
Nu kommer den första guideboken till världsarvet 
Tanums hällristningar.

– Boken är gjord för den som vill besöka ristningarna 
och är fylld med kartor och praktiska detaljer, säger 
författaren Mikael Jägerbrand.

Världsarvet i Tanum omfattar mer än 400 hällar med ristningar och är en av Sveriges mest 
besökta fornminnen.

Nu kommer den första praktiska guideboken om världsarvets ristningar: ”Tanums hällristningar 
- praktisk guidebok”. Boken är skriven av arkeologen och författaren Mikael Jägerbrand som de 
senaste åren specialiserat sig på att skriva praktiska guideböcker om historiska sevärdheter.  

– Den här boken handlar främst om de fyra stora imålade hällarna i Tanum: Aspeberget, Fossum, 
Litsleby och Vitlycke, säger författaren Mikael Jägerbrand.

– Med den här boken i handen hittar man både de mest spännande figurerna på hällarna, men 
man får också tips om lite mer okända hällar i närheten. 

Den nya guideboken skiljer sig från de flesta andra böcker eftersom den är gjord för att tas med 
vid besöket. 

– De flesta böcker som skrivits om hällristningar är för tjocka och tunga för att man ska kunna ta 
med dem hemifrån, säger Mikael Jägerbrand. 

– Vi har gjort den här boken kompakt, i stället för långa texter har vi kort information om de en-
skilda figurerna på ristningar samt mycket kartor.

– Om jag får se massor av läsare stå med boken i handen när de besöker världsarvets hällristningar 
så har jag lyckats med den.

Frågor? Ring Mikael Jägerbrand på 070 - 796 06 98 eller maila: mikael@jagerbrand.se

Ett presskit med bilder och skärmdumpar kan laddas ner här:
http://www.virvelvind-forlag.se/press/1008tanum.zip
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