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' 'Balkåkratrumman" — i solkultens tjänst? 

Av Henry Freij 

Freij, H. 1977. "Balkåkratrumman" — i solkultens tjänst. (The "Balkåkra 
drum" — in the service of the sun cult?) Fornvännen 72. Stockholm. 

The so-called Balkåkra drum in the Museum of National Antiquities, Stock
holm (SHM) is a remarkable object dated to the Scandinavian Bronze Age. 
Its ornament suggests that it possibly had some function in the sund cult; altar 
covering and drum have been proposed. Calculation of the object's optical 
properties shows that it can have functioned as a fire-mirror with which it 
was possible to ignite suitable material. A number of rock-carving scenes can 
possibly be interpreted as depicting such an activity. 

Henry Freij, Brunnsgatan 9, S-172 31 Sundbyberg. 

Ett av vår forntids mest fantasieggande fö
remål är den s.k. Balkåkratrumman, funnen 
1847 i en torvmosse vid Balkåkra by nära 
Ystad. Den är nu utställd på Statens histo
riska museum i Stockholm med inv. nr. 1461 
(fig. 1). Föremålet har daterats till tidig äld
re bronsålder, 1500-1300 f.Kr., och är alltså 
ett av Sveriges tidigaste metallföremål. Ett 
liknande fynd har gjorts i Haschendorf, 
Ungern, där det vid denna tid existerade en 
utvecklad bronskultur. Med stor sannolikhet 
är Balkåkrafyndet tillverkat i och importerat 
från Sydeuropa. 

Balkåkrafyndet består av två gjutna brons
delar, det cylindriska fundamentet som är 
sammannitat av tio lika delar och den svagt 
konkava cirkulära skivan. Någon anordning 
att fästa skivan på fundamentet kan ej spå
ras, men fyndomständigheterna kring det i 
Ungern funna exemplaret tyder på att ski
van legat löst upplagd på fundamentet med 
den ornerade (konkava) sidan uppåt. 

Skivans diameter är hela 0,42 meter, och 
man frågar sig vilken egenskap detta skrym
mande och ömtåliga föremål hade som gjor
de det mödan värt att frakta det den långa 
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Fig. 1. Den s. k. Balkåkratrumman från Balkåkra 
socken, Skåne. Foto ATA. —• The so-called Balk
åkra drum, from Balkåkra parish, Scania. 

vägen till Sverige. En naturligare importva
ra är ju de betydligt mera lättransporterade 
bronsvapnen, som bör ha varit mycket efter
frågade under denna tidiga metalltid. 

En förklaring som framförts är att det kan 
vara ett kultföremål. "Hjulen" på fundamen
tet, vanliga även på hällristningar, har tol
kats som solsymboler. Att det skulle vara frå-
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130 Henry Freij 

Fig. 2. Mätning av Balk-
åkratrummans skiva på dia-
basmätbord. Foto förf. — 
Measurement of the Balk
åkra drum plate on diabas 
measuring table. 

ga om solkult stöds även av skivans punsade 
ornering som tolkats som en avbildning av 
solen. Flera teorier om Balkåkrafyndets funk
tion i solkultens tjänst har framförts. O. 
Montelius ansåg det troligt att det varit en 
beklädnad av ett träaltare. Senare har påpe
kats möjligheten av att det är en trumma, 
med hänvisning till slitmärken på funda
mentet som kan ha orsakats av bärremmar. 

Avsikten med denna uppsats är att påvisa 
ytterligare en egenskap hos Balkåkrafyndet, 
nämligen dess förmåga att antända och 
bränna föremål med hjälp av solljus. För en 
präst i en solkult borde föremålet och känne
dom om denna egenskap vara av oskattbart 
värde. 

Funktionen bygger på att en konkav spe
gel kan koncentrera ljus och värmestrålning. 
Har spegelytan parabolisk form samman-
bryts strålar parallella med spegelns optiska 
axel till en punkt. Resultatet blir likartat som 
för cn glaslins (brännglas), fastän samman-
brytningen här sker genom reflexion och 
ej som i linsen vid passage genom glasytor. 
Brännpunkten kommer att ligga mellan strål
ningskällan och spegeln. O m solen utnyttjas 
som strålningskälla och brännbart material 
placeras i brännpunkten upphettas detta av 
den koncentrerade strålningen. Temperatu

ren beror bl.a. på strålningens intensitet, spe
gelns reflcxionsförmåga, spegelns area, pa-
rabolformen och det upphettade materialets 
förmåga att absorbera/avge värmestrålning. 
Blir temperaturen tillräckligt hög antänds 
materialet. 

Bronsskivan har konkav form. Den kon
kava ytan har trots den långa tiden i mossen 
god ytfinhet och kan antas ha varit polerad. 
Vi ställer följande frågor: Hur stor d d av 
skivans area ingår som mest i en parabol-
form? Om ytan är polerad, räcker då denna 
area till för att solstrålningen ska kunna an
tända ett lämpligt objekt som placerats i 
brännpunkten? 

För att söka besvara dessa frågor fick för
fattaren, genom välvilligt tillmötesgående 
från Historiska museet, möjlighet att göra 
en noggrann uppmätning av bronsskivans 
form. Skivan fixerades horisontellt på ett 
diabasmätbord (fig. 2 ) , varefter höjdläget 
för 1318 punkter på skivans konkava yta 
uppmättes med en mätindikator. Mätpunk
ternas läge i horisontalplanet utgjordes av 
skärningspunkterna i ett rätvinkligt koordi
natsystem med 1 cm delning. Mätnoggrann
heten var i horisontalplanet bättre än ± 0,2 
mm, i höjdled bättre än ± 0,01 mm. Fig. 3 
visar cn isaritmdisk uppmätning av skivan. 
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Fig. 3. Topografisk fram
ställning av skivans konka
va yta. Höjdskillnad mel
lan linjerna = 0,5 mm. — 
Topographical illustration 
of the plate's concave sur
face. Height difference be
tween lines: 0.5 mm. 
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Fig. 4. 47 kvadratcentirae-
terstora ytor på skivan 
vars solreflexers centralstrå
lar enligt beräkningen träf
far den grövre markera
de kvadraten på 320 mm 
avstånd från skivan. —• Ac
cording to the calculation, 
47 surface areas, each one 
centimetre square, on the 
plate from which the fo-
cused rays of the sun's re-
flection meet the cruder 
marked square at 320 mm 
distance from the plate. i ; ! j l I IA j l r,.-, r i :-* :. i.i .i.'.;. /.,-. ,•..-.,-.;, ,• ;,.-, k £>v*;i_~r 
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Det horisontella koordinatsystemet indelar 
på detta sätt den intressanta delen av ski
vans yta i 1208 kvadrater med 1 cm sida. 
För var och en av dessa kvadrater har således 
de fyra hörnpunkternas lägen i rymden be
stämts. Betraktas dessa kvadrater som plana 
ytor kan lutningen på kvadraternas diago-
naler beräknas. Då kan också vägen för en 
lodrätt infallande ljusstråle, som reflekteras i 
kvadratens diagonalers skärningspunkt, be
stämmas. Betraktandet av kvadraterna som 
plana ytor är givetvis en felkälla, som dock 
vid jämförelse med den aktuella mätnog
grannheten kan anses försumbar. 

För att få reda i de 1200 tänkta reflekte
rade "strålarna" i rymden ovanför skivan, 
uppdelades beräkningen i två delar. Först 
gjordes en grövre beräkning för att uppskat
ta på vilka avstånd ovanför skivans centrum 
det största antalet "strålar" korsar varandra, 
dvs. de mest effektiva strålningskoncentra
tionernas avstånd från skivan ( = fokalav-
stånden). Därefter beräknades var respekti
ve kvadraters reflekterade "strålar" träffar 
olika tänkta horisontella plan ( = fokalplan) 
på fokalavstånden från skivan. Beräkningar
na utfördes med en mindre computer, utan 
vilken det skulle varit praktiskt taget otänk
bart att hantera den stora siffermängden. 

Vid fokalavståndsberäkningen utnyttjades 
endast ytelement längs fyra av skivans dia
metrar. Vidare förutsattes att alla reflek
terade strålar träffade en tänkt lodrät axel 
genom skivans centrum. Resultatet visade att 
skivan ej hade någon enhetlig parabolisk 
form. Det är väl heller knappast att vänta 
att den skulle vara tillverkad med någon ma
tematisk beräkning som grund. På 320, 700 
och 900 mm avstånd från skivans centrum 
bedömdes strålningskoncentrationer förekom
ma. 

Strålarnas träffbild beräknades för fokal
plan placerade på dessa tre avstånd från ski
van. Resultaten utvisade följande maximal
antal strålträffar på en kvadratcentimeters 
yta i fokalplanet: 

På 320 mm avstånd 48 stycken 
På 700 mm avstånd 30 stycken 
På 900 mm avstånd 16 stycken 

Detta innebär alltså att på det mest effekti-

Fig. 5. Modell enligt beräkningen med 47 polera
de mässingsplåtar. Den övre delen är en fixtur för 
inriktning av plåtarna så att dessas reflexer sam
manfaller på mattglasskivan i centrum. Foto förf. 
— Model according to the calculation, whith 47 
burnished brass sheets. The upper part is a fixture 
for adjusting the sheets so that their reflections 
coincide on the focusing screen in the centre. 

Fig. 6. Modellen i funktion med papper upp
spänt i brännpunkten. Foto förf. — The model in 
function with paper placed at the focal point. 
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va fokalavståndet som visade sig vara 320 
mm, så kommer centralpunkter på 48 styc
ken kvadratcentimeterstora solkatter att ham
na inom en viss kvadratcentimeter i fokal-
planet (fig. 4 ) . 

För att undersöka om denna koncentration 
är tillräcklig' för att antända brännbart ma
terial, tillverkades en modell som åstadkom 
47 sammanfallande solkatter med hjälp av 
små polerade mässingsplåtar. De 47 stycken 
2 cm 2 stora plana mässingsplåtarna monte
rades på en skiva i cirkel med 11 cm radie. 
Mässing valdes eftersom det var lättare att 
anskaffa och dess reflexionsegenskaper nära 
överenstämmer med bronsens. Att plåtarnas 

Fig. 8. Gravyr på svärds-
slida av brons, från Hall
statt (grav 994; i Natur-
historisches Museum, Wien, 
Efter Krieger und Salz-
herren.) — Engraving of 
bronze sword-scabbard from 
Hallstatt (grave 994). 

area valdes 2 cm 2 medför ju ej högre inten
sitet, bara en större solkatt. Detta svarar 
bättre mot det verkliga fallet där solkatter 
med centrum i bredvidliggande kvadrater 
delvis överlappar varandra. Radien 11 cm är 
av praktiska skäl något mindre än vad som 
gäller för de aktuella ytelementen på brons
skivan. Dessa är fördelade runt skivan på ca 
14 cm avstånd från centrum. Den lilla skill
naden mellan reflexionsvinklarna bedöms ge 
försumbara fel. Den reducering av skivans 
reflekterande yta som den punsade ornering
en orsakar har även ansetts försumbar. Den
na utgör inom aktuell del av skivytan ca 1,4% 
dvs. 0,6 cm2 . 

Mässingsplåtarna inriktades med hjälp av 
en fixtur i fokalplanet. Genom ett litet hål i 
fixturen rakt ovanför resp. plåt skickades en 
ljusstråle mot plåten. Plåten inriktades så att 
det reflekterade ljuset projicerades i centrum 
av en mattglasskiva i fixturens mitt, 320 mm 
ovanför skivan med plåtarna (dvs. i fokalpla
net) . I detta läge fixerades mässingsplåten 
(fig. 5 ) . När samtliga plåtar monterats på 
detta sätt togs fixturen bort och ersattes med 
en ring som gjorde det möjligt att med trå
dar spänna upp ett sammanvikt sotat tid
ningspapper i brännpunkten (fig. 6 ) . 

Fig. 7. Hällristning från 
Ekensberg vid Norrköping. 
(Efter Almgren 1927.) — 
Rock-carving from Ekens
berg at Norrköping. 
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Anordningen provades vid klart väder i 
Stockholm den 27 februari kl. 13. Efter ca 
3 sekunder började papperet att ryka. Ca 40 
sekunder senare var det yttersta papperslag
ret helt genombränt. Under provet stod so
len endast ca 22° över horisonten. Vid mid
sommartid är solhöjden i Stockholm ca 54°, 
vilket innebär att solljuset då går igenom 
ungefär hälften så mycket atmosfär. Förflyt
tar man sig ner till Balkåkra i Skåne vinnes 
ytterligare några graders solhöjd. 

Har skivan varit polerad så har den med 
god marginal kunnat användas för att an
tända lämpligt brännbart material. 

Om skivan använts i kulten på detta sätt, 
vore det möjligt och kanske sannolikt att av
bildningar skulle finnas på hällristningar. En 
del av ristningarnas solhjul och cirklar kan 
kanske tolkas på detta sätt. Likaså kan en 
hällristning som den från Ekensberg vid Norr
köping (fig. 7) kanske tolkas som en man 
med en brännspegel. 

Forskare i Ungern ha r daterat det där fun
na föremålet till sen bronsålder eller tidig 
keltisk tid. Tillverkningsområdet anses ligga 
i Karpaterområdet, där en kvardröjande 
bronstid existerat. Är denna datering korrekt 
blir föremål nära samtida med ett La Tene
svärd funnet i Hallstatt, ca 200 km från 
den ungerska fyndplatsen. Svärdsslidan har 
graverade bilder (fig. 8) som kan tolkas som 
användning av en brännspegel. Kanske ett 
föremål liknande Balkåkrafyndet - i solkul
tens tjänst. 
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The "Balkåkra drum": in the service of the sun cult? 
A remarkable bronze object is exhibited in 
the Museum of National Antiquities, Stock
holm ( S H M ) . It consists of a circular plate, 
42 cm in diameter, and a cylindrical base. 
A similar object has been found in Hungary 
and it is possible that the Swedish example 
was imported from there. The object's or
namentation is interpreted as representing 
sun-symbols, typical of the Scandinavian 
Bronze Age; the find circumstances suggest 
it was an offering. It is therefore likely that 
this object functioned in a Bronze Age sun 
cult. 

The plate is concave on one face which 
has a better surface-finish than its opposite 
convex side. Thus the following question 
has been posed: Is the form of the plate 
such that the sunlight reflecting upon it 
could have been focused and concentrated 
enough to ignite flamable material? Mea
surements and calculations which were made 
of the plate's optical properties show that 
this function is quite plausible. 

The plate's surface was divided into ca. 
1200, 1 cm wide squares, and cubic co-ordi-

nates for their comer points were measurcd. 
A computer was used for the calculations. 
The squares were considered as flat mirrors, 
and for every square the path for a reflect-
ed light beam falling paral ld to the plate's 
axis was calculated. Afterwards, the posi
tions where the ca. 1200 beams met on an 
imaginary plane were calculated at different 
distances from the plate. The most concen
trated focused-image occurred at 320 mm 
distance from the plate, and produced 47 
times the magnification of normal radiation 
intensity, exduding refledion-loss. 

A model, consisting of 47 flat burnished 
brass sheets mounted in positions correspond
ing to the squares on the plate, was tested 
in February in Stockholm. It showed that 
sooty paper, placed at the focus-point could 
be burnt through in less than 10 seconds. 

Rock-carvings contemporary with the 
Balkåkra drum can possibly be interpreted 
as showing burning-mirrors in use; similarly 
the same thing can be seen on an engraving 
on a sword scabbard from Hallstatt, dated 
to the Early Celtic Iron Age. 
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