Hällristningar
Program 2015

Upplev stadens 3000-åriga hällristningar med vår guide och se
bronsåldern komma till liv!
Norrköpings stadsmuseum erbjuder visningar för både stora och små
grupper. Visningarna vänder sig till såväl privatpersoner som företag
och skolor. Vi erbjuder både kortare visningar av mindre områden och
långa utflykter för dem som vill se mycket.
NORRKÖPINGS STADSMUSEUM

Kostnadsfria visningar
Himmelstalund
Himmelstalund är ett av norra Europas största hällristningsområden.
Tillsammans med guiden upplever ni en del av de 1700 ristningar som
finns här och får en introduktion till bronsålderns 3000-åriga
bildvärld. Området har handikappanpassade gångspänger och
skyltning på svenska, engelska, tyska samt blindskrift. Samling vid
Himmelstalunds hällristningsmuseum och Himmelstalundsbadets
parkering. För mer information kontakta stadsmuseet, 011-15 26 20.
Under högsäsong ges fasta visningar av området enligt följande:
17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7 klockan 14:00.
29/7, 5/8 klockan 18:00.
Visningar, enligt prislista
Himmelstalund
Himmelstalund är ett av norra Europas största hällristningsområden.
Tillsammans med guiden upplever ni en del av de 1700 ristningar som
finns här och får en introduktion till bronsålderns 3000-åriga
bildvärld.
Max 30 personer/guide. Tid: ca 1,5 timme.
Utställning Hällristningar vid vägen samt Himmelstalund
Börja ditt besök med en introduktion till ristningarna i utställningen på
Hällristningsmuseet där vår guide visar utställningen och svarar på
dina frågor. Vi går sedan gemensamt upp till hällristningsområdet och
fortsätter visningen bland ristningarna.
Max 25 personer/guide. Tid: ca 2 timmar.
Ficklampsvandring: Himmelstalundsristningen i mörker
På kvällen har du möjlighet att uppleva hällristningarna i släpljus med
hjälp av solnedgången och din ficklampa. Nu finns chansen att se de
ristningar som dolts under dagen! Visningen kan endast bokas under
maj, september och oktober. Medtag egen ficklampa.
Max 20 personer/guide. Tid: ca 1,5 timme.

Soldyrkare vid Ekenberg
Vår guide tar dig med till Norrköpings kanske mest fascinerande
ristning vid Ekenberg. På hällen möts du av människofigurer som
utför olika ritualer, av jaktscener, stora svärdsbilder och rikt
dekorerade skepp.
Max 25 personer/guide. Tid: ca 1 timme.
Ekenberg och Leonardsberg
En lite mer strapatsrik visning inne i de vackra hagarna vid
Leonardsberg. Här möter vi bland annat Norrköpings största
figurristning, spjutbäraren, och därefter fortsätter vi turen vid
Ekenberg. Medtag skor lämpliga för hagmark och varför inte en
fikakorg?
Max 25 personer/guide. Tid: ca 1,5 timme.
Hällristningssafari
En tur för den riktigt intresserade! Tillsammans med vår guide väljer
du bland kommunens 13 uppmålade hällristningslokaler och
skräddarsyr en egen tur till flera olika ristningar.
Max 25 personer/guide. Tid och pris beror på turens omfattning.
Bokningsinformation
Samtliga visningar kan ges på svenska och engelska och under hela
barmarkssäsongen.
För att boka en visning kontakta oss på telefon 011-15 26 52 eller via
museipedagog@norrkoping.se
All eventuell transport till och från hällristningsområdet står
beställaren för.
Hällristningsmuseet Himmelstalund
Här kan du besöka utställningen Hällristningar vid vägen samt köpa
produkter med hällristningsmotiv. Endast kontant betalning.
Museet har fri entré och hålls öppet i stadsmuseets regi 22/6-7/8.
Tisdag-fredag klockan 10-15

Prislista
Visningar
Förskolor, grundskolor, gymnasier och SFI i Norrköpings kommun
0 kr
Förskolor, grundskolor, gymnasier och SFI från andra kommuner
600 kr
Vuxenskolor, universitet, föreningar och pensionärsgrupper
600 kr
Övriga grupper, dagtid
1 200 kr
Övriga grupper, kvällstid och helger
1 200 kr
Hällristningssafari
Pris beror på turens omfattning, kontakta stadsmuseet för mer
information.
Hällristningsmuseet
Museet har fri entré.

Priserna är inklusive moms.

