Två invigningar i Östergötland
I länsstyrelsens regi i Östergötland har i juni två olika invigningar
gått av stapeln. Det är Mattias Schönbeck som ansvarar för fornvården i länet som har sett till att Sylten runsten och Vikbolandets
största gravfält Gullestad vårdas och fått nya informationsskyltar.

Vid Sylten är skylten speciell såtillvida att den förutom
sedvanlig text även fått punktskrift som sammanfattar
skyltens information. På runstenen vid Sylten nämns
Ingvar den Vittfarne och hur en östgöte deltog i utfärden i österled.
En hemmavarande förälder berättar om sonens öde:
Torfrid (eller Torfred) reste efter Åsgöt och Göte, sina
söner, denna sten. Han Göte ändade sitt liv i Ingvars
härskara.
Punktskriften har placerats till höger på informationsskylten. Punktskrift eller braille som det heter efter den
blinde franske uppfinnaren Louis Braille består av sex
punkter som kan kombineras till olika bokstäver.

Gullestad gravfält vid Östra Stenby på Vikbolandet
har nu förts in i fornvårdsprogrammet som det 103:e
objektet. Det har även fått ny informationsskylt.
Gravfältet består av 265 järnåldersgravar och är
mycket väl bibehållet. Till detta bidrar markägaren
med bete av djur. Invigde gjorde Mattias Schönbeck
och ett tal hölls av Klas-Göran Selinge som själv har
sin boplats på Vikbolandet. Vid en tur runt på gravfältet visade och berättade han om de nu vårdade
gravhögarna och stensättningarna som ligger vackert i
det kuperade landskapet, fyllt av vårblommor vid den
tid vi var där. Det finns även till exempel treuddar som Professor Klas-Göran Selinge intervjuas av lokal-TV
vid rundvandringen på gravfältet.
ligger inpassade mellan gravhögar på höjden.
Det är alltså ett pedagogiskt gravfält där det är lätt
att se gravarna.
Och vad är nu Landskapsarkeologernas bidrag till detta? Jo vi har stått för produktionen av informationsskyltarna. I Östergötland har vi sedan tidigare utarbetat
ett särskilt länsprofilprogram som förstås följdes även nu på skyltarna. Broschyrer
ingår också i länsprofilen och har producerats till flera av fornminnesområdena.

