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I Norrköping ligger ett av norra Europas största
hällristningsområden. På en 5 x 2 km stor yta
kring Motala ström finns över 7 000 ristningar
(HauptmanWahlgren 2002). I detta område lig-
ger Himmelstalund sommed över 1 700 ristning-
ar tillhör de figurrikaste lokalerna i Skandina-
vien. Sedan upptäckten på 1830-talet har Him-
melstalunds hällar dokumenterats av flera fors-
kare. Den enskilt största insatsen gjordes 1915–
25 av Arthur Nordén som publicerade sina resul-
tat 1925 i avhandlingen Östergötlands bronsålder.
Hans detaljerade planscher används än idag som
stöd vid uppmålning av ristningar. Senare doku-
mentationsinsatser har gjorts av bland andra
GöranBurenhult samt avKlas-GöranSelinge un-
der den senaste fornminnesinventeringen på slu-
tet av 1970-talet (Selinge 1985). Sven-Gunnar
Broström och Kenneth Irestam har på senare år
dokumenterat flera mindre ytor, bland annat i
samband med områdets upprustning 2007–08 då
gångspänger av trä anlades och permanent släp-
ljusbelysning monterades intill hällarna. Rist-
ningar på Himmelstalund har målats sporadiskt
under större delen av 1900-talet och idag bättras
färgenpå kontinuerligt åtminstone vart femte år.
Trots dessamånga insatser görs ständigt nya upp-
täckter på hällar som varit frilagda sedan 1920-
talet.
Jag har sedan 2007 återkommande arbetat

med att vårda hällristningar i Norrköpings kom-
mun.Vårdarbetet innebär att vi rengör ochmålar
upp ristningar på utvalda och skyltade hällar för
att på så sätt göra dem synliga för besökare. Rist-
ningar på tretton platser i kommunen vårdas och
av dessa platser är Himmelstalund den i särklass
största. Vi delar upp Himmelstalundsklippan i
tre större hällar med namn efter ristningar som
är utmärkande för dem: Björnhällen, Svinhällen
och Yxhällen. Den sistnämnda ligger närmast
Motala ström på klippans sydvästra del och slut-
tar nedåt strömmen. Namnet kommer sig av att
den sydöstra delen av hällen domineras av yxfi-
gurer eller bronslurar. Flera föreställer troligen
skaftade holkyxor från den äldre bronsåldern.

Områdets övriga ristningar anses generellt ha
tillkommit under såväl bronsålderns äldre som
yngre del fastänmånga anser att ristningarna här
generellt tillhördenäldrebronsåldern.Dennaupp-
fattning bygger förmodligen främst på demånga
vapenavbildningar, ofta i naturlig storlek, som
förekommer i området. Dessa dateras till period
II eller III (Hauptman Wahlgren 2002). Vapen-
avbildningar anses tillhöra de äldsta ristnings-
motiven från bronsåldern och finns spridda över
flera hällar på Himmelstalund. Flemming Kauls
(1998) skeppskronologi har man ibland applice-
rat på skeppsavbildningar kringNorrköping,men
många forskare (Nilsson 2005 m. ref.) menar att
man behöver studera skeppsavbildningarna och
deras position i landskapet närmare innan man
kan avgöra ommetoden bör användas här. Detta
för att nästan samtliga av Norrköpingsområdets
hällristningslokaler ligger enbit frånbronsålderns
kustlinje och inte nödvändigtvis lika nära strand-
linjen som ristningarna i till exempel Bohuslän
och Uppland (Ling 2008; 2012). Om man ändå
använder Kauls skeppskronologi så tyder den på
att en stor del av skeppen kring Norrköping bör
ha ristats under bronsålderns period III.
Under sensommaren 2012 upptäckte jag en

för Östergötland ny ristningsfigur, en fyrhjulig
vagn.Tackvareett fantastiskt släpljusentidigmor-
gon tyckte jag mig se en omålad ristning bestå-
ende avminst två cirklar på Yxhällen. Ristningen
är relativt grund och då ytan inte var rengjord
försvårades upptäckten av lavpåväxt. Som bruk-
ligt är letade jag upp ytan bland Nordéns avbild-
ningar för att se om han noterat ristningen. På
hans avbildningar finns två sammanlänkade cirk-
lar samt en böjd linje som tillsammans för tan-
karna till en tvåhjulig stridsvagn (fig. 1). Nordén
beskriver figuren, »en annan detalj av intresse är
de bägge med ett streck förenade cirkellinjerna
till h» (1925, s. 52). Han gör dock ingen egen
tolkning av vad ristningen kan tänkas föreställa.
Nordéns beskrivning föranledde mig att tro att
jag funnit ytterligare en tvåhjulig vagnsscen i trak-
ten. Sedan tidigare finns två sådana kända, vid
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Fig. 1. Detalj av ristningsyta vid Himmelstalund
avbildad efter Arthur Nordéns skiss. —Detail of
Arthur Nordén's 1925 depiction of the rock art panel
at Himmelstalund under discussion.
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Fiskeby och vid Skälv. Jag begav mig således till
hällen för att rengöra ytan och förhoppningsvis
hitta två förspända hästar vilket skulle bekräfta
min idé. Efter rengöringen stod det dock klart att
det inte kunde röra sig om en tvåhjulig vagn. På
ytan syntes nu fyra cirklar sammanlänkadeparvis
med linjerochenavsmalnandevagnskorg/vagnsun-
derredemellan sig. Vagnen saknade synliga drag-
djur och flera överhuggningar störde tolkningen
(fig. 2). Då detta är en helt ny ristningsfigur för
området ville jag vara helt säker på min tolkning
innan jagmålade i den och jag kontaktade därför
Sven-GunnarBroström.Efterattha studerat foto-
grafier av ristningen i släpljus och senare besökt
hällen instämde han i att det rör sig om en fyr-
hjulig vagn. Vi bestämde oss för att belysa hällen
nattetid för att kunna dokumentera den med ar-
tificiellt släpljus, men detta fick vänta till som-
maren 2013.
Enkväll i sambandmedArkeologidagen2013

släpbelyste Broström och Irestam hällen och do-
kumenterade vagnen tillsammansmed flera and-
ra nyupptäckta ristningar. Vagnens mått är 86 x
44 cm och hjulen mäter cirka 16 cm i diameter.
Vagnen är en av de större figurerna på hällen, en-
dast överträffad av ett par skepp på hällens nord-

västra del. Vagnen är svår att datera då omkring-
liggande ristningar verkar ha tillkommit under
en längre tidsperiod,men i jämförelsemed andra
ristade vagnar bör den kunna dateras från brons-
ålderns period III till och med den förromerska
järnåldern med tyngdpunkt från period V och
framåt (Johannsen 2010).
På östkusten finns idag ytterligare tre kända

fyrhjuliga vagnar. I Uppland finns de på lokaler-
naÖrsta iAngarn (Raä62) ochRickeby iBoglösa
(Raä 73); i Östergötland Evelund i Rystad (Raä
235). Ingen av dessa har dock samma utförande
somHimmelstalundsvagnen. Däremot finns flera
direkta paralleller till Himmelstalundsvagnen i
Bohuslän. Exempelvis vid Askums kyrka (Raä
17:2) finns flera vagnar med samma form på un-
derredet och med likadana utstickare baktill. Näs-
tan samtliga vagnar på svenska hällristningar av-
bildas sedda uppifrån med hjulen liggande platta
vid sidan av vagnen för tydlighetens skull. Om
dragdjur finns så avbildas de på samma sätt som
hjulen, liggande på sidan. Som dragdjur till fyr-
hjuliga vagnar avbildas främst oxarmen det finns
även ett par exempel med hästar.
Himmelstalundsvagnen är bara ett av flera ny-

fynd av hällristningar som visar på en stark kul-
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Fig. 2 Himmelstalundsvagnen efter nydokumentation. Bearbetning efter foto av förf. —The panel in fig. 1 after
renewed study, showing a four-wheeled wagon.
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turell kopplingmellanÖstergötlands ochBohus-
läns bildvärld även under den yngre bronsåldern.
Västkusten förefaller då vara något av ett cent-
rum för hällristningskonsten i Skandinavien, och
månganyamotivnådde ävenÖstergötland.Norr-
köpingsområdet domineras av ristningar från
den äldre bronsåldern, men fynd som detta visar
att ristandet i allra högsta grad fortsatte in i den
yngre bronsåldern och att man ristade den nya
tidens moderniteter och kultföremål. Det får oss
också att riva mentala barriärer, att öppna ögo-
nen och leta efter ristningsmotiv som vi inte trod-
de fanns i vårt område.
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