Vägvisare till

6. Övre Rickeby
150 m från Stora Rickebyhällen mot Enköping, avtagsväg till Ö Rickeby. Efter 600
m parkering. Därifrån 75 m in mot skogskanten till berghäll som sluttar mot åkern.
Vacker ristning med ett flertal djupt ristade
figurer. Omkring 60 skepp, 10 människor,
8 djurfigurer och 37 skålgropar. Två djur är
hopspända med tömmar och man kan också
ana en fyrhjulig vagn.
7. Från föregående
följ stigen ca 150 m mot Ö. Vid åkerkanten på berghällens nedre parti en manshög
krigarfigur. Flertalet skepp, en dubbelspiral,
2 fotsulor och flera skålgropar.
8. Från föregående
följ stigen ca 150 m mot Ö.
I skogskanten och på berghällens översta
del mot Ö, en av Upplands praktristningar,
med ett 100-tal figurer, däribland 40 skepp,
32 människor, 22 djurfigurer, därav två
motställda behornade djur samt grisar av
tamsvinstyp.
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KULTURFÖRVALTNINGEN

1. BOGLÖSA HÄLLRISTNINGSGÅRD
vid Boglösa kyrka. I ett tidigare skolhus
finns Boglösa hembygdsförenings informationslokal med fotodokumentation av hällristningar samt liten butik och intilliggande
grönområde.

Brandskogsskeppet är – frånsett att det
är bland de största hällristningsskeppen i
Sverige – unikt bland de nordiska hällristningarna, då här för första gången avbildas
besättning som paddlar fram skeppet. I för
och akter pryds skeppet av vackert teck-

Hällristningsgården är öppen
från mitten av juni till mitten
av september, lördagar och
söndagar kl. 13-16. I juli
månad öppen varje dag 13-16.

4. STORA HEMSTAHÄLLEN
Från vägen Enköping-Veckholm 1,7 km V
om Boglösa kyrka, avtagsväg mot SV till
Hemsta. Efter 300 m parkering för besökare. Från ladan vägvisare till 300 m längre
bort belägen stor berghäll med Upplands
figurrikaste ristning. Den innehåller omkring 400 figurer, varav
200 skepp, 22 människor, därav
ett s k ”bröllopspar”, en svinhjord, en mantelfigur, fågelfigurer, hjul och skålgropar.

2. BOGLÖSA KYRKA
vid Hällristningsgården. Kyrkans
äldsta del uppfördes troligen
under tidig medeltid, senast
1200-talet.
3. BRANDSKOGSSKEPPET
Vägen Enköping-Veckholm
900 m V om Boglösa kyrka,
parkeringsplats med skylt.
Därifrån 800 m markerad
vandringsled fram till en av
landets märkligaste ristningar.
Ristningen innehåller främst
det s k Brandskogsskeppet,
4, 2 m långt, 1 skepp av vanlig
typ, 2,2 m långt, 2 mindre skepp, 1 liten
människofigur samt 3 skålgropar.
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djurhuvuden och under aktern bärs skeppet
av en människa. Detta har senare tolkats så,
att ristningen avbildar ett votivskepp som
bars omkring vid vissa tillfällen. Ovanför på
hällen finns en grav av bronsålderstyp.

5. STORA RICKEBYHÄLLEN
Vid vägen Enköping-Veckholm
4,5 km från Enköping och 3 km
från Boglösa kyrka. På andra sidan av vägen parkering för besökare. I hagen 50 m från vägen, på
en vidsträckt berghäll, finns den
s k ”stolen” i Rickeby, djup och
tydlig ristning omskriven redan
på 1600-talet. Tros ha tillkommit
som ett klädoffer. Har bronsåldersklädnadens form enligt
bevarade sådana fynd från danska
ekkistgravar.

Vid senare undersökning har det
framkommit 32 skepp, 5 människor, vilka
synbarligen föreställer kvinnor, 40 fotsulor,
7 ringkors
m m.

