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HJULFORMIGA SPÄNNEN
AF

OSCAR M O N T E L I U S .

sydöstra Södermanland, vid Hejsta i Hölö socken,
har man nyligen funnit en bronsprydnad, som erbjuder mer än vanligt intresse.
Under det man fördjupade "ett större utfallsdike genom
åkerjorden i närheten af en backe, där flera ättehögar finnas",
påträffades ett större rundt bronsspänne, som låg 4 ä 5 fot
under jordytan. Hvarken andra fornsaker eller ben iakttogos
och årstiden har ännu ej tillåtit någon närmare undersökning
af platsen.
Såsom den i hälften af verkliga storleken utförda afbildningen, fig. 1, visar, har spännets midt form af ett, med åtta
ekrar försedt, hjul, hvilket till större delen täckes af en rund,
något kupig skifva, fästad med en nit i hjulets midt, på ett
sådant sätt att ett mellanrum finnes mellan hjulet och skifvan. Rundt om den breda, pä öfversidan konvexa, på undersidan konkava "hjulringen" sitta tio större rundlar, förbundna
med hvarandra genom smärre rundlar; hvar och en såväl af
dessa som af de större har ett hål i midten. På spännets
baksida ses ett ringformig! nålfäste och en hake, i hvilken
nålens spets hvilat. Hakens öppning är så liten, all nålen måste hafva varit ganska smal, eller åtminstone tunn.
Om nålen varit af brons, hade den troligen varit bevarad. Efter all sannolikhet har den varit af järn och rostat
bort, ehuru någon rost eller annat spår af den ej nu synes;
äfven på ett par sådana "tutulusformade" spännen som fig.
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Eig. 1. Hejsta, Södermanland. V2.
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306 och 307 i Svenska fornsaker ses ingen rost af järnnålen, ehuru det ej kan vara tvifvel om, att en sådan funnits.
Spännet, som är gjutet och håller 14,2 centimeter i diameter, köptes för Statens Historiska Museum, där det har n:r
13,617.
Ett liknande bronsspänne, afbildadt fig. 2, tillhör sedan
länge Lunds Universitets Historiska Museum (n:r 3,752 a).
Det är funnet "i en torfmosse vid Viddinge, nära Torup", således i Norrhvidinge socken, mellan Eslöf och Landskrona1.
Detta spänne, som är något ofullständigt, och hvars diameter
är 10,3 cm., bildades, när det var helt, af ett fyrekrigt hjul,
omgifvet af åtta, ej genomborrade rundlar, förbundna med
hvarandra genom korta smala tenar. Hjulet är ej täckt af
någon skifva. På baksidan ses ett nålfäste, likt det å Hölöspännet; ej häller här ses spår af nålen. Den brons, af hvilket spännet är gjutet, innehåller 95,59 proc. koppar, 3,95 proc.
tenn, 0,18 proc. bly och 0,28 proc. järn.
Äfven i Danmark äro liknande bronsspännen funna.
Originalet till fig. 3- är upptaget ur en torfmosse vid
Slagelse på Sjaelland, efter uppgift tillsamman med ett annat, alldeles liknande spänne. Midten bildas af ett fyrekrigt
hjul, hvilket på samma sätt som hjulet i Hölö-spännet är
täckt med en rund skifva. Den konkavo-konvexa hjulringen
är omgifven af 8 större rundlar, förbundna med hvarandra genom smärre rundlar; hvar och en såväl af de senare som af
de förra har ett hål i midten. På baksidan ses nålfäste och
hake för nålens spets, men nålen är ej bevarad. Spännet,
hvars diameter är 8,5 cm., tillhör aflidne professor G. Stephens
samling på Husaby i Småland.
1

N. Q. Bruzelius, Svenska fornlemningar, 2 (Lund 1860), pl. VI, fig.
6, sid. 40. — S. Nilsson, Skandinaviska Nordens ur-invånare 2:a bandet,
Bronsåldern, 2;a uppl. (Stockholm 1862—1864), pl. 4 fig. 45.
2
Denna figur är; liksom fig. 5—7, utförd efter teckningar och fotografier, som direktör Sophus Muller med vanlig liberalitet ställt till mitt
förfogande.
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Fig. 2. Viddinge, Skåne. V2
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Fig. 3. Slagelse, Sjaelland. Vi.

Fig. 4. Vinding, Jylland. V2.
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Det fig. 4 afbildade spännet är funnet i en torfmosse
vid Vinding i Jylland och tillhör doktor Lindemanns samling
i Horsens1. Detta spänne, hvars diameter är 9,4 cm., liknar det från Viddinge (fig. 2) men i midten finnas inga ekrar.
Ännu mer degenererade former ses fig. 5—7.
Originalet till fig. 5 är funnet i en mosse vid Birkeröd på
Sjaelland; öfversidan bär tydliga spår af nötning. Spännet,

Fig. 5. Birkeröd. Sjaelland.

Fig. 6. Färup, Jylland. Va.

l

/«

Fig. 7. True, Jylland. Vi.

hvars diameter är 8 cm.; tillhör den Stephenska samlingen på
Husaby.
Originalet till fig. 6 är funnet vid torfgräfning i Fårup
mosse, Arhus amt, Jylland, och tillhör Nationalmuseet i Kjöbenhavn (n:r B. 3,748). Diameter 8 cm.
1

C. Engelhardt, i Aarbeger for Nordisk Oldkyndighed, 1881, sid. 83,
fig. 1. — S. Muller, Ordning af Danmarks oldsager,U. Jernalderen. (Kjöbcnhavn, 1888—95), fig, 65.
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Originalet till fig. 7 är funnet i kanten af en långdös vid
True i Århus amt och tillhör Nationalmuseet i Kjöbenhavn
(n:r C. 6,652). Detta spänne, diam. 5,i cm., låg i en urna
jämte brända ben och bitar af en bronshalsring, hvilken är
af samma typ som fig. 56 i S. Mullers Ordning, Jernalderen,
men saknar de upphöjda tvärbanden.
Sistnämnda ring är af en form karaktäristisk för en mycket
tidig del af den nordiska järnåldern. Då det med ringen

Fig. 8. Liguttcn, Kurland. 2/3.

Fig. 9.

Kölpin, Hinter-Pommern. Vi.

funna spännet, såsom i hög grad degenereradt, är yngre än
de hjulformiga spännena fig. 1—3, måste dessa tillhöra järnålderns första period, en slutsats, hvars riktighet bekräftas af
hvad man för öfrigt känner om de i fråga varande spännena
och nämnda period.
Hölö-spännet är således förfärdigadt senast omkring midten
af det sista årtusendet före Kristi födelse, troligen något tidigare.

Hjulformiga spännen.

115

Att det är ett nordiskt arbete visas redan däraf, att sådana spännen som de nu omtalade icke hafva anträffats utom
Norden, åtminstone icke utom Östersjö-området.
Vid Ligutten i Kurland, nära Libau, har man funnit ett
liknande bronsspänne (fig. 8), hvilket efter all sannolikhet

Fig. 10. Skåne. Vi.

Fig. 11. Skåne.
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Fig. 12. Sverige.

Fig. 10—12. Bronsprydnader frän början af järnåldern.

2

/s.
Sverige.1

antingen kommit öfver till den östra kusten af Östersjön frän
Skandinavien, eller förfärdigats i förstnämnda trakt på grund
af ett inflytande från väster2.
1

Fig. 10. Funnen vid gräfning ä n:r 2 Barum i Kiaby socken, Villands härad, Skåne. Efter originalet i Statens Historiska Museum (Inv. 1,706).
— Fig. 11. Vallkärra socken, Torna härad, Skåne. Efter originalet i Statens Historiska Museum (Inv. 1,985: 1847. 29/ — Fig. 12. Sverige. Efter
originalet i Statens Historiska Museum
2
Richard Hausmann, Ubersicht iiber die archäologische Forschung in
den Ostseeprowinzen im letzten Jahrzehnt (Riga, 1908). pl. Ill fig. 21, sid.
38. — De närmare fyndförhällandena äro ej kända. Ligutten ligger i kretsen Qrobin.
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I norra Tyskland har man visserligen funnit hjulformiga
bronsspännen, men de äro af helt annat slag.
Det fig. 9 afbildade spännet är funnet vid Kölpin i HinterPommern 1 tillsammans med ett dylikt spänne, ett af fyra

Fig. 13.

Gotland.2

2

/s.

spiralskifvor bildadt spänne, två gjutformar af brons för hålcelter samt andra saker, — däribland ett knifblad och ett
litet stycke oarbetadt järn, — hvilka visa, att fyndet förskrifver sig frän bronsålderns sjätte period, eller öfvergångstiden
1

Baltische Studien, 35 Jahrg. (Stettin, 1885), s. 394, pl. 5.
Fig. 13. Funnen jämte andra bronsbucklor och en skära af järn, i en
beteshage vid Norrgårda i Vallstena socken, Gotland. Efter originalet i Statens Historiska Museum (Inv. 7,597).
2
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mellan bronsålder och järnålder, samt följaktligen

från en

v:

Fig. 15. Gotland. Vi

Fig. 14. Danmark.

Fig. 17. Skåne. Vi.

Vi.

Fig. 16. Bohuslän. >/i.

Fig. 18. Västergötland.
Fig. 14—18 Bronsprydnader frän bronsåldern.

2

/s.
Sverige och Danmark.1

period, som är något, men ej mycket äldre än den, som
Hölö-spännet tillhör.
1

Fig. 14: Danmark. Montelius, i Nordisk tidskrift, 1901. sid. 18,
fig. 42. — Fig. 15: Gotland. G. A. Gustafson, i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, band 6, sid. 227, fig. 11. — Fig. 16: Graf vid Stora
Öppen i Tanums socken, Bohuslän. Montelius. Bohuslänska fornsaker
frän hednatiden, fynd n:r 280. — Fig. 17: Graf i Hammarlöfs socken, Skåne.
Efter originalet i Statens Hist. Museum, (n:r 9,813). — Fig. 18: Åsleds socken,
Västergötland. Montelius, i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, band
5 sid. 35, fig. 16.
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Spännets midt utgöres af ett fyrekrigt hjul, på ömse sidor om hvilket ses en stor, rund, med koncentriska kretsar

Fi«. 21. V-i.

Fig. 19.
V2.

Fig. 19—22.

prydd skifva.
1

Fig. 22. Vi.
Bronsarbeten från bronsåldern.

Danmark. '

Dessa båda skifvor, i hvilkas midt en rund

Fig. 19: Graf vid Trenderup på Möen. Madsen, Afbildninger af
Danske Oldsager og Mindesma>rker, pl. 23 fig. 3. — Fig. 20: Graf i Tamdrup socken, Jylland. Madsen, anf. arb., pl. 30 fig. 2. — Fig. 21: Danmark.
Montelius, i Nordisk tidskrift, 1901, sid. 12, fig. 29. — Fig. 22: Skagens
Klitmose, Jylland. Madsen, anf. arb., pl. 23, fig. 11.
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knapp är fästad, hafva, liksom de ofvan omtalade tutulusformade spännena, uppstått ur de från södra Europa härstammande bronsspännen, som hafva form af en dubbelspiral.1
Från början af järnåldern och från bronsåldern känner man
här i Norden många andra prydnader, som likaledes äro hjulformiga, eller hafva hjulformiga delar.
Såsom prof därpå afbildas här:
från början af järnåldern: en rund, i midten genombruten buckla (fig. 13), två hakar (fig. 10 och 11) och en ofullständig prydnad (fig. 12),
och från bronsåldern: två nålar (fig. 15 och 21), två knappar (fig. 16 och 17), en kam (fig. 20), ett armband (fig. 18)
och två knifvar (fig. 19 och 22), alla af brons. De flesta
hjulen hafva fyra ekrar, men någon gång förekommer åtta
ekrar, såsom pä den i en skånsk graf frän den 2:dra perioden
funna knappen fig. 17 och nålen fig. 21. Denna nål är funnen i Danmark, men troligen införd från Tyskland, där typen är vanlig, under det att den mycket sällan förekommer
i Skandinavien.
Att hjulet var en symbol af solen och solens Gud har
jag på annat ställe visat2. Det är därför uppenbart, att de
hjul, som prydde ett spänne eller annat föremål, i våra förfäders ögon hade en religiös betydelse, ungefär så som de
kors, hvilka kristna burit och bära som prydnader.
1

Montelius, Les temps préhistoriques en Suéde. (Pris, 1895), sid.
142 och 143, fig. 190—192.
2
Montelius, Hjulet som en religiös sinnebild i förkristen och kristen tid, i Nordisk Tidskrift, 1901, sid. 1 o. följ.

