
Stort intresse för världsarvet 
: Hällristningarna p& 
: Vitlycke museum är 

ett välbesökt turist- 
mal. Fornminnena 

: %r väl bevarade, 
: men inget sDm 
: längre gar att-ta far 
I givet. 

3000 Ar gamla och de flesta 
ar f h  bronsåldern. 

Dad iga s t e  motiven är 
skeppen Andrh motiv som 
Aterkommer är människor, 
djur, vagnar, plogar. cirkel- 
kors, runda skivor o+ skii- 

skatter som g& att.jämf6- 
ras med de egyptiska pyra- 
miderna, TajMahal i Indien 
och Acropolis i Athen. 

- harniderna är iu in- 
genjökkonst p i  höinivi, 
säger Gun&Moline, en av. 
besökarna. 

- Men hallristaingarna 
berattar mer om verkliga 
livet, säger hennes säiigkap 
per-Kke Lundström. 

grop==. - Man har inget riktigt 
tidsbegrepp. Men det &.b- 
cinerande att det överhu-. 
vudtaget var en mänsklig 
hand som skapade det här, 

, Vitlycke ligger vid Ta- 

m numshede och har en av 
världens bästa historiska &&tn@mu är över säger Gunilla. 

P4 den största hälien finns 
massvis med blandade ha- 
ristningar. Bland skepp, 
djur och människor f m s  
den mest kähda ristningen, 
som kallas brudparet. Det 
är mycket säUan som kvin- 
nor förekommer som rist- 
ningar. Även barn och sa- 
ker som tillhör det vardag- 
liga livet är det ytterst lite 
av. 
- För oss var det sjäiv- 

klart att &a hit, säger 
scoutiedare Karin Stenborg 
fran Knivstad. Hon och 
kollegan Lasse Idmark är 
har med sina juniorscouter 
pa vikingaläger. 

Agnes och Elsa hittar mdnga roliga gubbar. Elsa har precis hpft bronsiildem som amne 
i skolan. Föräldrarna Helena och Johan Borggren tycker darför att det var ett passande 

- Vi är tillsam- terna i Kragenäs som till- skiftningarna och tramp av 
mans med flera europeiska hör Göteborg, sager Las- fötter. ' . 

scouters, hos juniorscou- se. Med all den svavel som 
SDYS ut f& bilar och uidu- 

Gunilla Moline ar blind men.kanner med sina fingrar 
; och skapar sig en blid, Som hjalp har hon Per Ake~und- 

ström. Skiilgroparna ar de hon känner tydligast. 

till zo-&åldern, säger Ka- vårt gemensamma. ansvar 
rh.  an tillsammans göra vad vi 

Solen steker mot nacken kan för att stoppa förstör- 
och scoutledare Karii ser ningen och i stället göra 
till att alla barn dricker or- sadant som främjar en god 
dentligt med vatten. miljö. Annars kommer de- 

lar av världsarvet sakta att 
Itaktmed-hd- vittra borr 

Karin Stenborg tillsammans med sina junioncouter. För I fl- tustin #r bodde folket i hus som kallas Idngnus. hotas nu grani- Linda Smith 
henne var det en sjalvklarhet *tt iika till Vitlycke pa vi- Byggmaterialet ar ek, vass. torv, smidiga vidjor och lera. tens motståndskraft mot 
klngallgret. nattfrostep. temperatur- 

Ett regnomrlld8 o&ntW I 
D 
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