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TVÅ FÖRHISTORISKA VAGNFYND FRÅN 
SKÅNE OCH SMÅLAND 

Av Andreas Oldeberg 

med pollenanalytiska undersökningar av 
Carl Larsson och Ragnar Sandegren 

Slätterödsfyndet 

I den s. k. Slätterödsmossen belägen ca 6 km ö om Börringe järn
vägsstation i Börringe socken, Skåne, påträffades år 1905 i sam
band med torvupptagning en del bearbetade träföremål och flint-
artefakter. Enligt de uppgifter, som vid fyndtillfällct insamlades 
av dåvarande torvingeniören Ernst Wallgren samt 1948 av assi
stenten Carl Larsson vid Sveriges Geologiska Undersökning, 
skulle fyndet ha gjorts i östra kanten av mossen. På ett djup av 
2,5 m anträffades där ett stenlager av flata stenar, varpå låg 
»lämningar av en brasa», vilket väl torde få tolkas som kolrester. 
I samband med detta kollager hittades en stör av bok med ena 
änden avbränd. I torvlagret något ovanför denna härdanläggning 
skulle ha påträffats en håleggad flintyxa och något högre upp, 
sålunda på ett djup av 1,5—0,5 m under markytan, skulle ha fun
nits två bearbetade träföremål. 

I detta sammanhang kan nämnas, att invid Slätterödsmossens 
norra kant och vid den sänkta Björkcsåkrasjön lär tidigare ha 
påträffats en till stenåldern daterad boplats eller flintverkstad 
Iran vilken endast ett fåtal artefakter tillvaratagits. 

Samtliga påträffade föremål överlämnades av ingeniör Wall
gren till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Men först under åren 1947— 
1948 fick Statens historiska museum hand om fynden och lät 
assistent Larsson utföra en pollenanalytisk undersökning av prov 
dels från fyndplatsen dels från ett av de bearbetade föremålen. 
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Som framgår här nedan skulle fyndet kunna dateras till sten
ålderns slutskede. 

De föremål, vilka vi i detta sammanhang intressera oss för, 
äro de, vilka funnits i själva mossen. Den håleggade, tjocknackiga 
flintyxan, av en huvudtyp som Montelius, Minnen fig. 212, är 
förfärdigad av mörkgrå limhamnsflinta. Håleggen är endast 
svagt markerad och blott mindre partier av eggplanen äro sli
pade. Smalsidorna och större delen av eggplanen äro grovt till
slagna och yxan avsmalnar mot nacken. Storleken är 12,3X4X2,1 
cm. Del är sannolikt, att flintyxan ifråga icke tillhör båtyxkul
turen utan att den snarare är av en typ, som är karakteristisk 
för mcgalitkulturen.1 

Det bäst bevarade av de två bearbetade föremålen av trä har 
en total längd av 117 cm, fig. 1. Ena hälften, den övre på bil
den, ca 40 cm lång, är arbetad till en smal likformad stång med 
ett genomborrat, runt hål i änden, ca 2,5 cm i diameter. Hålet 
är jämnt och skarpt utfört och synes icke ha åstadkommits med 
någon flintborr men kanske med någon metallborr; möjligen 
kan det ha utförts med något rörformigt ben, på samma sätt 
som hålen i vissa skafthålsyxor av sten. Stången har ett tämligen 
trekantigt tvärsnitt med en smal ganska plan sida, jfr högra bil
den fig. 1, samt två kraftigt välvda bredsidor, vilka mötas i en run
dad kant. Stångens största tjocklek är ca 4,6 cm och bredden är 
ungefär 4,2 cm. Den andra hälften av föremålet med en längd av 
67 cm är avsevärt bredare. Liksom hos den föregående hälften 
är överkanten plan, medan bredsidorna äro svagt välvda och 
mötas i en rundad kant. Den största bredden är 10,9 cm och 
tjockleken är 5,2 cm. En djup, oregelbunden inskärning finnes 
på undersidan, och en dylik inskärning synes även ha funnits 
vid den numera bortbrutna änden. Enligt en undersökning ut
förd av professor Torsten Lagerberg, Skogshögskolan, är mate
rialet ek. 

Det andra bearbetade, 107 cm långa träföremålet, fig. 2, synes 
ha haft identiskt samma form som föregående men har blivit 

1 J . E . Forssander, Die schwedische Bootaxtkul tur (1933), s. 13. Becker i 
Aarb0ger 1936, s. 184. P. V. Glob, Studier över den jydske enkeltgravskultur 
(1945), s. 136. .4. Oldeberg, Studien iiber die schwedische Bootaxtkul tur , 
(1952), s. 156. 
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Fig. 1—i. 1—2. Träföremål frän Släl terödsmos-
sen, Börringe socken, Skåne. (SHM 2i0i6 . ) 
Ca 1/10. 3—i. Rekonstruktionsförsök au t rä
föremålen från Slätterödsmossen. — 1—2. Holz-
gegenstände vom Slätteröd-Moor, Gemeinde Bör
ringe, Schonen. 3—i. Rekonstruktionsversuch 
von Holzgegenständen vom Slätteröd-Moor. 
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starkt skadat och har genom torkning blivit förböjt, och tvär
snittet har blivit mera oregelbundet. Hos den smalare, störfor-
miga delen av föremålet är öglan vid änden till större delen 
bortbruten, men avståndet mellan öglan och det bredare partiet 
är det samma som hos det föregående föremålet. Likaså synes 
inskärningen hos det bredare partiet vara placerad på samma 
ställe på båda föremålen. Hos det sistnämnda har emellertid 
inskärningen blivit starkt skadad och änden hos det bredare 
partiet är avbruten, så att där alla spår efter bearbetning saknas. 
Även nära änden finnes en skada orsakad genom hugg med 
en yxa eller hacka och av allt att döma tillkommen, då före
målet påträffades och togs upp ur mossen. Enligt professor 
Lagerberg är materialet bok. 

Föremål av organisk materia från förhistorisk tid äro alltid 
av stort intresse, eftersom de på grund av materialets förgäng-
lighct äro mer eller mindre sällsynta. Frågan är nu, vilken an
vändning ha de här i fråga varande bearbetade träföremålen 
haft? Det är ganska sannolikt, att hos vardera föremålet har vid 
det bredare partiets avbrutna ände funnits en inskärning, mot
svarande den vid mittpartiet befintliga. Däremot veta vi inte, 
om respektive föremål vid den bredare änden haft en smalare, 
störliknandc avslutning med ögla lik den motsatta änden, unge
fär som fig. 4 visar. Ett föremål av denna form kan synas på
minna i någon mån om vissa framför allt i danska mossar funna 
redskap av trä, vilka tolkats som ok för paroxar, och vilka enligt 
pollenanalys daterats till järnålder.2 Man frågar sig emellertid: 
om föremålen från Slätterödsmossen verkligen haft denna form 
och om de varit använda som oxok, vilken funktion ha i så fall 
de smala, störliknandc partierna med ögla vid ändarna haft? 
Ha oken på något sätt varit fastade vid djuren genom remmar, 
som löpt genom öglorna eller ha dessa partier varit fästen för 
tyglar eller tömmar? Inget av dessa alternativ synes mig till
talande. 

Man har också framfört den tanken, att föremålen skulle ha 
tjänstgjort som vagnsaxlar och varit fastade vid antingen två-
eller fyrhjuliga vagnar. Hjulen skulle i så fall ha löpt omkring de 

1 S. Muller, Vognaag till Traekdyr, Aarb0ger 1900, fig. 1, 5. Jfr Balsleo i 
Östgydsk Hjemstavn 1940. 
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Fig. 5—10. Träföremål från jyl ländska mossar, Dan
mark. Herning museum. Efter I l .R . Hansen. Ca 1/10. 
— Holzgegenstände von jiitischen Mooren, Dänemark. 
Museum Herning. 
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Pig, 11. Rekonstruktionsförsök av vagn. — Rekonstrukt ions
versuch eines Wagens. 

smalare, störliknandc partierna hos vardera föremålet och i 
hålen vid ändarna skulle ha suttit sprintar, som hindrat hjulen 
att glida av. Under förutsättning, att föremålen gjort tjänst som 
dylika hjulaxlar måste vidare hjulen ha haft mycket breda, rör
formiga nav, sålunda något i stil med det danska Dystrup-hjulet, 
som har ett nav med en längd av 36 cm.3 Att verkligen likartade 
träföremål varit nyttjade som vagnsaxlar framgår av en del 
danska fynd. Sålunda har museumsföreståndaren H. P. Hansen 
i Herning benäget gjort mig uppmärksam på några i Hernings 
museum befintliga och i jylländska mossar funna träartefakter, 
vilka med all sannolikhet torde få tolkas som vagnsaxlar, fig. 
5—10. De äro alla mer eller mindre skadade, men ett exemplar 
är relativt väl bevarat, fig. 10, och detta uppvisar en symmetrisk 
form med ett bredare mittparti och smalare ändparticr samt ett 
hål vid vardera änden. Genom de i mittpartiet befintliga större 
hålen torde väl ha gått stänger, som hållit vagnsaxlarna i läge. 
I hålen vid ändarna skulle ha suttit sprintar, vilka hindrat hjulen 
att glida av axlarna. Hansen framhåller, att ifråga om de här av
bildade föremålen de smala axelpartierna genom navets nötning 
blivit jämförelsevis slitna, särskilt på ena sidan, så att de ibland 
fått ett tämligen ovalt tvärsnitt, jfr fig. 5 och fig. 9. Han har vidare 
meddelat, att i Skive museum i Danmark lär finnas ett fragment 
av ett hjulnav med isittande stycke av en träaxel, som liknar de 
här senast beskrivna. Den bäst bevarade danska hjulaxeln, fig. 10, 
har en total längd av 164 cm. De smalare partierna omkring vilka 

3 S. Muller, Nye Fund og lagttagelscr fra Sten-, Bronze- og Jernalderen, 
Aarb0ger, 1907, fig. 1. 
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Fig. 12. Vagn av trä från Wormsö. Efter teckning i Xordiska Museets arkiv. 
— Wagen aus Holz von Wormsö. Nach einer Zeichnung im 

Archiv des Nordischen Museums. 

hjulnavet löpt äro omkring 54 cm långa. Mittpartiet eller vagnen 
i egentlig mening skulle sålunda ha haft en bredd av omkring 
56 cm. 

Beträffande träföremålen från Slätterödsmossen synes det mig 
emellertid mycket osannolikt, att dessa nyttjats såsom vagns
axlar, eftersom de partier omkring vilka hjulnaven skulle ha 
löpt ha ett så utpräglat trekantigt tvärsnitt. En hjulaxel bör ju 
vara något så när rund. Vidare bör framhållas, att framför allt 
hos fig. 1 är det smala, störliknandc partiet ursprungligen vuxet 
krokigt, vilket är föga lämpligt för en hjulaxel. Ä andra sidan 
anser jag, att föremålen mycket väl kunna ha tillhört ett fordon, 
närmast en fyrhjulig vagn, men jag tolkar dem som ett slags 
sidostycken och deras ursprungliga form skulle ha varit som 
rekonstruktionen fig. 3 visar. I de två urtagningarna hos vardera 
föremålet skulle sålunda ha varit inpassade två hjulaxlar, vilka 
uppburit sidostyckena och i axlarnas ändar skulle hjulen ha 
varit fastade. Troligen ha axlarna varit surrade vid sidostyckena 
med senor eller läderremmar. På grund av det relativt ringa av
ståndet mellan hjulaxlarna kunna hjulen ej ha haft någon större 
diameter, och vagnen måste därför ha varit ganska låg men kan 
istället ha haft en avsevärd bredd. De smala störliknandc par
tierna hos sidostyckena måste ha tjänstgjort som något slags 
skaklar. De ha givetvis i sitt nuvarande skick varit för korta och 
deras placering för låg för att utan vidare ha varit lämpade för 
något större dragdjur. De ha sannolikt därför varit förlängda med 
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linor eller störar, som fästats i hålen vid skaklarnas ändar. Möj
ligen ha dessa ändar förenats med en stång, sora trätts genom 
hålen för att göra det hela mera stabilt och draglinorna kunna 
ha varit fastade i denna stång. Skissen fig. 11 ger en antydan om 
det utseende vagnen kan ha haft. Vagnar eller s. k. trallor av 
denna primitiva typ och helt av trä ha existerat in i vår tid. 
1 :e intendenten Gösta Berg har benäget låtit mig publicera en i 
Nordiska Museets arkiv förvarad teckning av en dylik vagn från 
Wormsö och använd som hövagn, fig. 12. Av intresse i detta 
sammanhang är den höga halten av gräspollen på det av assistent 
C. Larsson undersökta trästycket från Slätterödsmossen och hans 
förmodan, att fordonet i fråga någon gång under förhistorisk tid 
använts för att transportera hö eller säd förefaller mig mycket 
rimlig. 

Ur Larssons rapport rörande den pollenanalytiska undersök
ningen äro följande uppgifter hämtade: 

»För datering av fyndet har följande material pollenanalyserats 
1) en provserie om 63 prov från mossens centrala del insamlad 
år 1921 i samband med Sveriges Geologiska Undersöknings torv-
inventering, 2) en provserie om 52 prov från östra laggpartiet 
insamlad år 1948 samt 3) jordartsmaterial, som fanns kvarsit
tande år 1948 på den s. k. undre eller nedre hjulaxeln.* — Sist
nämnda material, som förekom mycket sparsamt, räckte till en 
analys på 103 st. trädpollen och gav 21 % tall, 35 % björk, 21 % 
al, 13 % ek, 4 % lind, 3 % alm, ( = sammanlagt 20 % ek-bland
skog), 1 % bok, 1 % avenbok samt 1 % sälg. Av hassel, som ej 
inräknas i trädpollensumman, erhölls 27 %. Bland övriga pollen 
lägger man särskilt märke till ej mindre än 83 % gräspollen, 
men om dessa härröra från något sädesslag eller blott äro gräs-
pollen i allmänhet gick tyvärr ej att med säkerhet avgöra. 

Två pollendiagram ha upprättats, ett från mossplanet och ett 
från östra kanten. De förete rätt stora olikheter. Det sistnämnda 
är starkt lokalbetonat med bl. a. överrepresentation av björk och 
al. Tager man vederbörlig hänsyn härtill bjuder det ej några större 
svårigheter att konnektera de båda diagrammen med varandra. 

För jämförelse med historisk tideräkning hänvisas till labo
ratorn, fil. dr Tage Nilssons arbete »Die pollenanalytische Zonen-

' Bapport j ämte diagram finnas i A. T. A. 
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Fig. 13. Karta över Skirsnäsmossen, Växjö. Efter Th. Pettersson. 
— Karte des Skirsnäs-Moors, Växjö. 

gliederung der spät- und postglazialen Bildungen Schonens», 
Stockholm 1935. 

I det första diagrammet låter sig analysen av materialet från 
»hjulaxeln» mycket bra inpassas i nivån 310 cm u. y. I diagram
met nr 2 blir inpassningen mera problematisk beroende på detta 
diagrams lokalbetonade karaktär. Sannolikaste nivå är dock mel
lan 125 och 130 cm u. y. I båda fallen ligger denna såsom sanno
likt antagna fyndnivå strax under gränsen mellan zon III och 
zon IV, d. v. s. i närheten av övergången mellan gånggrift- och 
hällkisttid, allt enligt Nilsson. 
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Fig. I i . P lan över undersökt vägparti , A—B, i Skirsnäsmossen, Växjö. Efter 
J. E. Anderbjörk 19i6. — Plan der untersuchten Wegstrecke A—B 

im Skirsnäs-Moor, Växjö. 

De båda pollendiagrammen med analysen från hjulaxeln in
passad på ovan antydda sätt säger oss dessutom, att fyndplatsen 
bör ligga ganska nära mosskanten, dock något utanför punkten 
för det andra diagrammet och sannolikt då i den äldsta torvgra
ven N om denna punkt. Wallgren uppgiver ju fynddjupet till 
ca 1 % m, vilket ytterligare styrker ovan gjorda antagande. 

Ytterligare ett par iakttagelser i samband med analysarbetet 
kunna måhända vara av ett visst intresse. Den tidigare om
nämnda höga halten av gräspollen på hjulaxeln har ingen mot
svarighet i någon av provserierna. Förmodligen har väl impreg-
neringen med gräspollen skett, när »kärran» eller »vagnen» rul
lat fram över åkrarna bredvid mossen eller kanske rent av i 
samband med transport av hö eller säd. 

Mitt antagande i rapporten den 22 maj 1948 att fyndet kanske 
skulle kunna sättas i relation till ett kollager 130 cm u. y. tycks 
visa sig vara riktigt, ty pollenanalysen pekar ju, som ovan sagts, 
mot just denna nivå. Av pollendiagrammet vill det vidare synas, 
som om det varit en lalldunge, som brunnit eller kanske rent av 
bränts ned.» 

Skirsnäsfyndet 
Under sommaren 1945 påträffades vid torvupptagning i en 

mosse belägen omedelbart sydöst om Skirsnäs gård och ca 4 km 
sydöst om Växjö stad diverse träkonstruktioner liggande på ca 
1 m djup. Fyndplatsen besiktigades samma år av fil. kand. 
Thorsten Pettersson och undersöktes 1946 av landsantikvarien 
J. E. Anderbjörk och kand. Pettersson. Det visade sig härvid, 
att fyndet utgjordes av en väg- eller broanläggning, som sträckt 
sig över mossen i sydöstlig—nordvästlig riktning, fig. 13 och som 
synes ha förbundit två höjdpartier. Två partier av den förmo-
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D 

Fig. 15. Plan över undersökt uägpurli, C—D, i Skirsnäsmossen, Växjö. Efter 
,1. E. Anderbjörk 19i6. — Plan der untersuchten Wegstrecke C—D 

im Skirsnäs-Moor, Växjö. 
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dade väganläggningen undersöktes, fig. 14—15, och det kunde 
konstateras att den haft en bredd av 3,5 m. Den var i huvudsak 
byggd av ett ca 0,25 m tjockt lager ris och pinnar, vilka lågo 
huvudsakligen vinkelrätt mot vägens längdriktning. Det översta 
skiktet utgjordes av fin sand till en tjocklek av ca 5 cm. På vissa 
ställen fanns cn relativt stor inblandning av plankbitar och andra 
rester av byggnadsdetaljer. I sydvästra kanten kunde rader av 
nedslagna 3—4 cm tjocka pålar iakttagas, vilka möjligen tjänat 
som kantförstärkning. Grövre, fyrkantshuggna dylika pålar med 
en längd av ca 0,5 m voro här och var nedkörda i vägbädden. 
Då vägen med dess risbädd bröts upp visade det sig, att den var 
lagd ovanpå ett lager med stubbar.3 I samband med undersök
ningen av väganläggningen togs ett antal torvprov av statsgeolo
gen B. Sandegren i och för en pollenanalytisk undersökning. 
Denna har givit som resultat, att anläggningen skulle kunna da
teras till övergångstiden mellan brons- och järnåldern. 

De fynd av föremål, som hittades i samband med undersök
ningen av väganläggningen bestodo av några bearbetade plankor 
och störar samt en hjullöt av trä. Enligt en undersökning, som 
utförts av professor Lagerberg, synes flertalet plankor och störar 
bestå av ek medan hjulfragmcntet är förfärdigat av lönn virke. 
Vid den första besiktningen av fyndplatsen kunde kand. Petters
son konstatera, att de vid torvupptagningen först påträffade ek-
plankorna blivit uppsågade till ved. De voro samtliga avsmal
nande mot ena änden och vardera änden hade ett fyrkantigt hål. 
I dessa hål skulle ha suttit halvmeterlånga tillspetsade tappar, 
vilka enligt Petterssons uppfattning, tydligen hade haft till upp
gift att fixera plankorna i mossen. Enligt en av Pettersson utförd 
ritning skulle plankorna ha legat som fig. 16 visar. Anderbjörk 
anser emellertid, att plankorna ej torde ha tillhört vägen, men 
att man möjligen skulle kunna tänka sig, att en anläggning 
existerat vid sidan av denna och använd som golv till cn bygg
nad. För närvarande torde knappast någon klarhet kunna vinnas 
rörande detta problem. 

Av de bevarade träföremålen visar fig. 17 ett prov på en avså
gad träplanka med ett avlångt hål i ena änden. Plankan har en 

0 Enligt rapport av J. E. Anderbjörk i Antikvarisk Topografiska Arkivet. 
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Fig. 16. Rekonstrukt ion av plankgolv 
från undersökt vägparti i Skirsnäs
mossen, Växjö. Efter Th. Pettersson 
J945. Ca 1/30. — Rekonstrukt ion des 
Bohlenfussbodens von der untersuchten 
Wegstrecke im Skirsnäs-Moor, Växjö. 

nuvarande längd av 98 cm, bredden är 31 cm och tjockleken 
5 cm. Fig. 18, 19, 21 avbildar några av de med tillspetsade ändar 
försedda störar, vilka kunna tänkas ha varit nedslagna genom 
hålen i plankor som fig. 16—17 och vilka sålunda förankrat 
dessa plankor i marken. Störarna ha en respektive längd av 
68 cm, 61 cm och 81 cm." 

Vilken användning det i fig. 20 avbildade långsmala träföre
målet haft är svårt att avgöra. Det har en längd av 60 cm och 
ena änden är spadlikt utformad, flat på ena sidan och välvd 
på den andra. Skaftänden är tillformad med fyrkantigt tvärsnitt. 

Av större intresse är det i fig. 22 avbildade föremålet. Med 
visshet utgör det en del av ett hjul, närmast av hjulkransen eller 
fälgen. De delar, av vilka en hjulkrans av här ifrågavarande typ 
äro uppbyggda, kallas på fackspråket också lötar. Den här avbil
dade löten har en största längd av 47,5 cm. Lötens största bredd 
vid ena kanten är 16,8 cm och minsta bredden vid mittpartiet 
är 14 cm. Tjockleken växlar mellan 4,6 cm till 5,3 cm. Löten är 
som nämnts förfärdigad av lönn. Lönnveden är mycket hård och 
homogen och lämpar sig väl för framställning av hjul och dylikt, 
och materialet har sedan äldsta tid varit omtyckt inom trähant-

0 Jfr rekonstrukt ion av en förhistorisk plankväg i Velhagen & Klasings 
Monatshefte, oktober 1934, s. 157. 
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verket.7 I iöten finnas rester av två ekrar gjorda av ek. De ha 
en tämligen rund form med en genomsnittlig diameter av 3 cm. 
Löten har fått sin krumma form genom bearbetning med ett 
verktyg, troligen en metallyxa. Huggspår kunna iakttagas på 
lötens innerkant. Ytterkanten har genom nötning blivit starkt 
avrundad. Ekrarna ha gått rakt igenom löten och fram till ytter
kanten. De ha därigenom i viss mån motverkat den nötning hjul-
kransen varit utsatt för, då hjulet var i bruk. Det visar sig näm
ligen att partierna närmast omkring ekrarna på lötens ytterkant 
äro mindre slitna än vad fallet är på mittpartiet. Lötens bred
sidor äro tämligen plana. På vardera av lötens sidokanter finnes 
en rest efter en isittande tapp av ek. Dessa tappar ha fästat 
lötarna vid varandra. Att döma av den bevarade lötens form och 
storlek har hjulkransen bestått av fem dylika lötar och hjulet 
torde i sitt oskadade skick ha haft den form som fig. 24 visar. 
Enligt denna rekonstruktion skulle hjulet ursprungligen ha haft 
en diameter av ca 98 cm. Hjulet har sålunda tillhört samma typ 
som ett för några år sedan vid sjön Filaren i Mellösa socken, 
Närke, funnet, tämligen oskadat exemplar, daterat till äldre järn
ålder, likaledes med cn hjulkrans av lönn, ekrar och samman-
fogningstappar av ek samt nav av björk.8 

Svårare att tolka är den i fig. 23 avbildade ekbräda av oregel
bunden form med tre genomgående, borrade hål. Brädans ena 
ände är avbruten, den andra änden har i gammal tid blivit av
skuren och ett hörn har blivit snett avfasat, vilket allt synes ha 
blivit utfört med ett skarpt verktyg. Brädans nuvarande längd 
är 133 cm, största bredden är 16,5 cm och tjockleken är 5 cm. 
De borrade hålen, vilka ha en diameter av ca 3 cm, äro mycket 
jämna och de torde vara utförda med ett metallverktyg. Det är 
knappast troligt, att brädan utgjort någon del av väganlägg
ningen, men möjligen kan den ha tillhört någon huslämning 
eller kanske någon vagn. 

7 L. Jacobi, Das Römerkastcll Saalburg v. d. H. (1897), s. 180. / . v. Wies-
ner, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. Bd 2 (1928), s. 1521. G. Hegi, 
I l lustr ierle Flora von Mittet-Europa, Bd 5: 1 (1925), s. 284. 

8 L. von Post, A. Oldeberg och / . Fröman, Ein eisenzeitliches Rad aus dem 
Filaren-Sce in Södermanland, Schweden; Vit terhetsakademiens handl ingar 
4 6 : 1 (1939). 
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Fig. 17—23. Diverse träföremål från undersökt vågparti iSkirsnäsmossén.Växjö. 
(SHM 23629.) 17—21 ca 1/13; 22 ca 2 / 9 ; 23 ca 1/13. — Verschiedene Holz-
yegenstände von der untersuchten Wegstrecke im Skirsnäs-Moor, Växjö. 

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet utförde B. Sandegren 
den 12—13 juni 1946 tillsammans med landsantikvarie J. E. An
derbjörk torvgcologiska undersökningar bl. a. i Skirsnäs mosse 
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strax S om Växiö." Ur den av Sandegren inlämnade rapporten 
återges följande uppgifter: 

»Den i Skirsnäs mosse uppmätta lagerföljden är följande: 
A. 70 cm föga förmultnad vitmosstorv. B. 30 cm starkt förmult

nad vitmosstorv. C. 20 cm »väg» (grus och trävirke). D. 150 cm 
starkt förmultnad vitmosstorv. E. 30 cm lövkärrtorv. F. 15 cm 
starrtorv. G. 15 cm gyttja. H. morän. 

Ett pollendiagram upprättades med ledning av mikrofossil-
analyserna av 39 från denna lagerserie insamlade prov. Jag har 
jämfört detta diagram med ett antal i Sveriges Geologiska Under
söknings arkiv förvarade diagram från Småland. Bland dessa 
äro några publicerade i Granlund, E., De svenska högmossarnas 
geologi (SGU Ser C 373, sid. 143—150) samt ett av C. Larsson 
upprättat diagram från Spetsamossen, strax NV om Växiö. Vidare 
har jag även jämfört Skirsnäsdiagrammet med av mig upprät
tade diagram från Käringsjön, ö om Halmstad, publicerade i 
Arbman, H., Käringsjön. 

Diagrammen från Skirsnäsmossen och Spetsamossen visa en 
mycket god överensstämmelse sins emellan. Samma kurvförlopp 
kan i detalj följas i båda. De stratigrafiska nivåerna i de övriga 
diagrammen kunna även med full säkerhet parallelliseras med 
motsvarande i Skirsnäsdiagrammet. För datering av den i Skirs
näs mosse anträffade vägen äro följande förhållanden av vikt. 

Den i Skirsnäs mosse 70 cm under ytan liggande gränsen mel
lan föga förmultnad och starkt förmultnad vitmosstorv är en 
rekurrensyta uppkommen genom ett omslag från torrt till fuk
tigt klimat. Av pollendiagrammen framgår, att denna är Gran
lunds BY II, som han daterade till ca 400 e. Kr. men som Arb
man i Käringsjön visat i stället bör dateras till ca 300 e. Kr. 

30 cm djupare ned i lagcrföljden ligger den i Skirsnäs mosse 
påträffade vägbankcn. Av pollendiagrammet framgår, att vi i 
vägbankcns material finna de första spåren av bok- och gran-
pollen, vilka sedan uppåt i lagerföljden visa ökad frekvens. I de 
mossar i denna trakt, där nästa rekurrensyta, Granlunds RY III, 
som anses tillhöra tiden ca 600 f. Kr., är stratigrafiskt utbildad, 
börja bok- och grankurvorna just vid RY III. I torven under 

• Rapport j ämte diagram finnas 1 A. T. A. 

208 



TVÅ F Ö R H I S T O R I S K A VAGNFYND 

Fig. 2't. Rekonstruktion av tråhjul från undersökt vägparti i Skirsnäsmossen, 
Växjö. — Rekonstruktion eines Holzrades von der untersuchten 

Wegstrecke im Skirsnäs-Moor, Växjö. 

vägbanken igenkänna vi i proven 20—28 det karakteristiska 
kurvförlopp, som markerar den postglaciala värmetiden, hög 
frekvens av ekblandskog, hassel och al, varvid särskilt må an
märkas den under bronsåldern uppåt fortgående minskningen 
i dessa trädslags pollenfrekvens (proven 19—22). Av mikro-
fossilanalyserna framgår vidare, att torven i och närmast ovanpå 
vägbanken innehåller sötvattensdiatomacéer, som ej träffas i 
torven under vägbanken, och som ange, att klimatiskt blötare 
förhållanden råt t på platsen vid och efter vägens byggande än 
under tidigare skeden. 

Vägen i Skirsnäs mosse är alltså stratigrafiskt och utvecklings-
historiskt anknuten till RY III, d. v. s. den subboreal-subatlan-
tiska klimatförsämringen, som tillhör övergångstiden mellan 
brons- och järnålder och i allmänhet daterats till ca 600 f. Kr. 

Den vid besöket anträffade delen av ett vagnshjul låg på väg
banans kant ett stycke från den punkt, där den provserie, som 
ligger till grund för pollendiagrammet, insamlades. Prov 40 togs 
från hjuldelens undersida. Analysen av detta prov gav till resul-
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ta t : Pinus 15 %, Alnus 12 %, Betula 70 %, Tilia 3 % (Corylus 
4 % ) . Värdena överensstämma nästan exakt med analysen av 
prov 17 i diagrammet och kan icke inpassas på något annat ställe 
i detta. Prov 17 härrör som framgår av diagrammet från väg-
bankens övre del.» 

ZUSAMMENFASSUNG 
A. Oldeberg: Zwei vorgeschichtliche Wagenfunde von Schonen 
und Småland. 

Gegenstände organischer Materie aus vorgeschichtlicher Zeit sind immer 
von grossem Interesse, da sie wegen der Vergänglichkeit des Materials mehr 
oder weniger seiten sind. Ein dieser Katcgorie zugehörender Fund s tammt 
aus dem sogen. Slätteröd-Moor, Gemeinde Börringe, Schonen. Dort stiess 
man in etwa 2 % m Tiefe auf ein Lager pla t ter Steine und auf Kohlereste. 
In der Torfschicht etwas tiber dieser Herdanlage fand man eine hohlschnci-
dige, grob zugehauene und nur wenig geschliffene Fl in taxt und etwas ober
halb, also in einer Tiefe von 1 %—% m, die Fig. 1—2 abgebildeten Holz-
gegcnstände. Diese scheinen urspriinglich die gleiche Form gehabt zu haben, 
aber der aus Buche gefcrtigtc Gegenstand, Fig. 2, wurde durch Eintrocknen 
verbogen und erheblich beschädigt. Der aus Eiche angefertigte und besser 
erhal tene Gegenstand, Fig. 1, ist 117 cm läng. Die eine Hälfte ist schmal mit 
einem ziemlich dreikantigen Querschnitt und am Ende mit einem Loch 
versehen. Die andere Hälfte ist breiter, hat Einschnit te und ist am Ende 
abgebrochen. Fig. 3—4 zeigen in Rekonstrukt ion das mögliche Aussehen 
der Gegenstände. Funde in jtitischcn Mooren, die in gewissem Masse von 
gleicher Art wie die hier zu erörterndcn Gegenstände sind, wurden als 
Radachsen gedeutet, vgl. Fig. 5—10. Nach Ansicht des Verfassers durften 
jedoch die Gegenstände vom Slätteröd-Moor wegen ihres dreikantigen 
Querschnitts bei den schmaleren Teilen kaum als Radachsen Verwendung 
gefunden haben. Dagcgen könnten sie sehr gut Bestandteile eines niedrigen, 
aller Wahrscheinlichkeit nach vierräderigen Wagens gewesen sein und in 
einem solchen Fall am ehesten ein Seitenstuck mit zugehörigem Gabelarm; 
vgl. die Konstruktion Fig. 11. Solche Wagen wurden auf Wormsö bis läng 
in die Spätzeit benutzt , Fig. 12. Entsprechend der Pollenanalyse gehört der 
Fund der Dbergangsperiode zwischen Stein- und Bronzezeit an. — Ein 
anderer gleichgearteter Fund s tammt vom Skirsnäs-Moor bei Växjö. Dort 
wurde bei Torfgrabungen eine Weg- oder Bruckenanlage entdeckt. Bei Un
tersuchung von zwei Wegstrecken fand man an bearbeiteten Gegenständen 
ausser einer Anzahl Eichcnbohlen mit Löchern an den Enden, Fig. 16—-17, 
drei Eicbenpfählen mit gespitztem Abschluss, Fig. 18, 19, 21, und einem spa-
tenähnlichen Gegenstand aus Eiche, Fig. 20, ein Radfragment aus Ahorn mit 
eingefugten Speichenrestcn aus Eiche nebst einem mit Löchern versehenen 
länglichen Elchenbrett , Fig. 23. Gemäss der Pollenanalyse konnte der Fund 
der Cbergangsperiode zwischen Bronze- und Eisenzeit zugeordnct werden. 
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