungerar en-
dast på relativt jämna bergytor, medan det på 
ojämna ytor och berg bara går att göra frottage 
på vissa delar av hällen.
Efter att hällen är belyst med släpljus och man 
gjort frottage på hela ytan påbörjas det riktiga 
tolkningsarbetet av hällristningarna. Med hjälp 
av syn och känsel tolkas vad som är hugget och 
vad som är naturliga sprickor och ojämnheter i 
berget. Detta är det absolut svåraste momentet i 
hällristningsdokumentationen. 

När vi tolkat klart en häll, målas figurerna upp 
med en vit kritslamma (fig. 15). Färgen varar till 
nästa regnskur tvättar bort den. En genomskin-
lig plast läggs över hällen och hällristningsfigu-
rerna kalkeras på plasten med en svart tusch-
penna. Våra avbildningar är alltså en kalkering 
av de tolkningar som vi gjort av hällristning-
en, och som bygger på mångårig erfarenhet. 

Fig. 13. 
Nattfoto av Bro 703. Foto: Hans Lundenmark.
Night-time photograph of Bro 703. Photo: Hans Lundenmark.

evening using natural oblique lighting. The vi-
sible figures are filled in with school blackboard 
chalk. Then a ‘rubbing’ is carried out (fig. 14). 
The whole of the surface is covered with thin 
paper. The white paper is then rubbed with car-
bon paper and finally grass. Uneven sections 
such as cracks, eroded areas, damaged rock and 
in the best case, carvings, appear on the paper. 
This rubbing is of great help later on when look-
ing for the more faintly made carvings. The rub-
bing method only works on fairly even surfaces, 
so on more undulating surfaces and rock faces 
it can only be partially used on certain sections 
on the rocks. 
After the rock has been obliquely lit and a rub-

bing made over the whole panel, the actual in-
terpretation of the carvings begins. The carved 
rock, the natural cracks and undulations are 
slowly interpreted using sight and touch. This 
is the most difficult stage of the documentation 
process.
When we have finished interpreting a rock, the 
figures are painted with white chalk slurry (fig. 
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De avbildningar som vi gör utförs i så kall-
lad ”dutt-teknik”. Genom en skrafferingsmetod, 
som är utvecklad inom Stiftelsen för dokumen-
tation av Bohusläns hällristningar, görs djupare 
figurer med tätare skraffering, medan tunnare 
figurer görs med glesare skraffering (fig. 16). En 
liknande teknik, pricktekniken, används bland 
annat i Italien, USA och Norge. Fördelen med 
dutt- och prickteknikerna, jämfört med att bara 
rita av ristningarnas konturer, är att det är lätt-
are att markera övergångar till partier på hällen 
där figurerna är vittrade eller tunnare huggna 
och ibland ”flyter ut” för att till sist helt försvin-
na. En annan fördel är att djupare figurer blir 
mörkare medan tunnare figurer blir ljusare på 

Fig. 14. 
Frottage av Bro 703.
Rubbing of Bro 703

de skannade och nedminskade avbildningarna. 
Detta ger en mer tredimensionell bild av häll-
ristningen. Vi markerar också sprickor, hällkan-
ter och skador på hällen med röd färg. Denna 
metod gör avbildningarna mer informativa och 
ger en bättre förståelse för hur hällen ser ut och 
hur figurerna är placerade i förhållande till var-
andra på hällen. Om det finns sentida inhugg-
ningar vid hällristningarna, markeras dessa 
med blå färg.

15). The colouring remains until the next heavy 
rain shower washes it away. A transparent plas-
tic sheet is positioned over the rock and then 
the figures are traced onto the plastic using a 
black marker pen. Our depictions are therefo-
re a tracing of the interpretations that we made 
about the carvings, built upon many years of ex-
perience. The depictions that we make are made 
by ‘dabbing’. By using a shading technique that 
was developed by the Stiftelsen för dokumen-
tation av Bohusläns hällristningar, the deeper 
figures receive a tighter shading while the fain-
ter carvings, sparser shading (fig. 16). A similar 
method, the ‘dotting’ technique, is sometimes 
used in Italy, USA and Norway. An advantage 

with the ‘dabbing’ or ‘dotting’ techniques, com-
pared to just drawing the carvings’ contours, 
is that it is easier to mark the transition of the 
sections where the figures are eroded or more 
faintly carved that sometimes “spread out” and 
finally disappear. Another advantage is that 
deeper carved figures become darker while the 
fainter figures become lighter on the scanned 
and size-reduced reproductions. This provides a 
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Fig. 15.
Andreas fyller i figurerna på Bro 703 med krita upp-
slammat i vatten. När slamman torkat blir den vit. 
Foto: Tommy Andersson.
Andreas fills in the figures on Bro 703 with chalk 
slurry. When the slurry dries it becomes white. 
Photo: Tommy Andersson.

Efter att hällristningen kalkerats fotograferas 
ristningen. Vi fotograferar hela ytan, enskilda 
detaljer och inte minst hällristningens miljö. 
Fotografering har, alltsedan den först börjat 
användas för hällristningar, varit omdiskute-
rad som dokumentationsmetod. Vi tycker att 
fotografier är ett utmärkt komplement till våra 
kalkerade tolkningar, och för avbildning av rist-
ningarnas omgivning framstår den som den 

mest exakta. Avslutningsvis görs en skriftlig be-
skrivning av hällristningen. 
När dokumentationen väl är gjord, så ska den 
efterbearbetas. Foton identifieras och sorteras. 
Frottage arkiveras. Plaster skannas och sam-
manfogas i dator. På avbildningen av varje 
hällristning införs uppgifter om Riksantikva-
rieämbetets fornlämningsnummer, skala och 
norrpil, samt på bildristningar även isräfflornas 

more three dimensional picture of the rock car-
vings. We also mark cracks, the edges of rocks 
and damage in red. This method produces a 
more informative depiction and allows a better 
understanding of what the rock looks like and 
how the figures relate to each other on the rock. 
If there have been any historical additional car-
vings made, then these are marked in blue. 
After the rock carving has been traced, it is then 

photographed. We photograph the entire panel, 
individual details and not least the surrounding 
environment. Photography has been, right from 
the beginning, a subject of discussion as a do-
cumentation method. We think photography is 
an excellent complement to our tracing method 
and when used for describing the carvings’ sur-
roundings, it remains the most exact tool. Final-
ly, a written description is made of the carvings.
When this stage of the documentation is com-
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Fig. 16. 
Tommy kalkerar Bro 703 på genomskinlig plast med ”dutt-teknik.” Djupare är ristningar blir 
svartare än grunda.
Tommy traces Bro 703 on transparent plastic with a 'dabbing technique'. Deeper carvings beco-
me darker than shallow ones.

riktning. Vi lägger även in uppgifter om vem 
eller vilka som ansvarar för dokumentationen, 
samt när den är gjord. Dessa uppgifter är av stor 
vikt för framtida forskare, inte minst som en 
kvalitetssäkring. Alla kalkeringar, foton och be-
skrivningar publiceras därefter på vår hemsida: 
www.hallristning.se.

plete then the finalisation process begins. Pho-
tographs are named and sorted. Rubbings are 
archived. The plastic sheets are scanned and fit-
ted together in the computer. Information about 
the RAÄ number is written on each depiction 
as well as a scale bar, north arrow and the di-
rection of the glacier grooves. We also include 
information about who was responsible for the 
documentation as well as when it took place. 
These details are of great importance to resear-
chers in the future, not least in providing a gu-
arantee of quality. All the tracings, photographs 
and descriptions are subsequently published on 
our website: www.hallristning.se
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Beskrivning av lokalerna
Bro 1:1
Beskrivning: Hällristning, 1,45x0,55 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 7 människofigurer och 1 obestämbar figur (lin-
je). Skeppet är 144 cm l, av enkellinjetyp, med spiralstävar, samt bemannat med 7 människofigurer, 12-19 cm l med 
helt uthuggna kroppar. Den obestämbara figuren är 17 cm l. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats. Tvära kanter 
(sprängkanter) S och Ö om ristningen.
Orientering: 42 m V om kraftledningsstolpe och 6 m NNÖ om telefonstolpe, under telefonledning och vid spräng-
kant.
Koordinat (N/E): 6482062 / 294302 (SWEREF 99 TM) 

(lat/long): N 58° 25' 50,78", E 11° 28' 35,90" (WGS84)

Fig. 17.
Bro 1:1 i Störreberg. Ett skepp med sju människofigurer ombord.
Bro 1:1 in Störreberg. A boat with seven human figures onboard.

Bro 1:2 
Beskrivning: Hällristning 5,9x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 5 obestämbara figurer (2 linjer, 3 prickar) och 
1 skålgrop. Skeppen är 19-76 cm l, av enkellinjetyp, varav 5 skepp har bemanningsstreck. Linjerna är 10-23 cm l och 
prickarna är 2 cm diam. Skålgropen är 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.
Orientering: 4,5 m NÖ om Bro 1:1.
Koordinat (N/E): 6482073 / 294313 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,13”, E 11° 28’ 36,53” (WGS84)

Bro 1:3 
Beskrivning: Hällristning, 2,5x2,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 9 obestämbara figurer och 6 skålgropar. 
Skeppen är 18-80 cm l, av enkellinjetyp, varav 4 har bemanningsstreck och 2 har djurhuvudformad stäv. De obestäm-
bara figurerna är 3,5-21 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam och 0,2 cm dj, ordnade i 2 parallella rader. Belägen på 
SSÖ-sluttande häll. 
Orientering: 10 m N om Bro 1:2 och mitt i vandringsled. Ett av skeppen är alldeles invid och S om stenpackning med 
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ett större stenblock (1,2x1x0,7 m).
Koordinat (N/E): 6482083 / 294312 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,47”, E 11° 28’ 36,45” (WGS84)

Fig. 18.
Bro 2:1 i Störreberg. Hällristningen ligger på en yta som mörkfärgats av vattenöversilning. Utsikt 
mot SSV, med Brofjället i bakgrunden.
Bro 2:1 in Störreberg. The rock carving is on a surface that has been darkened by water flowing 
over it. View towards the SSW, with the mountain Brofjället in the background.

Bro 2:1
Beskrivning: Hällristning, 1,9x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 9 skepp, 6 människofigurer, 9 obestämbara figurer och 
7 skålgropar. Skeppen är 30-107 cm l, av enkellinjetyp. Det största skeppet har 6 människofigurer ombord. Människo-
figurerna är 8-10 cm l och finns ombord på det största skeppet. De obestämbara figurerna är 8-60 cm l. Skålgroparna 
är 2,5-7 cm diam och 0,3-2 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 27 m ÖNÖ om kraftledningsstolpe vid gärdesgård och 60 m NNV om ladugårds NV-hörn.
Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,47”, E 11° 28’ 36,45” (WGS84)

Bro 2:2
Beskrivning: Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 7 obestämbara figurer och 19 skålgropar. 
Skeppen är 22-80 cm l, av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Det större skeppet är otydligt i mittpartiet. De 
obestämbara figurerna är 8-25 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3 cm dj. 11 av dem ligger i en rad. Belägen 
på SSÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 7,5 m Ö om Bro 2:1.
Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,87”, E 11° 28’ 40,69” (WGS84)

Bro 2:3
Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,8 m (N-S), bestående av 2 obestämbara figurer och 9 skålgropar. De obestämbara 
figurerna är 9-35 cm l, böjda linjer. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm djupa. Belägen på S-sluttande hällyta 
i vattenrinning.
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Orientering: 5,5 m SSV om Bro 2:2.
Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,87”, E 11° 28’ 40,69” (WGS84)

Bro 2:4
Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 4 obestämbara figurer (linjer) och 3 skålgropar. Linjerna 
är 11-20 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 5 m NNÖ om Bro 2:1.
Koordinat (N/E): 6482061 / 294380 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,87”, E 11° 28’ 40,69” (WGS84)

Bro 2:5
Beskrivning: Hällristning, 4,6x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 4 skålgropar. Skeppet är 38 cm l, av enkellin-
jetyp och med två bemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3 cm dj. Det förekommer ett flertal vittrings-
gropar alt. vittrade skålgropar på hällen. De 4 skålgroparna är dock helt ovittrade och säkra. Belägen på närmast plan 
hällyta i vattenrinning.
Orientering: 13 m NNV om Bro 2:4.
Koordinat (N/E): 6482076 / 294369 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,35”, E 11° 28’ 39,95” (WGS84)

Bro 3:1
Beskrivning: Hällristning 2,45x1,45 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 2 obestämbara figurer (böjda linjer). 
Skeppet är 60 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck och djurhuvudstäv. De böjda linjerna är 22-30 cm l. Be-
lägen på SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll.
Orientering: 5 m NNÖ om kant av mindre stenbrott och 20 m SSÖ om kraftledningsstolpe.
Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,59”, E 11° 28’ 41,84” (WGS84)

Bro 3:2
Beskrivning: Hällristning 1,9x0,9 (NV-SÖ), bestående av 1 obestämbar figur och 24 skålgropar. Den obestämbara 
figuren är 12 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Grupperade i tre rader om 9, 8 och 5 skålgropar 
i rad. Belägen i svagt SÖ-sluttande vattenöversilad hällsvacka.
Orientering: 29 m NÖ om Bro 3:1.
Koordinat (N/E): 6482104 / 294414 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 52,33”, E 11° 28’ 42,65” (WGS84)

Bro 3:3
Beskrivning: Hällristning 1,9x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 obestämbar figur och 7 skålgropar. Skeppen 
är 53-125 cm l och av enkellinjetyp. Det större skeppet har två antropomorfa figurer med trefingrade händer. Den 
obestämbara figuren, vinkelformad, är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,4 cm dj, placerade i rad. Belägen 
på svagt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.
Orientering: 8 m Ö om Bro 3:1.
Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,59”, E 11° 28’ 41,84” (WGS84)

Bro 3:4
Beskrivning: Hällristning 2,1x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 ringkors, 1 obestämbar figur (linje) och 17 
skålgropar. 
Skeppen är 46-102 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ringkorset är 20 cm diam och med 4 ekrar. Lin-
jen är 10 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 14 ligger i rad. Belägen i svagt till kraftigt 
SÖ-sluttande hällsvacka i vattenrinning.
Orientering: 6 m SÖ om Bro 3:3.
Koordinat (N/E): 6482082 / 294400 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,59”, E 11° 28’ 41,84” (WGS84)
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Bro 3:5
Beskrivning: Hällristning 2,3x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 3 obestäm-
bara figurer och 2 skålgropar. Skeppet är 64 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 27-55 
cm l, med helt uthuggen kropp. Den ena har svärd i bältet och vapen i handen. Den andra leder en häst. Djurfigurerna 
är 31-38 cm l. Fyrbenta hästar med konturhuggna kroppar. De obestämbara figurerna, fragment, är 14-19 cm l. Skål-
groparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.
Orientering: 13 m ÖSÖ om Bro 3:4 och omedelbart NV om gammal körväg.
Koordinat (N/E): 6482068 / 294410 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,15”, E 11° 28’ 42,52” (WGS84)

Bro 3:6 
Beskrivning: Hällristning ca 6,1 x 3,5 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer, 5 obestämbara figu-
rer och 23 skålgropar. Uppdelad på två ytor (A-B).Skeppen är 60-90 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. 
Människofigurerna är 8-13 cm l, med uthuggen kropp och ”föremål” i händerna. De obestämbara figurerna, fragment, 
är 10-54 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,0 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällavsats.
Orientering: 23 m SV om Bro 3:5 och 6 m NV om väg, samt 2,5 m NÖ om stenmur. Yta B 2,3 m NV om NÖ delen 
av yta A.
Koordinat (N/E): 6482058 / 294399 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,81”, E 11° 28’ 41,85” (WGS84)

Fig. 19.
Bro 4:1 i Störreberg. Alla skepp färdas åt vänster. Överst syns en cirkelfigur bestående av koncentriska 
cirklar runt en skålgrop – kanske en avbildning av solen?
Bro 4:1 in Störreberg. All the boats are travelling to the left. Above them a circular figure can be seen 
consisting of concentric circles around a cup mark - perhaps a depiction of the sun?

Bro 3:8
Beskrivning: Hällristning 1,4x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 6 skålgropar, 4-7 cm diam och 1-3 cm dj. Skålgroparna 
är mycket spetsiga i botten och i det närmaste ovittrade. Djupet är ovanligt stort. Läget på hällen är ovanligt. Liknar 
inte ”vanliga” skålgrpar, kan vara sentida. Belägen på toppen av SÖ-sluttande häll.
Orientering: 21 m NÖ om Bro 3:5 och omedelbart SÖ om stenmur.
Koordinat (N/E): 6482080 / 294425 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 51,57”, E 11° 28’ 43,41” (WGS84)
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Bro 3:10 
Beskrivning: Hällristning, 0,55x0,05 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj.Tidigare 
registrerat 1 skepp 25 cm l, fragmentariskt och helt uthugget. Någon sådan figur syns inte, endast isräfflor. Belägen på 
svagt SÖ-sluttande mindre häll inom tomtmark. 
Orientering: 7 m Ö om Bro 3:9 och 7 m NV om stugas N hörn. I gångväg.
Koordinat (N/E): 6482044 / 294416 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,38”, E 11° 28’ 42,95” (WGS84)

Bro 4:1
Beskrivning: Hällristning, 3,3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 10 skepp, 6 människofigurer, 1 djurfigur, 3 cirkelfigurer, 
12 obestämbara figurer och 19 skålgropar. Skeppen är 22-110 cm l, av enkellinjetyp, varav 5 med bemanningsstreck. 
Människofigurerna är 12-32 cm l, 4 med helt uthuggna kroppar, 1 med cirkelkropp och 1 fragmentarisk. Djurfiguren är 
22 cm l. Cirkelfigurerna är 5-15 cm diam, varav en utgörs av 2 koncentriska cirklar runt en skålgrop. De obestämbara 
figurerna är 5-28 cm l. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.
Orientering: 1 m NV om markväg (NNÖ-SSV) och 20 m N om grind i gärdesgård.
Koordinat (N/E): 6482128 / 294439 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 53,14”, E 11° 28’ 44,06” (WGS84)

Fig. 20. 
Bro 7:1 i Störreberg. En vacker hällristning med många intressanta motiv, funnen av kyrkoherde 
Daniel Hallbäck i slutet av 1920-talet. Över den vänstra delen rinner det nästan alltid vatten.
Bro 7:1 in Störreberg. A beautiful rock carving with many interesting motifs, found by the clergy-
man Daniel Hallbäck at the end of the 1920s. There is nearly always water flowing over the the 
left part of the carving.

Bro 5:1
Beskrivning: Hällristning, 3,0x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 6 obestämbara figurer 
och 96 skålgropar. Skeppen är 16-136 cm l, av enkellinjetyp, varav 3 har bemanningsstreck. Människofigurerna är 
30-43 cm l, med helt uthuggna kroppar, i adorantställning med linje mellan armarna. De obestämbara figurerna är 8-30 
cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll.
Orientering: 7 m SV om öppning i stengärdesgård, invid gammal brukningsväg.
Koordinat (N/E): 6482180 / 294454 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,85”, E 11° 28’ 44,83” (WGS84)
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Bro 6:1 
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 djurfigur och 30 skålgropar. Skeppen är 
35-140 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck (järnålderstyp). Djurfiguren är 28 cm l, fyrbent (häst). 
Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning. Hällen är mycket skadad av exfoliationer.
Orientering: 16 m NV om grindöppning i stengärdesgård och 1,5 m SÖ om stenblock i vilken ett gångjärn till grind 
är fastsatt.
Koordinat (N/E): 6482181 / 294511 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,97”, E 11° 28’ 48,33” (WGS84)

Bro 7:1
Beskrivning: Hällristning 3,8x2 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 12 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 fågelfigur, 
8 cirkelfigurer, 4 bestämbara figurer (spiraler), 10 obestämbara figurer och 16 skålgropar. Skeppen är 23-75 cm l, 
varav ett av dubbellinjetyp med spantstreck och djurhuvudstävar. Övriga är av enkellinjetyp med eller utan beman-
ningsstreck. Människofigurerna är 17-45 cm l, varav 4 med svärd. Djurfigurerna är 23-44 cm l och hästliknande 
med konturhuggen kropp. En med fallos. En drar en ”solskiva”. Fågelfiguren är 10 cm l. Cirkelfigurerna består av 1 
ringkors, 20 cm diam och tunt prickhuggen, 2 hjulpar med axlar, 15-17 cm l, 2 helt uthuggna skivor, 3,5-7 cm diam, 
varav den ena dras av en häst samt 1 cirkel 4,5 cm diam. Spiralerna är 12-25 cm diam, varav en hålls av en mansfigur 
och en sitter ihop med ett skepp. Av de obestämbara figurerna är en större, djurliknande och 32 cm l, samt de övriga 
är fragmentariska och 5,5-20 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande 
häll, där SV-delen är mörkfärgad av vattenrinning. Figurerna längst ner på hällens SV-del är tunna och prickhuggna. 
2,4 m NÖ om hällristningen (7:1) är sentida ristningar inhuggna, bestående av 3 hjärtan och 1 hjulkors på stativ samt 
initialer inom en yta 2,4x0,8 m (NÖ-SV). 12,5 m NNV om hällristningen (7:1) är en mejselhuggen och spetsig ”skål-
grop” inhuggen, 5 cm diam och 2 cm dj. Denna häll ligger 2,5 m över tidigare nämnda yta och 2 m från bergsbrant.
Orientering: 11 m Ö om grindöppning i stengärdesgård och 7 m NNÖ om stengärdesgård.
Koordinat (N/E): 6482169 / 294534 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,63”, E 11° 28’ 49,80” (WGS84)

Bro 7:2
Beskrivning: Hällristning, 2,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 obestämbar figur (halvcirkelformad) och 12 skål-
gropar. Den halvcirkelformade figuren är 25 cm l. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägen på svagt 
S-sluttande häll.
Orientering: 6 m Ö om Bro 7:1.
Koordinat (N/E): 6482173 / 294547 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,75”, E 11° 28’ 50,58” (WGS84)

Bro 7:3
Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på 
plan hällyta som exponerar mot S.
Orientering: 13 m SSÖ om Bro 7:1 och 2 m S om stengärdesgård, samt 0,1 m N om bergskant.
Koordinat (N/E): 6482154 / 294538 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,15”, E 11° 28’ 50,10” (WGS84)

Bro 8:1
Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 52-79 cm l, av dubbellinjetyp, det större med 
spantstreck. Belägen på svagt SV-sluttande häll i markväg.
Orientering: I markväg. I grindöppning, 2,5 m ÖSÖ om västligaste grindstolpen.
Koordinat (N/E): 6482155 / 294575 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,23”, E 11° 28’ 52,38” (WGS84)

Bro 9:1
Beskrivning: Hällristning, 5,15x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 11 människofigurer, 6 djurfigurer, 2 cirkelfi-
gurer, 13 obestämbara figurer och 131 skålgropar. Skeppen är 30-65 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemannings-
streck. Människofigurerna är 12-36 cm l, varav 2 fragmentariska. Alla utom en har helt uthuggen kropp. Djurfigurerna 
är 25-36 cm l, alla är fyrbenta, varav 3 har fallos. Cirkelfigurerna består av 1 ringkors 17 cm diam och 1 helt uthuggen 
skiva 4,5 cm diam, omgiven av en ofullständig cirkel 10 cm diam. De obestämbara figurerna är 7-38 cm l. Skålgropar-
na är 5-5,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Flertalet i rader och grupperingar. Dessutom finns sentida ristningar med bl a 
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Bro 10:1 
Beskrivning: Hällristning, 6,5x5,2 m (NV-SÖ), bestående av 43 skepp, 6 människofigurer, 14 djurfigurer, 2 cirkel-
figurer, 2 parallella linjer med krokar, 1 linje med fyra utskott i änden, 28 obestämbara figurer och 151 skålgropar.
Skeppen är 10-132 cm l, varav 40 av enkellinjetyp och 3 med helhuggna skrov. Av skeppen har ca 30 bemannings-
streck och ett skepp är bemannat med 6 människofigurer. Flera av skeppen är av järnålderstyp. Människofigurerna är 
20 cm l, med uppsträckta armar, står i ett skepp. Djurfigurerna är 14-22 cm l, tvåbenta hästar, varav 13 med ryttare. 
Ryttarfigurerna är av järnålderstyp. Är inhuggna längst ner på hällen. Cirkelfigurerna består av 1 uthuggen yta, 6 cm 
diam och 1 cirkel, 34 cm diam. De parallella linjerna med krokar är 50 cm l. Linjen med fyra utskott är 14 cm l. De 
obestämbara figurerna är 4-52-cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll i 
vattenrinning. Hällen är mycket vittrad. Aktiv vittring.
Orientering: 19 m NNÖ om grindöppning i stengärdesgård.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)

Bro 10:2
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 60 cm l, av enkel-
linjetyp med bemanningsstreck. Skålgropen är 5 cm diam och 0,6 cm dj (något osäker, pga uppstickande knöl i nedre 
kanten). Belägen på SÖ-sluttande mindre hällyta.
Orientering: 10 m NV om Bro 10:1.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)

bokstäverna A, V och K spridda över hällen. Belägen på starkt SÖ-sluttande häll.
Orientering: 4 m NV om V hörnet av ladugård.
Koordinat (N/E): 6482104 / 294453 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 52,39”, E 11° 28’ 45,01” (WGS84)

Fig. 21. 
Bro 9:1 i Störreberg. Människofigurerna med helt uthuggen kropp och uppsträckta armar är typiska för 
området.
Bro 9:1 in Störreberg. The human figures with completely carved bodies and upraised arms are typical 
for the area.
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Fig. 22. 
Bro 10:1 är den största hällristningen i Störreberg. Hällen är ofta vattenöversilad och utsatt för en 
aktiv vittring. Den bör inte beträdas.
Bro 10:1 is the largest of the rock carvings at Störreberg. The rocks are often washed with flowing 
water and are subject to considerable erosion. This rock should not be walked on.

Bro 10:3
Beskrivning: Hällristning 1,1x0,9 m (Ö-V), bestående av 51 skålgropar. Dessa är 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, 
varav 11 st ligger i rad. 37 st ligger samlade i en grupp med en vittrad yta ca 20 cm diam i mitten. Belägen på svagt 
ÖSÖ-sluttande vattenöversilad hällyta.
Orientering: 4 m N om Bro 10:1.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)

Bro 10:4
Beskrivning: Hällristning 1,1x0,6 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen 
på svagt ÖSÖ-sluttande hällyta.
Orientering: 1,7 m NNV om Bro 10:3.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)

Bro 10:5 
Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 cirkelfigurer och 1 skålgrop. 
Cirkelfigurerna är 10x8 resp. 9x8 cm, ej slutna. Skålgropen är 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande 
hällyta.
Orientering: 6,1 m NV om Bro 10:1.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)

Bro 10:6
Beskrivning: Hällristning bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.
Orientering: 5 m ÖSÖ om Bro 10:2 och 4,3 m NÖ om Bro 10:5.
Koordinat (N/E): 6482172 / 294810 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,19”, E 11° 29’ 6,75” (WGS84)
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Bro 12:1
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,2 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2 obestämbara figurer och 2 skålgropar. 
Skeppen är 107-117 m l, av dubbellinjetyp och med spantstreck. De obestämbara figurerna är 15-18 cm l. Skålgropar-
na är 3-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på kraftigt SÖ-sluttande häll i vattenrinning.
Orientering: 25 m N om Bro 10:2.
Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 56,24”, E 11° 29’ 6,44” (WGS84)

Bro 12:2
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj. 
Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 2,3 m VNV om Bro 12:1.
Koordinat (N/E): 6482205 / 294806 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 56,24”, E 11° 29’ 6,44” (WGS84)

Bro 12:4
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i 
vattenrinning.
Orientering: 18 m SSV om Bro 12:1.
Koordinat (N/E): 6482194 / 294798 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,86”, E 11° 29’ 5,93” (WGS84

Bro 13:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Enligt tidigare inventering skall här 
finnas 5 skålgropar 3-5 cm diam. Endast 1 skålgrop kunde återfinnas trots noggrann eftersökning. Belägen på NÖ-slut-
tande häll.
Orientering: 38 m SSV om åkerhörn och 25 m S om åkerkant i riktning ÖNÖ-VSV från en punkt som ligger 20 m från 
åkermark i Ö.
Koordinat (N/E): 6482276 / 294799 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 58,51”, E 11° 29’ 5,79” (WGS84)

Bro 13:2
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på 
svagt ÖNÖ-sluttande häll i markytan.
Orientering: 17 m ÖSÖ om Bro 13:1.
Koordinat (N/E): 6482271 / 294815 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 58,38”, E 11° 29’ 6,73” (WGS84)

Bro 14:1
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 2-5 cm diam och 0,1-0,4 cm dj. Belägen 
på svagt SV-sluttande häll.
Orientering: 5 m V om hörn av stengärdesgård och 12 m NNV om åkerhörn.
Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294682 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 0,98”, E 11° 28’ 58,32” (WGS84)

Bro 14:2
Beskrivning: Hällristning, 3,3x2,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 9 människofigurer, ca 15 obestämbara figurer 
och 37 skålgropar. Skeppen är ca 40-70 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spantsstreck och 2 av enkellinjetyp, därav 
1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är ca 20-25 cm l, samtliga med lyfta armar och korta ben, varav 8 med 
helt uthuggen kropp. 2 av människofigurerna har spiral- eller cirkelformade avslutningar på armarna. De obestämbara 
figurerna är ca 5-25 cm stora. Skålgroparna är ca 3-5 cm diam. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll.
Orientering: 6 m VNV om Bro 14:1.
Koordinat (N/Ö): 6482359 / 294669 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 0,98”, E 11° 28’ 57,52” (WGS84)
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Fig. 23. 
Bro 14:2 i Störreberg. En brant häll som ofta är vattenöversilad.  Funnen av Sven-Gunnar Broström och 
Kenneth Ihrestam vid Riksantikvarieämbetets inventering 1990.
Bro 14:2 in Störreberg. A steep rock face that is often washed with flowing water. Discovered by 
Sven-Gunnar Broström and Kenneth Ihrestam during the Riksantikvarieämbetet inventory in 1990.

Fig. 24. 
Bro 15:1 i Skådene. Hällen ligger högt upp i terrängen och sluttar brant mot öster.
Bro 15:1 in Skådene. The rock is located high up in the terrain and steeply inclines towards the E.
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Bro 15:1
Beskrivning: Hällristning, 2,15x1,9 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer och 1 obestämbar figur. Skep-
pen är 47-190 cm l, varav 4 är av dubbellinjetyp, därav 1 fragmentarisk; 1 är av enkellinjetyp, 3 har bemanningsstreck. 
Människofigurerna är 27-29 cm l, med helt uthuggen kropp. En håller ett spjut lyft över huvudet. Den obestämbara 
figuren är 16 cm l. Belägen på starkt Ö-sluttande berghäll.
Orientering: 16 m N om åkerhörn och 9 m N om stengärdsgårdshörn.
Koordinat (N/E): 6482659 / 294998 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 11,22”, E 11° 29’ 16,74” (WGS84)

Fig. 25. 
Bro 16:1 i Störreberg. Figurerna är uppmålade med permanent röd 
färg för besökare. Miljö mot S och den uppodlade slätten, med Bro 
kyrka i bakgrunden.
Bro 16:1 in Störreberg. For the sake of visitors, the figures have been 
filled in permanently with red colouring. Looking towards the S and 
the cultivated plains, with Bro church in the background.

Bro 16:1 
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,9 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 6 människofigurer, 1 bestämbar figur (T-for-
mad), 5 obestämbara figurer och 63 skålgropar. Skeppen är 30-55 cm l, samtliga av enkellinjetyp, varav 3 med spi-
ralstävar. Människofigurerna är 10-35 cm l, alla med helt uthuggna kroppar, 2 saknar ben. Den T-formade figuren är 
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16x11 cm stor. De obestämbara figurerna är 6-12 cm l, varav en med helt uthuggen yta. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam 
och 0,2-1,2 cm dj, varav två är förbundna med en kort ränna. Belägen på svagt S-sluttande häll.
Orientering: 10 m VNV om V hörnet av ladugård och direkt N om grusväg.
Koordinat (N/E): 6482038 / 294351 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,08”, E 11° 28’ 38,94” (WGS84

Bro 16:2
Beskrivning: Hällristning, 2x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på 
närmast plan hällavsats mot S.
Orientering: 20 m V om Bro 16:1 och 5 m NNV om grusväg.
Koordinat (N/E): 6482036 / 294334 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 49,98”, E 11° 28’ 37,91” (WGS84)

Bro 17:1
Beskrivning: Förstörd hällristning, enligt inventeringen 1971: 1x0,8 m (NV-SÖ), bestående av mycket svaga spår 
av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen 37 respektive 50 cm l. Kunde inte återfinnas vid fornminnesinventeringen 1976 
eller Stiftelsens dokumentation 2004. Hällen hade hösten 1965 utsatts för behandling med kaustiksoda. Belägen på 
SÖ-sluttande vattenöversilad häll.
Koordinat (N/E): 6482503 / 294877 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 5,99”, E 11° 29’ 9,86” (WGS84)

Bro 18:1
Beskrivning: Uppgift om hällristning, bestående av skålgropar, numera helt övertäckt. Upptäckt av prosten Hallbäck. 
Ej återfunnen vid Stiftelsens dokumentation 2004. 
Orientering: Plan framför ladugård.
Koordinat (N/E): 6482129 / 294470 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 53,22”, E 11° 28’ 46,00” (WGS84)

Bro 19:1 
Beskrivning: Hällristning, 6x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A och B), med tillsammans 6 skepp, 
5 människofigurer, 1 vagnsfigur, 6 cirkelfigurer, 1 våglinje, 15 obestämbara figurer och 46 skålgropar. Belägen på 
SÖ-sluttande, bitvis mycket brant berg.
Hällristningsyta A, 3,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 5 människofigurer, 1 vagnsfigur, 2 cirkelfigurer, 8 obe-
stämbara figurer (streck och krokar), samt 19 skålgropar. Skeppen är 32-162 cm l, av enkellinjetyp med bemanning. 
Människorna är 10-18 cm l, har helt uthuggen kropp, 4 av dem befinner sig i ett skepp och står i adorantställning, 1 
saknar armar och huvud och befinner under skeppet. Vagnen är 22x20 cm, 2-hjulig. Cirklarna är 10 cm i diam. De 
obestämbara figurerna är 6-10 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. 2 av skålgroparna är sammanbundna 
med en linje.
Hällristningsyta B, 1,2x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 våglinje, 4 cirkelfigurer, 7 obestämbara figurer 
(streck och krokar) och 27 skålgropar. Skeppet är 33 cm l, av enkellinjetyp med bemanning.  Våglinjen är 28 cm l. 
Cirklarna är 6-7 cm i diam. De obestämbara figurerna är 2-31 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. 
Många av figurerna är mycket tunt huggna. Fler mycket tunna huggningar, vilka inte kunde tolkas vid dokumenta-
tionstillfället, kan finnas på hällen.
Orientering: Ca 20 m Ö om kant av gammal åker.
Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 2,96”, E 11° 29’ 25,12” (WGS84)

Bro 19:2
Beskrivning: Hällristning, bestående av en obestämbar figur, 16x16 cm stor.
Orientering: 10-11 m VNV om Bro 19:1 och 3,5 m NNV om Bro 19:3.
Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM) 
(lat/long): N 58° 26’ 2,96”, E 11° 29’ 25,12” (WGS84)

Bro 19:3 
Beskrivning: Hällristning, 2,1x1,9 m (N-S), bestående av 1 djurfigur, 2 obestämbara figurer och 7 skålgropar. 
Djurfiguren är 30 cm l, fyrbent (hjort). De obestämbara figurerna är 22-47 cm l. Skålgroparna är 2,5-3 cm diam och 
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Fig. 26. 
Bro 21:1 i Mellby. Hällen ligger högt upp på ett skogsklätt berg. Miljö mot SSO.
Bro 21:1 in Mellby. The rock is located high up on a tree covered hilltop. Looking towards the SSE.

0,3-0,4 cm dj, varav 5 ligger i rad. Belägen på brant SÖ-sluttande bergsparti.
Orientering: 6 m V om Bro 19:1. 3,5 m SSÖ om Bro 19:2.
Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 2,96”, E 11° 29’ 25,12” (WGS84)

Bro 19:4
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 cirkelfigur, 12 cm diam, grunt huggen. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.
Orientering: 4,4 m NNÖ om Bro 19:1.
Koordinat (N/E): 6482397 / 295120 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 2,96”, E 11° 29’ 25,12” (WGS84)

Bro 20:1
Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,7 m (N-S), bestående av 2 skepp, 63-163 cm l, av dubbellinjetyp med bemannings-
streck. Belägen på V-sluttande häll.
Orientering: 23 m NÖ om punkt där stengärdesgård i riktning NÖ-SV upphör mot berget. 12 m VNV om stenblock 
(1,7x0,9x0,3 m).
Koordinat (N/E): 6480903 / 293072 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 11,27”, E 11° 27’ 23,94” (WGS84)

Bro 21:1
Beskrivning: Hällristning, 3,9x2,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skepp, 6 obestämbara figurer och 1 skålgrop. 
Skeppen är 43-200 cm l, varav 5 är av dubbellinjetyp och 1 har helt uthugget skrov, samtliga med bemanningsstreck. 
De obestämbara figurerna är linjer, 23-50 cm l (fragmentariska skepp?). Skålgropen är 6 cm diam och 1 cm dj. Belägen 
på VSV-sluttande vattenöversilad häll.
Orientering: 0,7 m NV om stenblock (0,8x0,8x0,8 m)
Koordinat (N/E): 6480944 / 293088 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 12,63”, E 11° 27’ 24,82” (WGS84)
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Fig. 27. 
Bro 21:2 i Mellby. En stor häll med glest spridda figurer. Miljö mot NV.
Bro 21:2 in Mellby. A large rock surface with sparsely placed figures. Looking towards the NW.

Bro 21:2
Beskrivning: Hällristning, 10x6,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 9 obestäm-
bara figurer och 5 skålgropar. Skeppen är 25-108 cm l. Människofiguren är 30 cm l, med helt uthuggen kropp, fallos 
och svärd. Djurfiguren är 30 cm l, fyrbent med fallos och utan huvud. De obestämbara figurerna är 10-69 cm l. Skål-
groparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på stor SV-sluttande vattenöversilad häll med svarta och bruna 
utfällningar.
På en hällavsats 2 m V om det nedersta skeppet och 0,5 m Ö om bergskant är 1 skålgrop.
Orientering: 18 m SV om Bro 21:1.
Koordinat (N/E): 6480929 / 293068 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 12,12”, E 11° 27’ 23,64” (WGS84)

Bro 22:1  
Beskrivning: Hällristning, 3,85x2,25 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 människofigurer, 4 djurfigurer, 8 obestämbara 
figurer och 10 skålgropar. Skeppen är 82-88 cm l, av enkellinjetyp. Ett skepp har ovanligt långa bemanningsstreck 
med knopphuvuden, ett har spiralformade stävar. Människofigurerna är 18-39 cm l, 1 enkellinjig med fallos, 1 med 
helt uthuggen kropp utan huvud. Djurfigurerna är 18-31 cm l, fyrbenta (2 hjortar, 1 häst och 1 fragmentarisk). De obe-
stämbara figurerna är 6-46 cm l. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj, varav 5 i spricka. Den övre delen 
av ristningen är djupt huggen medan den nedre delen är grunt huggen. Belägen på SV-sluttande häll.
Orientering: 26 m NNÖ om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6480923 / 293165 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 12,09”, E 11° 27’ 29,64” (WGS84)

Bro 22:2 
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, samt en 
huggen yta 2x4 cm. Ett tidigare registrerat skepp av enkellinjetyp, ombedömdes 2006 som isräffla. Belägen på svagt 
SSV-sluttande hällavsats.
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Orientering: 38 m Ö om Bro 22:1 och 23 m N om åkerkant.
Koordinat (N/E): 6480923 / 293201 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 12,13”, E 11° 27’ 31,85” (WGS84)

Bro 23:1
Beskrivning: Hällristning, 1,3x0,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 20 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen 
på svagt SÖ-sluttande berghäll.
Orientering: 1 m N om stengärdesgård/bygräns och 20 m VNV om möte mellan tre stengärdesgårdar.
Koordinat (N/E): 6481053 / 293225 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 16,37”, E 11° 27’ 32,86” (WGS84)

Bro 24:1
Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop.Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp 
med 3 människofigurer ombord. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.
Orientering: 16 m VSV om NV hörnet av uthus.

Fig. 28. 
Bro 22:1 i Mellby. Nedanför hällen står Yvonne Olsson (numera 
Yvonne Fernmar Willumsen) och Lasse Bengtsson.
Bro 22:1 in Mellby. Yvonne Olsson (now Yvonne Fernmar Willum-
sen) and Lasse Bengtsson beneath the rock. 
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Koordinat (N/E): 6481214 / 293537 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 22,10”, E 11° 27’ 51,52” (WGS84)

Bro 25:1
Beskrivning: Hällristning, 1,7x1,1 m (Ö-V), bestående av 44 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på 
låg, välvd hällrygg i åkermark.
Orientering: 38 m VSV om VSV hörnet av bostadshus, 12 m SV om utfartsväg och 9 m SV om åkerkant.
Koordinat (N/E): 6480054 / 293642 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 44,86”, E 11° 28’ 1,77” (WGS84)

Bro 26:1 
Beskrivning: Hällristning, 16,15x11,75 (NV-SÖ), bestående av 46 skepp, 4 människofigurer, 3 djurfigurer, 7 cirkelfi-
gurer, 1 fotsula, 4 övriga bestämbara figurer, 39 obestämbara figurer och 281 skålgropar. Belägen på Ö-sluttande, stor 
häll. Ristningarna är fördelade på 5 hällristningsytor (A-E), från SSV mot NNÖ.
Hällristningsyta A, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj.
Hällristningsyta B, 6,7x1,8 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 cirkelfigur, 1 stegliknande figur, 1 vulvaliknande 
figur, 13 obestämbara figurer och 11 skålgropar. Skeppen är 36-80 cm l, varav 3 av dubbellinjetyp, därav 2 med be-
manningsstreck; 2 av enkellinjetyp. Cirkelfiguren är 6 cm i diam och utgörs av en helt uthuggen yta. Den stegliknande 
figuren är 29 cm l. Den vulvaliknande figuren är 20x11 cm. De obestämbara figurerna är 5-33 cm l. Skålgroparna är 
3-4 cm i diam och 0,5 cm dj, varav en med kort skaft.
Hällristningsyta C, 3,7x2,2 m (NÖ-SV), bestående av 8 skepp, 1 cirkelfigur, 3 obestämbara figurer och 9 skålgropar. 
Skeppen är 22-55 cm l, varav 5 av dubbellinjetyp, därav 4 med bemanning; 1 med helt uthugget skrov och 2 av enkel-
linjetyp. Cirkelfiguren utgörs av ett 1 mycket tunt inhugget ringkors 26 cm i diam, De obestämbara figurerna är 9-15 
cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5 cm dj.
Hällristningsyta D, 9,2x7,4 m (NÖ-SV), bestående av 30 skepp, 4 människofigurer, 3 djurfigurer, 5 cirkelfigurer, 1 
fotsula, 27 obestämbara figurer och 202 skålgropar.
Skeppen är 26-100 cm l, 22 av enkellinjetyp, 5 av dubbellinjetyp och 3 med helt uthugget skrov, med och utan be-
manningsstreck. Människofigurerna är 22-76 cm l, varav en lång och smal och en ”dykare” med stora ”grodfötter”. 
Djurfigurerna är 16-20 cm l, fyrbenta. Cirkelfigurerna är 8-24 cm i diam och består av 3 ringkors, varav 1 mycket tunt 
hugget, 1 cirkel och 1 ”cup and ring”. Fotsulan är 18 cm l, konturhuggen utan sandalband. De obestämbara figurerna 
är 6-40 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj.
Hällristningsyta E, 4,1x2,1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 antropomorfa nätfigurer, 6 obestämbara figurer, 58 
skålgropar.
Skeppen är 26-69 cm långa, varav 1 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp utan bemanning och 1 med helt uthug-
get skrov och bemanningsstreck. Nätfigurerna är 40x29, resp 36x33 cm. De obestämbara figurerna är 6-20 cm långa. 
Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,3-1,2 cm dj, varav 7 förbundna med linjer.
Orientering: 46 m V om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6480000 / 293214 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 42,37”, E 11° 27’ 35,59” (WGS84)

Bro 26:2 
Beskrivning: Hällristning, 2,15x1,3 (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fotsula, 1 större övrig figur, 4 linjer och fragment, 
samt 34 skålgropar. Skeppen är 30-32 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning, fragmentariska. Fotsulan är 28 cm l, 
konturhuggen utan sandalband. Den övriga figuren är 63x37 cm stor och påminner om en fyrhjulig vagn. Fragmenten 
är 8-25 cm l. Skålgroparna är 2-3 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på en låg, flack häll.
Orientering: 14 m SSV om Bro 26:1.
Koordinat (N/E): 6479980 / 293201 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 41,73”, E 11° 27’ 34,87” (WGS84)

Bro 26:3 
Beskrivning: Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor.
Hällristning (1), 0,2x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på toppen av 
Ö-sluttande häll. 9 m NNÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. 
Belägen på toppen av svagt NÖ-sluttande häll.
Orientering: Hällristning (1) är 28 m V om Bro 26:2.
Koordinat (N/E): 6479986 / 293167 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 41,84”, E 11° 27’ 32,79” (WGS84)
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Bro 27:1
Beskrivning: Hällristning, 3,4x3,3 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 1 fragment, 1 avlång fördjupning och 15 skålgro-
par. 
Skeppen är 33-48 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 10 cm l. Avlånga fördjupningen är 
10x5 cm stor och 1 cm dj. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på starkt S-sluttande berghäll 
mot väg, invid sprängkant.
Orientering: 2 m N om vägkant.
Koordinat (N/E): 6479895 / 293071 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 38,74”, E 11° 27’ 27,15” (WGS84)

Bro 27:2
Beskrivning: Hällristning, 0,85x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppet är 56 cm 
l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck som har ”knopphuvuden”. Fragmentet är 12 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm 
diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på brant S-sluttande hällyta
Orientering: 7,3 m NÖ om Bro 27:1.
Koordinat (N/E): 6479898 / 293073 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 38,86”, E 11° 27’ 27,25” (WGS84)

Bro 27:3
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (Ö-V), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på 
svagt S-sluttande häll i vattenflöde, ca 20 cm N om sprängkant.
Orientering: 6 m V om Bro 27:1.
Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 38,79”, E 11° 27’ 26,66” (WGS84)

Fig. 29. 
Bro 26:1 i Vese är den största hällristningslokalen i Bro socken. Inom Vesehällens 190 m² finns 385 
figurer. Närmast i bild syns yta C.
Bro 26:1 in Vese is the largest rock carving site in Bro parish. There are 385 figures spread across 190 
m² on the Vese rock. The closest visible is panel C.
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Bro 27:4
Beskrivning: Hällristning, 0,95x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 67-85 cm l, 
fragmentariska.Det mindre skeppet av enkellinjetyp, med stäv men utan bemanning. Det större skeppet består endast 
av 16 st bemanningsstreck, utan köllinje. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på S-sluttande häll, ca 20 
cm N om sprängkant.
Orientering: 1,4 m VSV om Bro 27:3.
Koordinat (N/E): 6479897 / 293063 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 38,79”, E 11° 27’ 26,66” (WGS84)

Bro 28:1
Beskrivning: Hällristning, 1x0,74 m (NÖ-SV), på skadad och sönderslagen löst liggande gnejshäll, l,4x0,88 m (N-S) 
och 0,2-0,3 m h, bestående av 100 skålgropar, 2,5-9 cm diam och 0,3-3,5 cm dj, varav 2 är skadade. Skålgroparna är 
placerade på den plana, oskadade övre delen av hällen, förutom en som är på den SÖ lodräta sidan.
Orientering: 23 m VNV om åkerhörn och 12,5 m NNV om skärning stenmur (NNÖ-SSV) och liten stig.
Koordinat (N/E): 6479563 / 292940 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 27,82”, E 11° 27’ 20,17” (WGS84)

Bro 29:1
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Den större 
av skålgroparna är inte lika tydlig som de andra. Belägen på nederkanten av svagt S-sluttande häll inom tomtmark.
Orientering: 18 m Ö om SÖ hörnet av bostadshus och 4 m SV om NÖ hörnet av tomt. En enkel grill, 0,7x0,6 m st och 
1 m h, av vit mexi-tegel står mellan de två skålgroparna i NÖ och den ensamma skålgropen i SV.
Koordinat (N/E): 6479909 / 292999 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 39,09”, E 11° 27’ 22,66” (WGS84)

Fig. 29. 
Bro 28:1 i Vese. På den löst liggande hällen finns 100 skågropar, alla utom en är på den plana ovansidan.
Bro 28:1 in Vese. There are 100 cup marks on the boulder. All except one are on the flat, upper surface.
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Fig. 31. 
Fig. 31. Bro 31:1 i Röe. På den släta hällen finns tunt inhuggna skepp av en typ som brukar 
dateras till förromersk järnålder. Miljö mot V.
Bro 31:1 in Röe. On this smooth rock are faintly carved boats of the type that is usually dated 
to the pre-Roman Iron Age. Looking towards the W.

Bro 30:1
Beskrivning: Hällristning, 2,45x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 åtta-ekrigt hjul, 1 cirkelfigur, 1 komplicerad 
figur, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 32 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Det åtta-ekriga hjulet 
är 47 cm diam, ofullständigt, med en skålgrop i centrum. Cirkelfiguren är 10 cm diam. Den komplicerade figuren är 
40 cm l, (skeppsliknande). Fragmenten är 8-16 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Delvis mycket grunt 
huggen. Belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning.
Orientering: 15 m NV om väg och 7 m ÖSÖ om bergspets.
Koordinat (N/E): 6480190 / 291484 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 45,55”, E 11° 25’ 48,64” (WGS84)

Bro 31:1
Beskrivning: Hällristning, 5,6x5,4 m (N-S), bestående av 14 skepp, 1 fotsula, 1 övrig figur, 16 obestämbara figurer 
och 51 skålgropar. Skeppen är ca 25-50 cm l, 13 av enkellinjetyp, varav 9 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp. 
Flera av skeppen är av järnålderstyp. Fotsulan är 28 cm l, konturhuggen och med sandalband. Den övriga figuren är 
33 cm h och består av cirkel på ”stativ”. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Samtliga figurer är relativt 
tunt inhuggna i den mycket släta hällen. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande häll.
Orientering: 45 m ÖNÖ om NÖ hörnet av uthus och 21 m NV om väg i kurva från punkt i åkerkants förlängning 
(NV-SÖ).
Koordinat (N/E): 6480106 / 291342 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 42,59”, E 11° 25’ 40,18” (WGS84)

Bro 32:1
Beskrivning: Hällristning, 1,07x0,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 55 skålgropar. Skeppet är 65 cm l, 
av enkellinjetyp och med bemanningsstreck, otydligt och starkt vittrat. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm 
dj, vittrade. I berget nedanför ristningen är två järnkrampor nedslagna i borrade hål. Belägen på Ö-sluttande, kraftigt 
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Fig. 32. 
Bro 33:1. En brant häll på gränsen mellan ägorna till Fjäll och Medby. 
Miljö mot NV.
Bro 33:1. A steep rocky face on the boundary between the Fjäll and Med-
by properties. Looking towards the NW.

vittrad berghäll. 
Orientering: 22 m VNV om gammal landsväg.
Koordinat (N/E): 6482448 / 295163 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 4,67”, E 11° 29’ 27,62” (WGS84)

Bro 33:1 
Beskrivning: Hällristning, 3x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 16 skepp, 10 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 lodrät 
rad med streck, ca 12 obestämbara figurer och 12 skålgropar. Skeppen är 14-73 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, 9 av 
dubbellinjetyp, 1 med helt uthugget skrov, både spantstreck och bemanningsstreck förekommer, samt några med natu-
ralistiskt avbildade människofigurer. Människofigurerna är 7-21 cm l, varav en är upp och ned, och 8 utgör besättning 
i 2 skepp. Djurfigurerna är 18-29 cm l och fyrbenta. En lodrät rad med 17 vågräta streck placerade under varandra, 
ca 10-25 cm l. ca 12 fragment 7-35 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ristningens V del är starkt 
vittrad med otydliga figurer. I hällens nedre Ö del är en järnkrampa. Belägen på brant NNV-sluttande häll.
Orientering: 3,5 m SV om utfartsväg till gården Fjäll. Över ristningens V del löper högspänningsledning i riktning 
NÖ-SV.
Koordinat (N/E): 6486591 / 299536 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 25,70”, E 11° 33’ 43,66” (WGS84)
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Bro 33:2
Beskrivning: Hällristning, 1,25x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 3 människofigurer och 1 linje. Människofigurerna är 
24-33 cm l, med helt uthuggen kropp, varav två bär spjut. Linjen är 13 cm l. Belägen på NÖ-sluttande häll.
Orientering: 5,5 m SSÖ om Bro 33:1.
Koordinat (N/E): 6486585 / 299541 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 25,51”, E 11° 33’ 43,99” (WGS84)

Bro 34:1
Beskrivning: Hällristning, 2,2x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 21 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen 
på svagt NÖ-sluttande hällyta på åkerholme.
Orientering: Invid V kanten av markväg och 10 m SSV om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6487583 / 299062 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 56,91”, E 11° 33’ 11,34” (WGS84)

Bro 35:1
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 25 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, varav 
8 skålgropar är sammanbundna med 5 rännor, 2-9 cm l. Belägen på NÖ-sluttande hällyta på större åkerholme.
Orientering: 6,5 m VNV om åkerkant (NNÖ-SSV). 37 m NV om Bro 34:1.
Koordinat (N/E): 6487608 / 299028 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 57,68”, E 11° 33’ 9,14” (WGS84)

Bro 202:1 
Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,15 m (NV-SÖ), bestående av 6 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på 
hälltopp. Berget till större delen täckt av utplanad jordhög. Numera gräsmatta inom tomtmark.
Orientering: 10 m SÖ om Ö hörnet av mangårdsbyggnad.
Koordinat (N/E): 6482180 / 296997 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 59,11”, E 11° 31’ 21,30” (WGS84)

Bro 203:1
Beskrivning: Hällristning, 0,8x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 15 skålgropar, 3,5-7 cm diam och 0,3-1,2 cm dj. Belä-
gen på SÖ-sluttande hällyta.
Orientering: 3,5 m ÖSÖ om krönparti av impediment. 23 m VSV om SV hörnet av ekonomibyggnad och 15 m NNÖ 
om bergets spets vid vägskäl.
Koordinat (N/E): 6482183 / 296880 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 59,02”, E 11° 31’ 14,09” (WGS84)

Bro 203:2
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen 
på närmast plan avsats.
Orientering: 2,5 m VSV om Bro 203:1.
Koordinat (N/E): 6482178 / 296877 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 58,84”, E 11° 31’ 13,94” (WGS84)

Bro 286:1
Beskrivning: Hällristning, 1,6x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skålgropar och 2 avlånga fördjupningar.
Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-2,5 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 10-13 cm l och 6 cm br, varav en har 
2 utskott och den andra med skålgrop i mitten. Belägen på häll i krönläge.
Orientering: Högsta krönet av litet bergsparti, invid brant sluttning mot NV. 11 m NNÖ om stengärdesgård. 16 m V 
om telefonstolpe.
Koordinat (N/E): 6487284 / 299862 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 48,59”, E 11° 34’ 1,58” (WGS84)
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Bro 309:1 
Beskrivning: Fyndplats för sten med ristningar, 0,25x0,2x0,1 m. Troligt gravklot från folkvandringstid. Med inristad 
cirkelfigur bestående av en yttre ring 12 cm diam och en inre ring 8 cm diam med 6 inåtvända bågar. Stenen funnen i 
grustag vid Stranderäng tillsammans med andra lösfynd på förstörda boplatsen Bro 309:1. I privat ägo.

Bro 323:1
Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen 
på låg, svagt välvd berghäll på impediment i åker.
Orientering: 9 m SV om väg (NV-SÖ). På hällens övre parti, ca 1,5 m NÖ om hällens SV spets.
Koordinat (N/E): 6487616 / 299108 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 58,08”, E 11° 33’ 14,03” (WGS84)

Bro 324:1
Beskrivning: Hällristning, 6,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 1 spiralfigur, 2 cirkelfigurer och 41 skålgropar. Spiral-
figuren är 16 cm l. Cirkelfigurerna är 10-12 cm diam, sammanhuggna ”cup and ring”. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam 
och 0,1-1 cm dj, varav 2 st i varsin cirkelfigur. Belägen på hällkant mot SV. Svag SÖ-sluttning.
Orientering: 7 m NÖ om åkerkant, vid hällkant.
Koordinat (N/E): 6487180 / 299054 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 43,90”, E 11° 33’ 12,13” (WGS84)

Bro 324:3
Beskrivning: Hällristning, 2x1,1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 6 fragment och 3 
skålgropar. Skeppen är 23-36 cm l, varav 3 med helt uthugget skrov, 1 av dubbellinjetyp och 2 av enkellinjetyp, 5 har 
bemanningsstreck, varav ett med 2 ”lurblåsare”. Människofiguren är 20 cm l, saknar huvud. Djurfiguren är 15 cm l, 
fyrbent. Fragmenten är 5-12 cm l. Skålgroparna är osäkra, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på närmast plan och 
SV-sluttande hällavsats.
Orientering: 5 m NV om Bro 720. 12 m NV om Bro 324:1. 0,4 m NÖ om större stenblock (1,6x1x0,7 m).
Koordinat (N/E): 6487191 / 299045 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 44,24”, E 11° 33’ 11,53” (WGS84)

Bro 324:4
Beskrivning: Hällristning, 1,9x0,7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 skålgropar. Dessa är 3,5-5 cm diam och 0,5 cm 
dj. Belägen på plan topp av hällparti.
Orientering: 31 m NV om Bro 324:3. 0,1 m Ö om hällkant.
Koordinat (N/E): 6487215 / 299029 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 45,01”, E 11° 33’ 10,44” (WGS84)

Bro 325:2
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Mycket tydlig och helt säker. Belägen på 
flack berghäll i plan mark.
Orientering: 2,5 m VSV om Bro 325:1 (gravhög). 0,9 m NÖ om hällens högsta punkt.
Koordinat (N/E): 6487291 / 299219 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 47,75”, E 11° 33’ 21,91” (WGS84)

Bro 328:1
Beskrivning: Hällristning, 2,35x1,95 m (N-S), bestående av 2 hästfigurer med ryttare, 1 övrig figur (nätliknande), 4 
linjer och 26 skålgropar. Hästarna med ryttare är 22 respektive 26 cm l. Nätfiguren är 35x16 cm st. Linjerna är 6-28 
cm l, varav 3 prickhuggna. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande häll.
Orientering: 12 m V om bostadshus NV hörn.
Koordinat (N/E): 6486470 / 298993 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 20,88”, E 11° 33’ 10,58” (WGS84)

Bro 329:2
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 70 cm l, av enkellinje-
typ med bemanningsstreck. Tunt hugget. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Belägen på N-sluttande häll.
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Orientering: 8 m NNV om Bro 329:1 (stensättning) och 2,2 m N om stensträng (Ö-V) av meterstora stenar.
Koordinat (N/E): 6486529 / 298986 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 22,79”, E 11° 33’ 9,96” (WGS84)

Bro 330:1
Beskrivning: Hällristning, 1,75x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Några 
är vittrade och osäkra. Belägen på NÖ-sluttande hällrygg i åkermark.
Orientering: 4 m SV om NÖ spetsen av bergrygg.
Koordinat (N/Ö): 6487026 / 299105 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 39,02”, E 11° 33’ 15,74” (WGS84)

Bro 333:1
Beskrivning: Hällristning, 1,75x1 m (NV-SÖ), bestående av 58 skålgropar och 2 avlånga fördjupningar. Skålgropar-
na är 2,5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 8-9 cm l, 4 cm br och 1 cm dj. Uppdelade i tre 
grupper med 42, 15 respektive 3 skålgropar i vardera. Belägen på toppen av hällrygg.
Orientering: 26,5 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ), från en punkt 32 m NNV om landsväg.
Koordinat (N/E): 6485210 / 297542 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 37,80”, E 11° 31’ 45,20” (WGS84)

Bro 333:2
Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,1 m (NV-SÖ) bestående av 4 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Skål-
groparna är mycket osäkra, kan vara vittringsgropar. Belägen på toppen av hällrygg. 
Orientering: 1,8 m N om Bro 333:1. 0,2 m ÖNÖ om hällkantens spets.
Koordinat (N/E): 6485211 / 297541 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 37,83”, E 11° 31’ 45,19” (WGS84)

Bro 333:3
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 0,7 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll.
Orientering: 7,1 m SSV om Bro 333:1.
Koordinat (N/E): 6485200 / 297538 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 37,48”, E 11° 31’ 45,00” (WGS84)

Bro 333:4
Beskrivning: Hällristning, 0,15x0,05 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. 
Belägen på låg SSV-sluttande häll.
Orientering: 5,7 m S om Bro 333:3. 1,25 m SÖ om dubb och inhugget kryss för höjdangivelse.
Koordinat (N/E): 6485193 / 297537 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 37,25”, E 11° 31’ 44,98” (WGS84)

Bro 333:5
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hälltopp.
Orientering: 16 m NNÖ om Bro 333:1.
Koordinat (N/E): 6485222 / 297548 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 38,21”, E 11° 31’ 45,54” (WGS84)

Bro 334:1 
Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,15 (NV-SÖ), bestående av 5 skålgropar, 3,5-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i 
hällsvacka invid bergkant.
Orientering: 14 m NNÖ om vägkorsning. Invid bergskant, 2 m över markplanet.
Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 41,88”, E 11° 31’ 44,70” (WGS84)

Bro 334:2
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på uppstickande 
hälltopp mot V.
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Fig. 33. 
Bro 334:7 ligger omgiven av ett vackert kulturlandskap i Hallind. Miljö mot S.
Bro 334:7 is situated surrounded by the beautiful cultural landscape of Hallind. Looking towards the S.

Orientering: 5,5 m VNV om Bro 334:1.
Koordinat (N/E): 6485340 / 297532 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 41,99”, E 11° 31’ 44,19” (WGS84)

Bro 334:3 
Beskrivning: Hällristning, 0,1x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skålgropar, 5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen 
på hälltopp.
Orientering: 3 m Ö om Bro 334:1.
Koordinat (N/E): 6485336 / 297540 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 41,88”, E 11° 31’ 44,68” (WGS84)

Bro 334:4
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen i en hällsvacka. Ej återfunnen 
vid dokumentation år 2007.
Orientering: 7 m NNÖ om Bro 334:1.
Koordinat (N/E): 6485343 / 297544 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 42,12”, E 11° 31’ 44,93” (WGS84)

Bro 334:6
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällav-
sats.
Orientering: 5 m N om Bro 334:5 (naturbildning). 0,4 m SÖ om hällkant (NÖ-SV).
Koordinat (N/E): 6485371 / 297525 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 42,97”, E 11° 31’ 43,69” (WGS84)
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Bro 334:7
Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 böjd linje och 2 skålgropar. Skeppen är 
26-70 cm l, varav 2 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, alla med bemanningsstreck. Den böjda linjen är 40 cm 
l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på kraftigt V-sluttande häll.
Orientering: 19 m SSV om Bro 334:5 (naturbildning). 2 m Ö om väg (N-S).
Koordinat (N/E): 6485355 / 297521 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 42,45”, E 11° 31’ 43,47” (WGS84)

Bro 336:1
Beskrivning: Hällristning, 1,85x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 13 skålgropar, 3-8 cm diam och 0,2-2 cm dj, varav 
2 med sentida borrhål/mejselhuggning i botten. Belägen på hällkrön och svag Ö-sluttning.
Orientering: 14 m N om NÖ hörnet av ekonomibyggnad och 12 m VNV om NV hörnet av bostadshus.
Koordinat (N/E): 6485423 / 297491 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 44,61”, E 11° 31’ 41,43” (WGS84)

Bro 336:2
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Hårt vittrad. Belägen på bergavsats invid 
brant SSV-sluttning. Vid dokumentation år 2007, kunde inte ristningen besiktigas p.g.a. tät murgrönavegetation över 
och runt ristningen.
Orientering: 12 m SSV om Bro 336:1 och ca 3 m NNV om NÖ hörnet av ekonomibyggnad.
Koordinat (N/E): 6485415 / 297495 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 44,36”, E 11° 31’ 41,65” (WGS84)

Bro 337:1
Beskrivning: Hällristning, 1,15x1,05 m (NV-SÖ), bestående av 43 skålgropar, 2-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 
42 samlade i grupp och delvis ordnade i rader på hällens krön. Belägen på mittpartiet och högsta krönet av rundad häll, 
3,5x3,5 m och 2 m över åkermarken i NV.
Orientering: Ca 9,2 m VNV om öppning i stenmur.
Koordinat (N/E): 6485293 / 297134 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 39,82”, E 11° 31’ 19,80” (WGS84)

Bro 341:1
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 5 obestämbara figurer och 48 skålgropar. 
Skeppen är 19-49 cm l, av dubbellinjetyp, varav det ena fragmentariskt. De obestämbara figurerna är 12-24 cm l. 
Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.
Orientering: 5 m V om dike (N-S) och 10 m S om dike (Ö-V).
Koordinat (N/E): 6484502 / 296259 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 12,83”, E 11° 30’ 28,47” (WGS84)

Bro 342:1
Beskrivning: Hällristning, 3x1 m (NV-SÖ), bestående av 2 fotsulor och 54 skålgropar. Fotsulorna är 22 cm l och 1 
cm dj, parställda och helt uthuggna. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 6 st ligger i cirkel med 
en skålgrop i mitten. Belägen på plant krön och stark ÖSÖ-sluttande hällrygg av åkerholme.
Orientering: 4,5 m VSV om åkerkant (NNV-SSÖ) och 3 m VSV om ÖNÖ spetsen av hällparti på åkerholme.
Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 7,48”, E 11° 30’ 0,00” (WGS84)

Bro 342:2
Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 6-7 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen 
på krön av åkerholme.
Orientering: 2,7 m V om Bro 342:1.
Koordinat (N/E): 6484361 / 295787 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 7,48”, E 11° 30’ 0,00” (WGS84)
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Fig. 34. 
Bro 342:1 ligger på krönet av en åkerholme i Skarstad. Fötterna är riktade 
mot NO och bergstoppen Hallinds klack på Skottfjället.
Bro 342:1 lies on the top of a rocky outcrop in Skarstad. The feet point 
towards the NE and the mountain peak Hallinds klack on Skottfjället.

Bro 344:3
Beskrivning: Hällristning, 0,12x0,12 m (NV-SÖ), bestående av 4 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen 
på toppen av NV-sluttande hällrygg.
Koordinat (N/E): 6484069 / 295557 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 57,66”, E 11° 29’ 46,63” (WGS84)

Bro 343:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på högsta krönet av hällparti på 
impediment i åkermark.
Orientering: 0,8 m Ö om V kanten och spetsen i absolut krönläge.
Koordinat (N/E): 6484332 / 295857 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 6,66”, E 11° 30’ 4,29” (WGS84)
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Fig. 35. 
Hällmålningen Bro 598:1 i Häller påträffades vid Riksantikvarieämbetets revideringsinventering 
1990. Motiven påminner om enkellinjiga skepp med bemanning. Höjden över havet gör att den inte 
kan vara äldre än neolitisk tid.
Rock painting Bro 598:1 in Häller was found during the Riksantikvarieämbetet inventory in 1990. 
The motif appears to be two single-line boats with crew. The height above sea level indicates that it 
cannot be older than the Late Stone Age.

Bro 364:1
Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. 
Belägen nära krönet på häll i åkermark.
Orientering: På åkerholmens SV del. Ca 0,5 m om hällens krön, vid en kant.
Koordinat (N/E): 6482476 / 294531 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 4,52”, E 11° 28’ 48,63” (WGS84)

Bro 439:1
Beskrivning: Hällristning, 2,2x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på 
toppen av hällrygg.
Orientering: 4 m SV om impedimentets NÖ-spets.
Koordinat (N/E): 6482506 / 296773 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 9,25”, E 11° 31’ 6,47” (WGS84)

Bro 508:1
Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 23 skålgropar, 2,5-7 cm diam och 0,2-1,2 cm dj.  Belä-
gen på NÖ-sluttande häll.
Orientering: 7 m SV om mindre bruksväg och 21 m NV om tomthörn.
Koordinat (N/E): 6482278 / 294405 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 57,90”, E 11° 28’ 41,49” (WGS84)
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Bro 508:2
Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. I sam-
band med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?
Orientering: Ca 35 m 140 gon om Bro 508:1.
Koordinat (N/E): 6482259 / 294430 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 57,34”, E 11° 28’ 43,10” (WGS84)

Fig. 36. 
Tommy står framför hällmålningen Bro 598:1. Målningen har skyddats av 
ett stort överhäng.
Tommy standing in front of the rock painting Bro 598:1. The painting has 
been protected by the large overhang on the steep rock face.

Bro 508:3
Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. I 
samband med dokumentation 2004, kunde skålgropen inte återfinnas. Vittringsgrop?
Orientering: 19 m S om Bro 508:2.
Koordinat (N/E): 6482246 / 294432 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 56,93”, E 11° 28’ 43,28” (WGS84)
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Fig. 37. 
Bro 607:1 i Färlev. Funnen av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam 
1990. Miljö mot SV.
Bro 607:1 in Färlev. Discovered by Sven-Gunnar Broström and Kenneth 
Ihrestam in 1990. Looking towards the SW.

Bro 509:1
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 3 obestämbara figurer och 32 skålgropar. 
Skeppet är 70 cm l, av dubbellinjetyp, fragmentariskt. De obestämbara figurerna är 7-16 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 
cm diam och 0,2-0,8 cm dj. Belägen på svagt NV-sluttande häll, 1 m NV om hällens krön. 
Orientering: 6 m NNÖ om en telefonstolpe, 9 m Ö om stenmur och 17 m SÖ om väg.
Koordinat (N/E): 6482191 / 294329 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 54,97”, E 11° 28’ 37,10” (WGS84)

Bro 598:1 
Beskrivning: Hällmålning, 1,3x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 målningsytor skilda åt av ett ca 0,3 m utskjutande 
klippöverhäng. Övre ytan (A), 0,85x0,25 m med 2 skeppsliknande fragment. Nedre ytan (B), med 1 skeppsliknande 
fragment, 32 cm l. Belägen på närmast lodrät, svagt inåtlutande slät klippa, under högre ca 4 m utskjutande klippöver-
häng. Hällmålningen exponerar mot SÖ. 
Orientering: Ca 22 m N om NÖ hörnet av tillbyggnad till ladugård.
Koordinat (N/E): 6481924 / 293750 (SWEREF 99 TM) 
(lat/long): N 58° 25’ 45,39”, E 11° 28’ 2,38” (WGS84)
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Bro 600:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll på 
åkerholme i betesmark.
Orientering: 7 m NÖ om åkerholmens NV spets och 6 m NNV om åkerkant.
Koordinat (N/E): 6478403 / 292313 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 23’ 49,29”, E 11° 26’ 45,43” (WGS84)

Fig. 38. 
Bro 607:2 i Färlev. Bro 607:3 syns i bakgrunden. Det långa skeppet med sicksacklinjer i 
skrovet är 243 cm långt.
Bro 607:2 in Färlev. Bro 607:3 visible in the background. The long boat with zigzag lines 
on the hull is 243 cm in length.

Bro 607:1
Beskrivning: Hällristning, 2,9x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 fågelfigur, 1 helt uthuggen skiva och 16 
skålgropar.
Skeppet är 53 cm l, av enkellinjetyp, fragmentariskt. Fågelfiguren är 15x14 cm. Den uthuggna skivan är 14x11 cm, 
tunnare huggen i mitten. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav 2 är sammanbundna med en 13 cm l 
linje och 1 har ett ”skaft”, 4,5 cm l. Belägen på låg NÖ-sluttande hällrygg.
Orientering: 9 m V om åkerkant. 2 m Ö om stengärdesgård. 
Koordinat (N/E): 6487361 / 299219 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 50,03”, E 11° 33’ 21,70” (WGS84)

Bro 607:2
Beskrivning: Hällristning, 3,7x0,9 m (N-S), bestående av 4 skepp, 38-243 cm l, varav det längsta är av dubbellinjetyp 
med sicksacklinjer mellan köl- och relingslinjerna, 2 skepp är av enkellinjetyp och 1 skepp har helt uthugget skrov. 
Samtliga skepp utan bemanning. Belägen på brant Ö-sluttande, långsmal (N-S) häll.
Orientering: 18 m NV om Bro 607:1. 7 m V om stengärdesgård (N-S).
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Fig. 39. 
Bro 607:3 i Färlev. Utsikt mot O och gårdsbebyggelsen på Färlev.
Bro 607:3 in Färlev. View towards the E and the farm buildings at Färlev.

Koordinat (N/E): 6487369 / 299206 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 50,26”, E 11° 33’ 20,91” (WGS84)

Bro 607:3
Beskrivning: Hällristning, 2,4x0,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 7 fragment och 3 skål-
gropar. 
Skeppen är 31-37 cm l, varav 1 med helt uthugget skrov och 2 av enkellinjetyp. Människofiguren är 42 cm l, med helt 
uthuggen kropp, fallos, svärd med doppsko, markerade vader samt hornprytt huvud. Fragmenten är 2-19 cm l. Skål-
groparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen i NNÖ-sluttande hällsvacka på stort hällparti.
Orientering: 2,7 m SV om Bro 607:2.
Koordinat (N/E): 6487365 / 299201 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 50,11”, E 11° 33’ 20,60” (WGS84)

Bro 608:1 
Beskrivning: Hällristning, 2,27x1,33 m (NNÖ-SSV), bestående av 7 skålgropar, 4-5,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belä-
gen på NÖ-sluttande, lätt vittrad, ljus granithäll. 
Orientering: Ca 10 m S om våtmark.
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Fig. 40. 
Bro 615:1 i Hallind med skepp av järnåldertyp. 
Miljö mot OSO.
Bro 615:1 in Hallind with boats of the Iron Age type. Looking 
towards the ESE.

Koordinat (N/E): 6487248 / 299195 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 46,34”, E 11° 33’ 20,58” (WGS84)

Bro 609:1
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,35 m (N-S), bestående av 2 skepp, 20-70 cm l. Det ena skeppet är av enkellinjetyp, 
det andra är konturristat med två bord. Båda har bemanningsstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll vid bergsfot.
Orientering: 9 m SV om stenmurhörn/gräns.
Koordinat (N/E): 6486783 / 299106 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 31,19”, E 11° 33’ 16,58” (WGS84)

Bro 610:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. Skålgro-
pen är mycket osäker.
Orientering: 1,5 m N om stenmur/gräns och 15 m NNV om gammalt åkerhörn. 0,3 m från hällkant i SV.
Koordinat (N/E): 6486699 / 298968 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 28,24”, E 11° 33’ 8,32” (WGS84)
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Bro 611:1
Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belä-
gen på toppen av bergknalle på stor åkerholme.
Orientering: 23 m N om åkerhörn. 7 m S om stenbrottskant.
Koordinat (N/E): 6486012 / 299445 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 6,85”, E 11° 33’ 39,86” (WGS84)

Bro 612:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 33 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Belägen på kraftigt 
Ö-sluttande häll på åkerholme.
Orientering: 4 m V om åkerhörn och dike. 5 m S om bergsimpedimentets N spets. Ca 1,5 m ovanför markytan.
Koordinat (N/E): 6486101 / 299309 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 9,52”, E 11° 33’ 31,23” (WGS84)

Bro 613:1
Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på 
toppen av låg uppstickande häll.
Orientering: 19 m Ö om stenmur vid åkerkant.
Koordinat (N/E): 6486326 / 299290 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 16,73”, E 11° 33’ 29,36” (WGS84)

Bro 614:1
Beskrivning: Hällristning, 3,05x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 13 skålgropar, 3-7 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen 
på SV kanten av närmast plan, svagt SV-sluttande häll.
Orientering: 14,5 m SV om SV hörnet av ladugård.
Koordinat (N/E): 6485358 / 297462 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 42,44”, E 11° 31’ 39,80” (WGS84)

Bro 615:1 
Beskrivning: Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V), bestående av 8 skepp, 1 U-formad figur och 9 skålgropar.
Skeppen är 26-118 cm l, varav 4 av enkellinjetyp och 4 av dubbellinjetyp. 4 skepp har bemanningsstreck och 1 har 
4 antropomorfa figurer ombord. Den U-formade figuren är 8 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, 
varav 2 är förbundna med en 8 cm l linje. Belägen på kraftigt NÖ-sluttande häll.
Orientering: Omedelbart NÖ om stenmur (NNV-SSÖ). 7,5 m V om åkerkant.
Koordinat (N/E): 6485312 / 297294 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 40,69”, E 11° 31’ 29,64” (WGS84)

Bro 615:2
Beskrivning: Hällristning, 2,15x0,65 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 abstrakt figur, 1 böjd linje och 9 skålgropar.
Skeppen är 54-92 cm l, varav 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Den abstrak-
ta figuren är 26 cm l. Den böjda linjen är 18 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på 
ÖSÖ-sluttande häll.
Orientering: 1 m SV om Bro 615:1 och omedelbart VSV om stenmur (NNV-SSÖ).
Koordinat (N/E): 6485314 / 297295 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 40,76”, E 11° 31’ 29,69” (WGS84)

Bro 616:1
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 djurfigur, 1 spiralfigur och 4 skålgropar. Djurfiguren 
är 15 cm l. Spiralfiguren är 20x12 cm. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande hällavsats.
Orientering: 5 m N om väg och 45 m ÖNÖ om ladugårds NÖ hörn.
Koordinat (N/E): 6482026 / 294301 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 49,62”, E 11° 28’ 35,92” (WGS84)
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Fig. 41. 
Bro 618:1 och  618:2 i Skarstad. Ett skepp och 105 skålgropar, de flesta placerade i rader.
Bro 618:1 and 618:2 in Skarstad. One boat and 105 cup marks, mostly placed in rows.

Koordinat (N/E): 6482400 / 294825 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 2,57”, E 11° 29’ 6,95” (WGS84)

Bro 618:2
Beskrivning: Hällristning, 1,5x1,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 14 skålgropar. Skeppet är 45 cm l, av dub-
bellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen i brant Ö-sluttande hällsvacka.
Orientering: 1,2 m V om Bro 618:1.
Koordinat (N/E): 6482395 / 294823 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 2,38”, E 11° 29’ 6,83” (WGS84)

Bro 619:1 
Beskrivning: Hällristning, 1,4x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 fotsuleliknande figur, 1 T-formad figur, 3 
fragmentariska figurer och 13 skålgropar. Skeppen är 47-55 cm l, av enkellinjetyp, det större har bemanningsstreck 
med ”knopphuvuden”. Fotsuleliknande figuren är 23 cm l. T-formade figuren är 12 cm l. Fragmenten är 6-11 cm l. 
Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på brant SÖ-sluttande häll.

Bro 617:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan hällyta.
Orientering: 10 m S om bro över bäck och 18 m Ö om stenmur.
Koordinat (N/E): 6482361 / 294436 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 0,65”, E 11° 28’ 43,12” (WGS84)

Bro 618:1
Beskrivning: Hällristning, 2,3x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 91 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belä-
gen på avsatser i svagt till brant SÖ-sluttande häll.
Orientering: 7 m NV om åkerkant på en punkt 25 m SV om åkerhörn.
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Fig. 42. 
Bro 622:2 i Häller. Miljö mot SO, med Bro kyrka i bakgrunden.
Bro 622:2 in Häller. Looking towards the SE, with Bro church in the 
background.

Orientering: 14 m NV om åkerkant och 20 m V om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6482433 / 294887 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 3,73”, E 11° 29’ 10,70” (WGS84)

Bro 620:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 6 cm diam och 1 cm djup. Belägen på NÖ-sluttande häll. På top-
pen av en häll 16 m V om skålgropen är en skålgropsliknande sentida inhuggning. På toppen av en annan häll 23 m 
VNV om skålgropen är ytterligare två skålgropsliknande sentida inhuggningar och 7 m SSV därom, sentida ristningar 
bestående av ett H och en oval grop.

Orientering: 8 m S om ladugårdshörn och inom gårdtomt Bro 470:2.
Koordinat (N/E): 6481946 / 294088 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 46,65”, E 11° 28’ 23,08” (WGS84)
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Bro 621:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 3 cm diam. 1,35 m SV om skålgropen är en yta 0,75x0,2 m 
(NNÖ-SSV) med sentida ristningar bestående av 2 ovaler och 2 gropar. Belägen på N sidan av uppstickande berghäll 
i trädgård.
Orientering: 11 m S om boningshus V hörn. 63 m Ö om äldre åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6481871 / 294016 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 44,11”, E 11° 28’ 18,89” (WGS84)

Bro 622:1
Beskrivning: Hällristning, 6,3 x 2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 cirkelfigur, 7 obestäm-
bara figurer och 39 skålgropar. Ett skepp är 20 cm l, av enkellinjetyp och med en människofigur 10 cm l, stående på 
skeppet. Det andra skeppet är ytterst fragmentarisk, 32 cm l, med en stäv. Cirkelfiguren är 4 cm diam, placerad under 
det mindre skeppet. De obestämbara figurerna är 7-33 cm l. Skålgroparna är 1,5-4,5 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Be-
lägen på SÖ-sluttande häll.
Orientering: 6 m NV om åkerkant och 23 m N om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6481839 / 294076 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 43,20”, E 11° 28’ 22,68” (WGS84)

Bro 622:2
Beskrivning: Hällristning, ca 3x3 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 5 obestämbara (fragmentariska) figurer och 81 
skålgropar. Figurerna är fördelade i två grupper (yta A-B) med ca 1,5 m mellanrum. 
Yta A. Hällristning, 2,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 80 skålgropar. Skeppet är 13 cm l, av 
enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Fragmenten är 4-10 cm l, böjda linjer. Skålgroparna är 1,5-5 cm diam och 
0,1-0,5 cm dj. Belägen på plant krön och SÖ-sluttande häll.
Yta B. Hällristning, 2,75x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 57-77 cm l, 
varav 1 av enkellinjetyp med spiralstäv och 3 av dubbellinjetyp, varav ett med spantstreck. Fragmenten är 6-8 cm l. 
Skålgropen är 6 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll.
Orientering: Yta A är 1,35 m S om Bro 622:1. Yta B är 1,6 m SV om Bro 622:1.
Koordinat (N/E): 6481832 / 294068 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 42,97”, E 11° 28’ 22,24” (WGS84)

Bro 623:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 95 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck med ”knopphu-
vuden”. Belägen på SSV-sluttande hällkant.
Orientering: 19 m NÖ om åkerhörn och 33 m NNV om NV hörnet av uthus. 11 m NNÖ om stenblock (2,5x1,1x0,3 
m) med 40 cm h järnspett i mitten.
Koordinat (N/E): 6480897 / 293249 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 11,39”, E 11° 27’ 34,84” (WGS84)

Bro 625:1
Beskrivning: Hällristning, 1,35x1 m (NV-SÖ), bestående av 20 skålgropar, 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen 
på toppen av NV-sluttande häll.
Orientering: 22 m Ö om gammalt åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6484231 / 295639 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 3,03”, E 11° 29’ 51,15” (WGS84)

Bro 626:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj, något osäker, otydlig. Belägen på plan 
hällyta.
Orientering: 24 m NÖ om korsning väg/åkerkant och 18 m N om körväg. 6 m SV om impedimentets NÖ spets.
Koordinat (N/E): 6484254 / 295823 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 4,09”, E 11° 30’ 2,45” (WGS84)

Bro 627:1
Beskrivning: Hällristning, 1x0,7 m (N-S), bestående av 2 djurfigurer och 1 fragment. Djurfigurerna är 46 resp. 48 cm 
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Fig. 43. 
Bro 636:1 i Lännestad är belägen på en åkerholme som är lågt placerad i terrängen. Miljö mot NV.
Bro 636:1 in Lännestad. It is located on a rocky outcrop situated at a low level in the terrain. 
Looking towards the NW.

l, med fyra ben. Fragmentet är bågformat, 10 cm l. Belägen på S-sluttande, vittrad häll.
Orientering: 19 m VNV om åkerkant och 4 m N om åkerkant.
Koordinat (N/E): 6478791 / 291967 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 1,24”, E 11° 26’ 22,86” (WGS84)

Bro 629:1
Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 djurfigur (?), 27 cm l och tvåbent. Belägen på 
toppen av NÖ-sluttande häll och intill djup isrepa. I samband med dokumentation 2004, kunde ingen figur återfinnas 
på hällen.
Orientering: 14 m S om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6479634 / 292961 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 30,13”, E 11° 27’ 21,24” (WGS84)

Bro 631:1 
Beskrivning: Hällristning, 3x0,7 m (N-S), bestående av 5 skålgropar samlade i två grupper (yta A-B) med 2,8 m (N-
S) avstånd. 
Yta A. Hällristning, 0,7x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 4,5-7 cm diam och 1 cm dj. Belägen på avsats 
på hällens NNÖ-sluttning. 
Yta B. Hällristning, 0,35x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skålgropar, 5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skålgroparna 
ligger på rad. Belägen i krönläge, 0,3 m SÖ om impedimentets högsta punkt.
Orientering: Yta A är 4 m V om impedimentets NÖ hörn.
Koordinat (N/E): 6481296 / 293731 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 25,07”, E 11° 28’ 3,24” (WGS84)
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Bro 634:1
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 11 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen 
på svagt Ö-sluttande häll i åkermark. 
Orientering: 34 m S om bäck.
Koordinat (N/E): 6478417 / 291876 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 23’ 49,01”, E 11° 26’ 18,47” (WGS84)

Bro 635:1 
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,25 m (Ö-V), bestående av 9 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen på 
lössprängd hälltopp.
Orientering: 5 m N om vägskäl.
Koordinat (N/E): 6478558 / 291907 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 23’ 53,62”, E 11° 26’ 19,96” (WGS84)

Bro 635:2
Beskrivning: Hällristning, 0,2x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på 
NÖ-sluttande häll på åkerholme.
Orientering: 4 m S om åkerkant. 10 m NNV om Bro 635:1.
Koordinat (N/E): 6478567 / 291903 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 23’ 53,91”, E 11° 26’ 19,64” (WGS84)

Bro 636:1 
Beskrivning: Hällristning, 2,13x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 4 skålgropar. Skeppen är 60-90 cm l, 2 av 
dubbellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp utan bemanning. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,3-0,8 
cm dj. Skeppet av enkellinjetyp är på hällens NÖ-sluttning, de av dubbellinjetyp på hällens SÖ-sluttning och skålgro-
parna på hällens krön. Belägen på mycket vittrad häll, på ca 7 m stor åkerholme.
Koordinat (N/E): 6478783 / 292847 (SWEREF 99 TM) 
(lat/long): N 58° 24’ 2,47”, E 11° 27’ 16,98” (WGS84)

Bro 637:1
Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen på häll-
kant mot SÖ.
Orientering: Ö delen av åkerholme. 2 m NV om åkerkant och 4 m SV om åkerhörn. 
Koordinat (N/E): 6479652 / 293586 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 31,78”, E 11° 28’ 0,00” (WGS84)

Bro 638:1
Beskrivning: Hällristning (?), 1,3x0,1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 
Mycket osäkra som skålgropar. Troligen vittringsgropar. Belägen på toppen av Ö-sluttande häll.
Orientering: 21 m VSV om staket i skogskant och 32 m SSÖ om murhörn i linje med åkerkant.
Koordinat (N/E): 6482113 / 297082 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 57,09”, E 11° 31’ 26,74” (WGS84)

Bro 639:2
Beskrivning: Hällristning (?), 1,2x0,3 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket osäk-
ra, det finns flera vittringsgropar på hällen. Belägen på krön av N-sluttande häll.
Orientering: 1,6 m V om Bro 639:1 (naturbildning).
Koordinat (N/E): 6482124 / 297013 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 57,33”, E 11° 31’ 22,49” (WGS84)

Bro 640:1
Beskrivning: Hällristning (?), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäker, troligen naturbildning. 
Belägen på liten hällkant i sänka mellan två toppar.
Orientering: 14 m VNV om åkerhörn.
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Fig. 44. 
Bro 662:1 är ett löst stenblock med skålgropar, påträffat vid stenröjning i Häller, numera förvarat i 
Stångenäs hembygdsmuseum.
Bro 662:1 is a single block of stone with cup marks, discovered during stone removal in Häller, now 
kept at Stångenäs local folklore museum.

Koordinat (N/E): 6482122 / 296937 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 57,13”, E 11° 31’ 17,79” (WGS84)

Bro 643:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på hällavsats mot V.
Orientering: 20 m NNÖ om åkerhörn och 3 m ÖSÖ om åkerkant. 20 m N om bostadshus N hörn.
Koordinat (N/E): 6482346 / 296672 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 3,94”, E 11° 31’ 0,79” (WGS84)

Bro 645:1
Beskrivning: Hällristning (?), 0,8x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar, 7 cm diam och 1 cm dj. Mycket osäk-
ra, med stor sannolikhet naturbildning. På hällen finns en stor mängd vittringsgropar, vilka skulle kunna tolkas som 
skålgropar. Belägen på toppen av hällklack på impediment i åker. Ytan är brandskadad.
Orientering: 6 m S om åkerkant och 7 m Ö om väg.
Koordinat (N/E): 6482443 / 297497 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 8,43”, E 11° 31’ 51,24” (WGS84)

Bro 651:1
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp. Skeppet är 91 cm l, av enkellinjetyp. Belägen på brant SÖ-sluttande 
hällyta.
Ej återfunnen vid dokumentation år 2005, trots mycket letande och bra släpljus. Naturbildning?
Orientering: 30 m N om bostadshus, 15-20 m högre än huset.
Koordinat (N/E): 6481989 / 294934 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 49,47”, E 11° 29’ 15,01” (WGS84)
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Fig. 45. 
Bro 681 i Vintveten. Tre skålgropar placerade på en klipphylla under ett överhäng.
Bro 681 in Vintveten. Three cup marks situated on a rocky ledge beneath an overhang.

Bro 662:1
Beskrivning: Hällristning, 0,26x0,17 m, bestående av 21 skålgropar, 2-3,5 cm diam och 0,3-0,1 cm dj. Belägna på löst 
block (0,5x0,3x0,2 m), påträffat i stengärdesgård (fyndplats Bro 630:1). Blocket är nu flyttat och förvaras på Stånge-
näs hembygdsmuseum i Bro socken, med inv nr 1205.

Bro 678 
Beskrivning: Hällristning 1x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, 1 ramfigur, 1 böjd linje och 9 skålgropar. 
Skeppet är 53 cm l, av enkellinjetyp, med bemanningsstreck och ”knopphuvuden”. Skeppet är mycket tunt ristat. Djur-
figuren är 20 cm l. Ramfiguren är 21x19 cm. Den böjda linjen är 13 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm 
dj, varav 8 är inhuggna i ramfiguren. Belägen på svagt V-sluttande hällyta.
Orientering: 12 m ÖSÖ om stenmurshörn och 5 m S om stenmur samt 30 m NNÖ om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6482652 / 294431 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 10,03”, E 11° 28’ 41,90” (WGS84)

Bro 679
Beskrivning: Hällristning, bestående av 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 4,7 m (NÖ-SV) från varandra. 
Belägna på svagt S-sluttande avsats resp. plan hällyta.
Orientering: Skålgropen på avsatsen är 32 m Ö om Bro 678 och 15 m S om stenmur. Den andra skålgropen är 4,7 m 
NÖ från den förra.
Koordinat (N/E): 6482653 / 294462 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 10,12”, E 11° 28’ 43,83” (WGS84)

Bro 680
Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,4 m (Ö-V), bestående av 14 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 2 
x 5 i rader. Belägen på S-sluttande avsats.
Orientering: 20 m SÖ om Bro 8:1 och 9 m VNV om grindstolpe i hörnet av stengärdesgård, samt 15 m NÖ om NÖ 
hörnet av uthus.
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Fig. 46. 
Bro 684 är ett jordfast block med skålgropar, beläget framför en statarlänga i Mellby. Miljö mot NNV.
Bro 684 is a boulder with cup marks situated in front of a terrace of labourers’ cottages in Mellby. 
Looking towards NNW.

Koordinat (N/E): 6482145 / 294594 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 53,95”, E 11° 28’ 53,56” (WGS84)

Bro 681 
Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,1 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,3-1,6 cm dj. Belägen på 
plan klipphylla.
Orientering: På klipphylla, 5x1 m (Ö-V), under överhäng vid brant berg.
Koordinat (N/E): 6483582 / 299530 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 48,57”, E 11° 33’ 52,81” (WGS84)

Bro 682
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll. 
Orientering: På liten uppstickande berghäll på åkerholme, vid den nedre S-delen av hällen. 23 m Ö om toppen på 
större åkerholme.
Koordinat (N/E): 6483464 / 299351 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 44,47”, E 11° 33’ 42,12” (WGS84)

Bro 683
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 7 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på toppen av uppstickande 
bergknalle i åkermark.
Koordinat (N/E): 6483495 / 299176 (SWEREF 99 TM) 
(lat/long): N 58° 26’ 45,18”, E 11° 33’ 31,24” (WGS84)
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Bro 684 
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Be-
lägen på jordfast block, 1,3x1,1 m stort.
Orientering: 4,6 m Ö om SÖ hörnet av hus (statarlänga).
Koordinat (N/E): 6480192 / 293360 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 48,83”, E 11° 27’ 43,96” (WGS84)

Bro 685 
Beskrivning: Hällristning, 1x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på svagt 
SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 19 m NV om stenblock (1,5x1,2x1,3 m).
Koordinat (N/E): 6480147 / 291331 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 24’ 43,91”, E 11° 25’ 39,35” (WGS84)

Bro 686 
Beskrivning: Hällristning, inom ett område ca 5,5x3 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer och 2 skålgro-
par, fördelade på tre ytor (A-C). Yta A, 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 obestämbara figurer, 5-11 cm l. Belägen 
på plan hällavsats i SO-sluttande hällparti. 5,5 m NV om yta A är: Yta B, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,3 
cm dj. Belägen på SO-sluttande hällyta i vattenrinning. 3,2 m SSV om yta B är: Yta C, bestående av 1 skålgrop, 5 cm 
diam och 1 cm dj. Belägen på plan hällavsats i SÖ-sluttande hällparti.
Orientering: Yta A är 29 m SV om Bro 2:1 och 9,4 m SÖ om kraftledningsstolpe samt 4,7 m Ö om stengärdesgård.
Koordinat (N/E): 6482043 / 294362 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 50,25”, E 11° 28’ 39,60” (WGS84)

Bro 687
Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,2 (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, av enkellinjetyp med djurhuvudformad stäv. Inga 
bemanningsstreck. Belägen på närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.
Orientering: 8,5 m SÖ om Bro 3:2.
Koordinat (N/E): 6482103 / 294415 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 52,30”, E 11° 28’ 42,70” (WGS84)

Bro 688 
Beskrivning: Hällristning, 2,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur och 1 skålgrop. Skeppet 
är 70 cm l, av enkellinjetyp utan bemanning. Den obestämbara figuren är 27 cm l, kan vara en ofullbordad djurfigur? 
Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,1 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.
Orientering: 20 m N om Bro 3:4. Nedanför (SÖ) om stenbrott och mitt i skrotsten av större block.
Koordinat (N/E): 6482110 / 294398 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 52,49”, E 11° 28’ 41,65” (WGS84)

Bro 689
Beskrivning: Hällristning, 1,1x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 9 skålgropar, 2-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 6 st 
ligger i en lodrät rad. Belägen på SÖ-sluttande hällyta i vattenrinning.
Orientering: 19 m NNÖ om Bro 688 och 11 m Ö om kraftledningsstolpe. 
Koordinat (N/E): 6482138 / 294405 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 53,40”, E 11° 28’ 41,99” (WGS84)

Bro 690
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 66 cm l, av enkellinjetyp med bemannings-
streck. Belägen på ÖSÖ-sluttande hällyta vid vattenrinning.
Orientering: 12 m Ö om Bro 689.
Koordinat (N/E): 6482138 / 294418 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 53,40”, E 11° 28’ 42,76” (WGS84)
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Fig. 47. 
Bro 696 i Färlev ligger på en liten uppstickande häll i åkermark. Miljö mot SV, med en större åkerholme 
i bakgrunden där hällristningarna Bro 34:1, 704, 705 och 706 finns.
Bro 696 in Färlev is situated on a small conspicuous rock in arable land. Looking towards the SW, with a 
larger rocky outcrop in the background where the rock carvings Bro 34:1, 704, 705 and 706 can be found.

Bro 691
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,6 cm dj. Belägen på toppen av bergknalle.
Orientering: 9,5 m Ö om stensättning i gravfältets (Bro 103:1) SÖ del .
Koordinat (N/E): 6482101 / 294790 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 52,86”, E 11° 29’ 5,75” (WGS84)

Bro 692 
Beskrivning: Hällristning, 0,25x0,1 m (SV-NÖ), bestående av 3 skålgropar, 4,5-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belä-
gen på toppen av uppstickande åkerholme. Invid ristningen är ett borrhål och en sentida triangel inhuggen.
Orientering: 48 m S om SV hörnet av bostadshus och 0,3 m SV om mindre röse från 1930-talet.
Koordinat (N/E): 6484154 / 298251 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 4,90”, E 11° 32’ 32,26” (WGS84)

Bro 693 
Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 5,5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på 
toppen av SÖ delen av åkerholme. 
Orientering: 4 m NV om åkerhörn vid åkerholme.
Koordinat (N/E): 6482914 / 298236 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 26’ 24,85”, E 11° 32’ 35,24” (WGS84)
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Bro 694
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 8 cm diam och 1,5 cm dj.  Belägen på mindre, plan yta på utskju-
tande och NV-sluttande hällyta.
Orientering: 6 m SSÖ om åkerkant i NV delen av åkerholme. 14 m V om åkerholmens högsta punkt.
Koordinat (N/E): 6480555 / 293703 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 1,12”, E 11° 28’ 3,86” (WGS84)

Bro 696
Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp, 57 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. 
Belägen på svagt NÖ-sluttande berghäll i åker.
Orientering: 6 m SV om väg (NV-SÖ) och 10,6 m SÖ om Bro 323:1.
Koordinat (N/E): 6487604 / 299103 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 57,68”, E 11° 33’ 13,78” (WGS84)

Fig. 48. 
Bro 702 i Färlev. Hällen är närmast lodrät. Miljö mot NV.
Bro 702 in Färlev. The rock is almost vertical. 
Looking towards the NW.
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Bro 697
Beskrivning: Hällristning, 1,4x0,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 obestämbar figur och 1 skålgrop. Den obestämbara 
figuren är 42 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är kraftigt vittrad. Belägen på hällrygg.
Orientering: 3,2 m Ö om högsta punkten på bergknalle, ca 10 m SV om åkerhörn.
Koordinat (N/E): 6487515 / 299110 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 54,83”, E 11° 33’ 14,52” (WGS84)

Bro 698
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5,5 cm diam och 1 cm djup. Belägen på svagt Ö-sluttande, lätt 
vittrad hällyta.
Orientering: På toppen av åkerholme mitt i åker. 42 m SÖ om åkerkant. 
Koordinat (N/E): 6487439 / 298560 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 51,45”, E 11° 32’ 40,88” (WGS84)

Fig. 49. 
Bro 703 i Färlev. Den nyfunna lilla hällen är helt täckt med hällristningar. Miljö mot V, i bakgrunden 
syns Bro 607:1.
Bro 703 in Färlev. The newly found small rock is completely covered with rock carvings. Looking 
towards the W. Bro 607:1 is in the background.

Bro 699 
Beskrivning: Hällristning, 1,2x0,6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 skålgropar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belä-
gen på NÖ-sluttande berghäll.
Orientering: 4 m S om åkerholmes N hörn och 5 m N om kraftledningsstolpe. 
Koordinat (N/E): 6487253 / 298378 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 45,14”, E 11° 32’ 30,20” (WGS84)
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Bro 700
Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 11 skålgropar, 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, 
varav 6 ligger i en rad. Belägen på plan till SÖ-sluttande hällyta.
Orientering: 4 m NV om gränsdike/åkerkant och 1 m SÖ om litet odlingsröse på impedimentets topp.
Koordinat (N/E): 6487789 / 299051 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 29’ 3,55”, E 11° 33’ 9,99” (WGS84)

Bro 701
Beskrivning: Hällristning, 0,4x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 3,5-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen 
på NNÖ-sluttande häll i trädgård.
Orientering: 6 m SV om väg på tomt och 8 m SSÖ om NÖ hörnet på uthus. 
Koordinat (N/E): 6487356 / 298323 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 48,38”, E 11° 32’ 26,53” (WGS84)

Bro 702
Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 33-86 cm l, varav 3 är av dubbellinjetyp och 1 
är fragmentariskt. Belägen på närmast lodrät, vattenöversilad hällyta. 
Orientering: 10 m NÖ om grusväg, på brant berghäll, 1,3 m ovanför markytan.
Koordinat (N/E): 6487362 / 298357 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 48,62”, E 11° 32’ 28,58” (WGS84)

Bro 703
Beskrivning: Hällristning, 1,7x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 23 cirkelfigurer, 1 djurfigur (?), 10 obestäm-
bara figurer och 42 skålgropar. Skeppen är 76-123 cm l, helt uthuggna utan bemanning. Cirkelfigurerna är 6-20 cm 
diam och helt uthuggna likt skivor. 18 av dessa har en skålgrop i mitten (som nav) och 2 är sammanbundna med axel. 
Djurfiguren (?) är 24 cm l. De obestämbara figurerna är huggna mindre ytor. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-1,2 
cm dj. Belägen på liten uppstickande bergknalle.
Orientering: 6 m V om åkerkant och 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1.
Koordinat (N/E): 6487358 / 299222 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 49,93”, E 11° 33’ 21,90” (WGS84)

Bro 704
Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 28 cm l, av enkellinjetyp. Fragmentariskt. Be-
lägen på NNÖ-sluttande hällyta på åkerholme.
Orientering: På åkerholmes NNÖ-spets och 8,7 m NNV om Bro 34:1.
Koordinat (N/E): 6487591 / 299062 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 57,18”, E 11° 33’ 11,33” (WGS84)

Bro 705
Beskrivning: Hällristning, 2,7x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Förekom-
sten är fördelad på 2 ytor med ca 2,2 m mellanrum. Belägen på samma hällrygg (NÖ-SV) på åkerholme. 
Orientering: 5,3 m V om Bro 34:1
Koordinat (N/E): 6487581 / 299056 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 56,85”, E 11° 33’ 10,96” (WGS84)

Bro 706
Beskrivning: Hällristning, 4x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 31 skålgropar, 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Före-
komsten är fördelad på 2 ytor med 2,5 m mellanrum. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta på åkerholme.
Orientering: I och V om markväg, samt 4 m SSÖ om Bro 34:1.
Koordinat (N/E): 6487578 / 299067 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 56,79”, E 11° 33’ 11,66” (WGS84)
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Bro 707
Beskrivning: Hällristning, 4,85x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur, 1 ramfigur, 1 obestämbar figur och 17 skålgro-
par. Skeppet är 56 cm l, av dubbellinjetyp, med 2 bemanningsstreck. Cirkelfiguren är 13 cm diam och har en skålgrop i mitten, ”cup 
and ring”. Den ramliknande figuren är 27x18 cm stor. Den obestämbara figuren är 24 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 
0,2-0,5 cm djupa, varav en är sammanhuggen med den obestämbara figuren och en är sammanhuggen med den ramliknande figuren. 
12 skålgropar ligger i rader inom ramfiguren. Belägen på långsmal (NÖ-SV), plan till SÖ-sluttande berghäll.
Orientering: 30 m NÖ om åkerhörn och 4 m NÖ om en punkt där stenmur (NV-SÖ) möter bergkant, samt 22 m SSÖ om spismurs-
röse till torplämning.
Koordinat (N/E): 6482456 / 294927 (SWEREF 99 TM) 
(lat/long): N 58° 26’ 4,53”, E 11° 29’ 13,07” (WGS84)

Bro 708
Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 12 skålgropar, 2,5-5,5 m diam och 0,3-1 cm dj, varav 9 på rad. 
Belägen på svagt SÖ-sluttande hällavsats, 0,2 m NNÖ om hällkant på åkerholme.
Orientering: 9 m VNV om SÖ spetsen av utskjutande bergskant och 9 m SÖ om brukningsväg.
Koordinat (N/E): 6480803 / 293344 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 8,50”, E 11° 27’ 41,02” (WGS84)

Bro 718
Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,25 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam och 0,5 cm dj. Mycket vittrade. Belägen på 
toppen av Ö-sluttande häll.
Orientering: 7 m SV om kraftledningsstolpe. 15 m ÖNÖ om väg (NNV-SSÖ). Mitt under kraftledning.
Koordinat (N/E): 6486456 / 299798 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 21,77”, E 11° 34’ 0,26” (WGS84)

Bro 719
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan, låg häll i betesmark.
Orientering: 16,5 m N om Bro 333:5 och 0,25 m N om hällkant (Ö-V).
Koordinat (N/E): 6485240 / 297547 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 38,77”, E 11° 31’ 45,44” (WGS84)

Bro 720
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll.
Orientering: 7,3 m NNV om Bro 324:1 och 0,1 m ÖNÖ om hällkant.
Koordinat (N/E): 6487185 / 299050 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 28’ 44,07”, E 11° 33’ 11,84” (WGS84)

Bro 721
Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av liten NV-sluttande häll.
Orientering: 1,5 m SÖ om vägkant.
Koordinat (N/E): 6484216 / 295710 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 27’ 2,67”, E 11° 29’ 55,58” (WGS84)

Bro 737
Beskrivning: Hällristning, 1,5x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 23-35 cm l, av enkellinjetyp. 3 av skeppen har beman-
ningsstreck. 2 är fragmentariska. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta i större hällområde.
Orientering: 10 m Ö om grindhål i stengärdesgård och ca 20 m NÖ om NÖ hörnet av hus.
Koordinat (N/E): 6482239 / 294430 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 56,70”, E 11° 28’ 43,17” (WGS84)

Bro 738
Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,05 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 3,4-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på 
svagt SSÖ-sluttande yta.
Orientering: 3,5 m NNÖ om Bro 10:4.
Koordinat (N/E): 6482176 / 294812 (SWEREF 99 TM)
(lat/long): N 58° 25’ 55,30”, E 11° 29’ 6,86” (WGS84)
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Fig. 50. 
Bro 708 i Mellby. Ett typiskt läge för en skålgropslokal – en avsats invid en 
hällkant på en åkerholme. Miljö mot SSO.
Bro 708 in Mellby. A typical location for a cup mark site – a flat ledge along-
side the edge of a rocky outcrop. Looking towards the SSE.
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Kalkeringar/ Tracings
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   Teckenförklaring/ Graphic symbols used:

   Hällristning/ Rock carving

   Skålgrop/ Cup mark

   Sentida inslag/ Recent elements

   Spricka i berget/ Fissure in the rock

   Nivåskillnad, hällkant/ Difference in altitude, edge of rock

   Vittringsskada/ Damage by weathering

   Exfoliationsskada/ Damage by exfoliation

   Tydlig isräffla/ Distinct glacial striation

   Isräfflornas riktning/ Direction of glacial striations

   Nordpil/ Arrow indicating North

   Skalan är 1:20, förutom på översikten där skalan kan variera
   The scale is 1:20, except on the overview where the scale can be varied.

   Hällristningar bestående av en enda skålgrop är inte kalkerade.
   Rock carvings consisting only of one cup mark are not traced.
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