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Informationsskyltar om hällristningar vid Himmelstalund
Landskapsarkeologernas Ingela och Gerhard har producerat informationsskyltar och en
informationsfolder om hällristningarna samt medverkat till att göra dem mer tillgängliga med hjälp
av punktskrift och belysning.

Det är en spännande bildvärld från bronsåldern man får ta del av. Beröringspunkter finns åt olika håll.
Svärden från hällristningarna har sina rötter i liknande former i södra Centraleuropa och skeppen har
sina direkta likar i Medelhavets antika flottor. Associationer norrut finns även. En i sitt slag unik
sekvens med spår tolkade som björnspår och en yta där två björnspår är arrangerade intill och bakom
två fotsuleristningar känns som idéer som förekommer på Altas hällar i Nordnorge och där
cirkumpolär jägarkultur även möter skepp.

Norrköpings kommun genom Ann-Charlotte Hertz har låtit anlägga ramper av härdigt lärkträ som
börjar vid hällristningarna yttergräns och som sedan slingrar sig fram i kanten av olika ytor som också
är imålade. På fem platser med särskilt sevärda och åtkomliga ristningar finns informationsskyltar
uppsatta, producerade av Landskapsarkeologernas Ingela och Gerhard. Ställen är vinklade och
texterna är anpassade till de särskilt utvalda hällristningsytorna.

På en större samlingskylt finns mer sammanfattande text om hällristningarnas sammanhang. På
denna finns även en illustration som anknyter till texternas tema.
Efter önskemål från kommunen finns även på skyltarna plattor med punktskrift som möjliggör att
även synskadade kan tillgodogöra sig information. För att nå ut längre har vi även producerat en
informationsfolder om hällristningarna med kartor i skilda skalor som gör det möjligt att hitta fram.
Fornminnesområdet är handikappanpassat. Rörelsehindrade kan med rullstol förflytta sig runt till
platserna och skyltarnas ringa höjd möjliggör att läsa även för rullstolsbundna.
Skyltställen är på undersidan försedda med diodbelysning som sitter innesluten i kassetter och kastar
släpljus över hällarna. Avsikten är att i viss mån skapa möjlighet att se hällristningar med det spel av
skuggor och ljus som kan antas en gång åstadkommits av schamaner och andra ledare i samband
med kultiska föreställningar under bronsåldern.
Projektet invigdes officiellt den 31 augusti 2008, på den landsomfattande Arkeologidagen. En
vetenskaplig inledning avhandlades inomhus för särskilt inbjudna arkeologer. Sedan blev det
promenad ut till hällristningarna i skymningen. Där väntade en stor skara besökare. Landshövding
Björn Eriksson talade och kunde höras överallt av en publik om 250-300 personer.
Efter ett inspirerat tal tändes belysningen så att hällristningarna framträdde i släpljus. I skymningen
fick publiken se en föreställning av dans- och teatergruppen Embla. I den allt mörkare kvällen
dramatiserade dansare bronsålderns tänkta kultiska värld. Efter detta fick man höra mäktig musik på
bronslurar av Ann-Marie Sundberg.

I skymningen skymtade de många besökarna med kameror i högsta hugg. Flera kända profiler
förekom i vimlet såsom länsantikvarien Bengt Häger och den mångårige chefen för
fornminnesinventeringen K-G Selinge. Det var en minnesvärd kväll och stora myggsvärmar hade
också en givande afton.

Sedan år 2005 finns även speciella introduktionsskyltar, även de producerade av
Landskapsarkeologerna. Där kan man läsa om hällristningar i Norrköpingstrakten samt se var de finns
på översiktlig karta. Samma text finns på engelska och tyska.

