
V I T L Y C K E  M U S E U M  •  R O C K  A R T  C E N T E R  •  W O R L D  H E R I T A G E  
 

Vitlycke 2 
457 93 Tanumshede 

tel 0525-209 50 
fax 0525-293 62 

vitlyckemuseum@vgregion.se 
www.vitlyckemuseum.se 

 

 

 

 
 
 
 

Vitlycke museums visningar 
 
 
Introduktion till världsarvet i Tanum 
En kort introduktion till världsarvet och Vitlycke museum i museets hörsal eller vid 
Vitlyckeristningen  
 

30 min │ Max 70 personer/guide │ 500 kronor  
 
Spjutgudens häll: hällristningar för alla 
Gemensamt reser vi genom Världsarvet till Litslebyhällen. Ristningen är lätt att ta sig fram till. 
Det är nära mellan bussparkering och ristning och det finns ramper för rollatorer och 
rullstolar, samt information för synskadade. 
 

1 timme │ Max en buss/guide │1000 kr  
 
Vitlyckehällen och bronsåldersgården: bronsåldern på 60 minuter 
På Vitlyckehällen finns hundratals ristningar som berättar om livet, döden, fruktbarhet och 
andra frågor som är viktiga i människors liv, då som nu. I bronsåldersgården får du en 
upplevelse av hur vardagen gestaltade sig. 
 

1 timme │Max 40 personer/guide │1000 kr   
 
Rundtur i Världsarvet- för dig som vill se mer, för att förstå mer… 
Inom Världsarvet ryms flera större hällristningsområden, vi besöker ett par av dessa, och 
fördjupar oss i mängden av bilder, jämför likheter och olikheter i bilddetaljer, utforskar 
landskapet och hällarnas placering. 
 

2,5 timmar │ Max en buss │ 3000 kr   
 
Nattvisning: hällristningar i nattmörkret 
En visning av hällristningarna i ficklampans sken är en upplevelse utöver det vanliga. Vi ser 
hällristningarna framträda i släpljus, tydligare och mer detaljerat än på dagen. Nattvisningen 
går att boka från 6 augusti till 20 maj, så länge hällen är isfri. 
 

1,5  timme │ Max 25 personer │ 4000 kr  
 
Det gömda världsarvet 
Vitlycke museums arkeologer tar dig med till sina favorithällristningar, långt bortom de stora 
turiststråken. Med hjälp av vatten och frottageteknik tar vi fram hällristningar som är osynliga 
för blotta ögat. 
 

Ca 2 timmar │ Max 20 personer │ 3000 kr  
 
Hällvetaren 
Den här vandringen tar dig till de stora viktiga ristningar som förblivit omålade. Ett måste för 
alla som är särskilt intresserade av att både röra sig i naturen och ta del av den unika skatt 
hällristningarna utgör. 
 

Ca 4 timmar │ Max 25 personer │ 6000 kr  

 


