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SKEPPLANDA. Hur var 
det på bronsåldern 
egentligen?

Efter att ha vandrat 
från simhallen till häll-
ristningen på Stugås-
berget togs barnen med 
på en resa 2000 år 
tillbaka i tiden.

Museipedagog Ma-
rie Schmidt berättade 
en saga som var både 
spännande och läskig 
på samma gång.

Tre olika grupper fick lyssna 
till Marie Schmidts föredrag 
om bronsåldern. Vädret var 
det bästa tänkbara, solen 
sken från en klarblå himmel.

– Vilken tur! Vi är jätte-
glada att så många lovlediga 
skolbarn ville ta del av detta 
arrangemang, förklarade kul-
tursamordnare Sofie Ritt-
feldt.

Väl på plats vid hällrist-
ningen fick deltagarna se på 
bilder och känna på saker 
som förekom under brons-
åldern.

– Vi får använda vår fan-
tasi och tänka oss in i hur 
människorna levde då, sade 
Marie som dagen till ära bar 
en dräkt från slutet av brons-
åldern.

– Den är gjord i ylle, 
poängterade Marie.

Hällristningen väckte 
barnens nyfikenhet. En del 
tyckte att den föreställde en 
drake, en annan liknade mål-
ningen vid en krokodil.

– Jag vill påstå att detta är 
Sveriges vackraste bronshäll-
ristning, sade Marie.

Den tre meter långa 
skeppsfiguren på Stugåsber-
gets sydöstra sida är länets 
största hällristningsfigur. 
Under skeppet finns en 
vagnsfigur, som även är van-
liga i Bohuslän. Skeppet är 
detaljrikt utformat med både 
köl, reling och spant samt 
en rad krokböjda, så kallad 
bemanningsstreck. Det är 
inte säkert känt av vem eller 
när ristningen upptäcktes för 
första gången, men den finns 
beskriven i Göteborgsinven-
teringen 1919.

JONAS ANDERSSON

– Lovlediga barn besökte hällristning

En resa tillbaka till bronsåldern
Påsklovsaktiviteten med vandring från simhallen till hällristningen på Stugåsberget lockade 
många intresserade barn.

Leona och Noel tyckte det var kul att få lära sig mer om 
bronsåldern.

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR SOMMARDÄCK!

Vi har däck i alla 
prislägen och till alla 

modeller!

MÄRKESVERKSTAD FÖR 

ALLA MÄRKEN!
SERVICE • AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR
SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!

Väg 1967 Ale Höjd och väg 1968
Brandsbobergen, Ale kommun
Trafikverket har tagit fram två förstudier om åtgärder
vid väg 1967 Ale Höjd i Nödinge och vid väg 1968
Brandsbobergen i Nol.

Tid och plats: Mellan den 10 april och den 30 april 2013
kan du under ordinarie öppettider granska
förstudiernas samrådshandling på:

● Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
● Kommunhuset i Alafors, Ledetvägen 6, Alafors

(expeditionstider: mån-tor kl. 08.00-16.00 och fre kl.
08.00-15.30).

Samrådshandlingen finns också på
www.trafikverket.se/projekt, se Västra Götaland.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box
810, 781 28 Borlänge eller till
trafikverket@trafikverket.se senast den 3 maj 2013.
Märk synpunkterna med TRV 2012/84045.

Mer information: Malin Arvidsson, projektledare, 070-
693 74 82 eller malin.arvidsson@trafikverket.se.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
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