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Hågaspännet — tillverkning nu 
och for 3000 år sedan 

Av Inger Zachrisson, Ralf Ohlsson och Finn Martner 

Zachrisson, I., Ohlsson, R. and Martner, F. 1989. Hågaspännet — tillverkning 
nu och för 3000 år sedan. (The Haga brooch — manufacture now and 3000 years 
ago.) Fornvännen 84. Stockholm. 

After the theft of the famous Bronze Age brooch from Haga, Uppland, the silver
smith Ralf" Ohlsson was asked to make as true a replica as possible. The bronze 
brooch was east å cire perdue from a clay model, then covered with sheet gold and 
gold wire. The silversmith needed some 180 hours to make the replica. 

Inger Zachrisson, Statens historiska museum. Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden. 
Ralf Ohlsson, Kvarnstigen 7, S-136 40 Handen, Sweden. 
Finn Martner, Statens historiska museum, Box 5405, S-114 84 Slockholm, Sweden. 

Våren 1986 stals det berömda Hågaspännet 
från Statens historiska museum i Stockholm. 
Det var det äldsta och kanske förnämsta av 
bronsålderns s. k. glasögonformiga spännen 
med guldbeläggning. De sex övriga kända är 
funna från Östfold (Norge) i norr till Nieder
sachsen (Västtyskland; 2 ex.) i söder. Ett härrör 
från Skåne och två från Fyn i Danmark. 

Hågaspännet var en av de rika gravgåvorna i 
den s. k. Hågahögen utanför Uppsala, en stor-
mansgrav från bronsålderns period IV, dvs. ca 
1000 f Kr. ( se j . P. Lamms artikel i detta nr av 
Fornvännen). Det anses ha varit tillverkat i Dan
mark eller Sverige. Dess två runda skivor av 
guldpläterad brons hängde vid en ram av 
brons, tätt lindad med guldtråd. De båda hälf
terna förenades av en likaledes guldtrådsomlin-
dad båge (senare avbruten) och en bronsnål för 
att lasta spännet på dräkten. 

Några månader efter stölden återfanns delar 
av bronsspännet på Narvavägen utanför mu
seet. Tjuven hade tydligen snart insett att inte 
hela spännet var av guld, slitit av det tunna 
guldskiktet och kastat resten. 

Med anledning av stölden beslöt museet att 
ge silversmeden mäster Ralf Ohlsson i uppdrag 
att tillverka en replik av Hågaspännet, så lik 
originalet som möjligt, och med så snarlikt till

vägagångssätt som var rimligt. Arbetet skulle 
dokumenteras i ord och bild. 

Ralf Ohlsson (nedan betecknad R. O.) hade 
ca 15 år tidigare gjort en enklare utställningsko
pia av Hågaspännet, för Institutionen för ar
keologi vid Uppsala universitet. Han har 40 års 
erfarenhet av sitt yrke och är därtill sedan länge 
lärare i silversmide vid Konstfackskolan. Han 
har därför haft de bästa förutsättningar inte 
bara för uppgiftens förstklassiga genomföran
de, utan också för att i detalj kunna informera 
om processen. 

Arbetet utfördes under vintern 1986—87 i 
R. 0 : s verkstad. Det dokumenterades från Hi
storiska museets sida i bild av fotograf Finn 
Martner, i text av undertecknad. Arbetet hade 
kostnadsberäknats till 25 000 kronor, men den 
egentliga kostnaden låg långt däröver. Enbart 
kostnaden för guldet uppgick till 6000 kronor. 

Utgångspunkten för rekonstruktionen av 
spännet var dels Uppsala-kopian och R. 0 : s 
studier härför av originalet, dels ett antal foto
grafier av det senare, dels de återfunna brons
fragmenten (J. P. Lamm, Hågafyndet tyvärr 
aktuellt igen, fig. 2, Fornvännen 84). Det ur
sprungliga spännets guldsammansättning är ej 
känd. R. O. har i det läget föredragit att arbeta 
med 24 karats dektrolytguld, dvs. rent guld. 
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Fig. 1. Pä replikens baksida syns tydligt hur framsidans mönster "lyser igenom", och hur de lövtunna skällor
na av guldbleck vikts över kanterna. — The pattern of the front side is clearly visible on the reverse of the rep
lica, as are the edges of the very thin sheet gold. (Photo Bengt A. Lundberg.) 

Fig. 2. Arbetsbild med halva spännet fast-
tryckt i beckkulan. Bredvid det ligger nå
len och det glödgade guldblecket lill den 
ena skällan. Den profilerade guldtråden 
är lindad kring hälften av den andra ski
vans ram. Den smidda bågen har ännu 
inte lindats med guldtråd. — Half of the 
brooch is held steady in pitch. Beside it the 
pin and the heated sheet gold to one of the 
disks are seen. The profiled gold wire is 
wound around half of the frame of the oth
er disk. The wrought bow has not yet been 
wound with gold wire. 
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Fig. 3. Den komplicerade 
'trådtillverkningen: tråden 
valsas först i en elektrisk vals 
så att den får en fyrsidig ge
nomskärning med avskurna 
hörn. — The complicated 
process of making the wire: 
the wire is first rolled in an 
electric roller to obtain a 
square cross-section with 
cut corners. 

Fig. 4. Trådänden spetsas 
för att kunna gå in i dragjär
net. — The end of the wire is 
pointed in order to thread 
the drawplate. 
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Fig. 5. Ralf Ohlsson väljer ut ett dragjärn för att dra tråden rund. — Ralf Ohlsson chooses an iron drawplate 
in order to draw the wire to a round cross-section. 

Det har lett till att repliken avviker något i fär
gen jämfört med originalet. Vissa nordiska 
guldföremål från bronsåldern har visat sig vara 
legerade med 10—20% silver (jfr t. ex. det 
nämnda spännet från Larkollen i Östfold, från 
bronsålderns per. V, vars guldbeläggning be
står av 80% guld [Au], 17% silver [Ag] och 3 % 
koppar [Cu]; se Egil Mikkdsens artikel i Viking 
1985/86). Det blir då lättare att gjuta bronsen. 

Arbetet med repliken av Hågaspännet kan 
indelas i två huvudavsnitt: tillverkningen av det 
ornerade bronsspännet och av guldbeklädna
den på det. 

R. O. antar att man för originalet utgått från en 
plan förmodell av lera, i vilken hela mönstret 
pressats med mönsterpunsar av hårt trä, ben
horn eller brons. Stämplar med olika antal kon
centriska cirklar har tillverkats. De har sedan 
med kraft vridits runt på modellens yta, inte 

bara tryckts ner. Först därefter har de två rund
larna av lera böjts lätt till kupiga skivor. För att 
man gått till väga på liknande sätt under brons
åldern talar att de koncentriska cirklarna på 
originalet var obetydligt ovala. För originalet 
kan man ha haft en ring per stämpel, och 
stämplat en ring i taget, de små innanför de 
stora eller tvärtom. De koncentriska cirklarna 
var nämligen inte symmetriska. 

Tillverkningen av punsar för såväl det här 
som följande arbetsmoment har varit mycket 
tidsödande. R. O. har använt elva olika punsar 
av stål. En spridd uppfattning är att det inte går 
att slå brons mot brons. Bronspunsar skulle då 
ej ha kunnat användas för efterbearbetningen 
av bronsspännets dekor. R. O. anser dock att 
man i avsaknad av järn ändå under bronsål
dern skulle kunna ha arbetat med bronspunsar. 
Däremot har det i så fall troligen varit en annan 
legering i dem än i t. ex. bronssmycken, för att 
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Fig. 6. Tråden dras med dragtång genom ett dragjärn, ner till ca 1 mm diameter. De ca 60 hålen i dragjärnet 
är koniska, smalnar av (åt åskådaren till på denna bild). — The wire is drawn with draw-tongs through a 
drawplate, down to 1 mm diameter. The 60 or so conical perforations in the drawplate narrow (in the direction 
of the viewer). 

uppnå önskad hårdhet. Få tidiga punsar av 
brons är bevarade, och inga är analyserade med 
avseende på metallens sammansättning. 

Därefter har R. O. tagit ett vaxavtryck av ler
modellen. Det är nämligen mycket svårare att 
göra förmodellen direkt i vax och böja till kupi
ga skivor därav. Genom dessa två led undviker 
man också att det ciselerade mönstret blir för 
stelt. 

Originalet har gjutits med stor skicklighet, 
troligen a cire perdue på samma sätt som R. O. 
gjort. Det då erhållna bronsspännet behöver 
inte vara perfekt i mönstret, eftersom ytan på 
framsidan helt skall täckas med guld. Trots det 
har ändå bronsspännet behövt mycken efter-
bearbetning. Detta utfördes av R. O. sedan 
spännet satts fast i beck. 

Mönstret på bronsspännet måste ha bredare 
och djupare fåror än slutresultatet i guld — var
je fåra har på replikens guldytor blivit ca 0,08 

mm smalare och grundare än på dess brons-
ytor. Mönstret lyser igenom på baksidan på 
R. 0 : s spänne, tydligare på ena skivans baksida 
än på den andra (fig. 1). Mönstret syntes också 
på originalets baksida, även om det där p. g. a. 
korrosion var mindre märkbart. Hur väl det 
framträder beror dels på bronsens godstjocklek, 
dels på hur hårt man slagit med punsarna vid 
efterbearbetningen. 

Vinkeln mellan de bägge skivorna har upp
skattats av R. O. Originalets båge var avbruten, 
varför den exakta vinkeln är okänd. 

Bronsen i R. 0 :s spänne innehåller ca 15% 
tenn. Originalets bronsfragment är ej analyse
rade. 

Den längsta tiden har gått åt till det ytterst kva
lificerade silversmidet. (Skillnaden i språkbruk 
i dag mellan silver- och guldsmide ligger i alst
rens storlek. Alla slag av arbeten görs av silver-
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Fig. 7. Här har Ralf Ohls
son filat upp ett profilspår i 
den ena halvan av ett säc-
kesdragjärn, för att slutli
gen dra tråden till den speci
ella profilen. Den andra 
halvan av järnet, som han 
håller bakom, är endast 
svagt docerad. — Here Ralf 
Ohlsson has filed a profile 
cut in one half of a double 
drawing-iron, in order at 
last to draw the wire to the 
special profile. The other 
half of the iron, which he is 
holding behind, is only 
slightly convex. 

smeder, medan guldsmeder endast sysslar med 
små ting — oavsett om man arbetar i guld eller 
silver.) 

Först skulle guldbkcket tillverkas. R. O. har ti
digare kunnat mäta tjockleken av en flaga av 
originalets guldbleck till 0,04 mm. Trots att han 
vände sig till två stora företag, var det inte möj
ligt att få tag på tunnare guldbleck än det vanli
ga 0,4 mm. När han försökte valsa ut det, rulla
de det sig hela tiden. Genom att valsa det mel
lan två foder av rostfria stålplåtar kom han ner 
till en tjocklek av 0,06 mm. Under arbetet glöd
gades blecket säkerligen 15 gånger. Mellan var 
gång hamrades det. Därefter fortsatte han att 
hamra och glödga blecket växelvis till dess han 
uppnådde 0,04 mm tjocklek. Man ser ännu 
hammarslagen. Det gällde också originalspän
net, vars guldbleck helt hade hamrats, ej val
sats. 

Guldblecket hamrades så till två lätt kupiga 
sfärer eller skällor, att passa till de två kupiga 
bronsskivorna (fig. 2). I annat fall lägger sig 
blecket i veck vid kanterna. Det är svårt att 
hamra jämnt, så att inte blecket sträcks för myc
ket mitt på skällorna. 

Därefter beströk R. O. bronsskivornas ovan
sidor med fisklim, och de runda guldblecksskål-

lorna lades på och trycktes fast så hårt som möj
ligt, så att mönstret anades på guldets yta. 
Guldblecken veks omkring skivornas kanter, 
på samma sätt som tydligt syntes på originalets 
baksida (se fig. 1). Sedan måste hela cisderings-
arbetet göras om igen, med början från vardera 
skållans mitt — detta dels för att fästa guldblec
ken, dels för att få tillräcklig skärpa i ornamen
tiken. Slutligen polerade R. O. ytorna med po-
lerstål, varvid guldet poleras samtidigt som det 
fästs bättre. Man får blöta guldet för att poler-
stålet skall glida. Man måste hela tiden doppa 
polerstålet i en vätska som gör det halt (t. ex. 
saliv). Förfaringssättet kan kallas plätering 
eller pressblecksteknik. Denna metod att för
gylla används ytterst sällan idag, då man istället 
bladförgyller med ytterligt tunt bladguld som 
borstas fast, eller förgyller med elektrolys 
(brännförgyllning är numera förbjuden i Sve
rige). 

Sedan kom turen till ett mycket stort arbete 
som fordrar en oerhörd teknisk skicklighet: till
verkningen av guldtråden. R. O. hade mycket be
svär med att få denna som originalets. 24 karats 
guld är segt, men har ingen draghållfasthet. 
Han blandade därför i silver ner till ca 21—22 
karats guld. 
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Fig. 8. RalfOhlsson måste med lupp kontrollera att tråden blir fulldragen. Tråden syns här som en mörk båge 
bakom säckesjärnet, samt under skruvstycket. Det grova föremålet i säckesjärnet är en kil som han måste ha 
för att bända isär säckesjärnet. — RalfOhlsson must check with a loupe that the wire is perfectly drawn. The 
wire is here seen as a dark bow behind the drawing-iron, and in the foreground. The crude object in the 
drawing-iron is a wedge needed to force the iron apart. 

Först hällde R. O. guld i en gjutform av järn 
— det går lika bra i en av sten eller lera — så att 
en ca 4 mm tjock och 60 mm lång ten erhölls. 
Därefter valsade han denna ten till sin dubbla 
längd genom en (elektrisk) vals (fig. 3). Guldet 
blir därvid också hårdare. Sedan värmde han 
tråden så att den blev glödgad, dvs. till ca 
+ 800°C, varefter den kyldes av i svavelsyra och 

vatten. Svavelsyra, lätt värmd, användes också 
för att hålla guldet rent under tillverkningen av 
tråden. Om föroreningar finns kvar i den, kan 
den nämligen lätt gå av. 

Vilka syror som använts under bronsåldern 
är svårt att avgöra. Man nyttjade förmodligen 
olika slag. R. O. har t. ex. grävt ner glödgat guld 
i tjärnar. På en dag blir det avgyllt, dvs. "rent 
och blankt". 

Därefter filade R. O. den ena trådändan vass 
(fig. 4) för att tråden skulle kunna dras ner till 
en rund tråd med 1 mm diameter. Vanligt bivax 
ströks på tråden, som därefter drogs genom ett 

dragjärn. Han drog tråden mot sig med en drag
tång, vars ena skänkelände böjts till en krok för 
att man skall orka dra. Hålen i dragskivan är 
koniska, och smalnar av mot den som drar (fig. 
5 o. 6). När tråden blivit exakt 1 mm i diameter, 
kunde R. O. börja dra rätt profil med hjälp av 
ett s. k. säckesdragjärn, ett tvådelat profiljärn. 
Profilen hade dessförinnan filats ur negativt i 
järnet. Tråden måste i det här fallet dras ca 10 
gånger i samma profilspår (fig. 7 o. 8). 

Hågaspännets guldtråd hade ett närmast tre
kantigt tvärsnitt, med två konkava och en rak 
sida. Den var mycket jämn. Tråden måste därför 
ha dragits. 

R. O. var mycket imponerad över den sinn
rika lösningen på problemet att linda tråden för 
att komma runt en sfär, utan att behöva lägga 
tråden dubbel på insidan med sin kortare radie 
— eller få glapprum längs utsidans längre 
sträcka. Det hade på originalspännet lösts ge
nom att tråden getts den ovan omtalade trekan-
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Fig. 9. Trådens profil och 
släta baksida syns här tyd
ligt. — The profile and the 
flat reverse of the wire are 
clearly visible here. 

tiga profilen. De utskjutande hörnen hade lagts 
omlott längs ramens och bågens insidor, dikt an 
längs deras utsidor. 

Detta har tydligen varit en finess som ut
märkt Hågaspännet till skillnad från t. ex. det 
från Larkollen, vars guldtråd är flat, 0,1 mm 
bred och 0,3—0,4 mm tjock. Dess guldbleck är 
hela 0,3 mm tjockt, kanske inte bara för att man 
skulle slippa hamra ut det tunnare, utan också 
en nödvändighet för att stabilisera den mönst
rade ytan. Själva bronsspännet är nämligen i 
detta fall oornerat. 

Den färdiga guldtråden lindades så runt dels 
ramen, dels bågen (fig. 9; jfr fig. 2). Det finns ett 
smalt mellanrum mellan skivor och ramar 
utom på ett ställe på vardera, där på originalet 
skivorna troligen lotts fast vid ramen. Detta ut
fördes på repliken. Nålen förgylldes och sattes 
fast genom att dess utskjutande mittarm böjdes 
runt bågen, en snillrik konstruktion. 

Vid lödning under forntiden kan man ha an
vänt borax, ett salt. R. O. tror sig ha sett spår av 

borax på kanten av deglar från Hdgö. Det ser ut 
som sintring. Dessa borde analyseras för att 
man skall få visshet härom. 

R. O. räknar med att i runt tal 180 timmar 
åtgått för att göra repliken av Hågaspännet. 
Det är inte troligt att mindre tid behövdes för 
att tillverka originalspännet för 3 000 år sedan, 
snarare tvärtom. Tekniken och redskapen har i 
grunden inte förändrats mycket under denna 
långa tid. Men man frågar sig hur silversmeden 
eller -smederna då kunde klara sig utan en del 
av de hjälpmedel som nu står till buds, som 
kraftiga förstoringsglas och starka lampor. An
litade äldre mästare unga lärlingar för de ar
betsmoment som krävde mest synskärpa? Kun
de kanske vissa moment endast utföras vid 
starkt solsken? 

R. O. har under arbetets gång blivit alltmer 
imponerad av sin eller sina föregångares yrkes
skicklighet för 3000 år sedan. Vi har alla skäl att 
se upp till bronsålderns smeder! 
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After the theft of the famous Bronze Age brooch 
from Haga, Uppland, the Museum of National 
Antiquities asked the silversmith RalfOhlsson 
(R. O.) to make a replica with methods as simi
lar as possible to the ones used for the Bronze 
Age original. He had earlier studied the origi
nal closely, and once made a simple copy there-
of The work was priced at 25,000 SEK, but the 
real cost was much higher. 

R. O. started with a flat clay model, in order 
to make the bronze brooch (using a mixture 
with about 15% tin). He pressed the pattern in 
the day with punches and stamps, after which 
he bent the model. He then made a wax impres
sion, and so east a bronze brooch å cire perdue. 
The bronze then needed much fmishing. 

Most of the time was, however, spent on the 
superb gold work (R. O. used pure gold). First 
the sheet gold was hammared out to a thickness 

of 0.04 mm. (R. O. had earlier measured the 
original brooch.) The two spheres of sheet gold 
were glued onto the bronze. The chasing was 
repeated, and the gold surfaces polished. 

Then followed a major task, requiring enor
mous technical skill: the making of the gold 
wire. (R. O. now added silver, down to 21—22 
carat of gold.) He east a 4 mm thick rod, rolled 
it out to double its length, heated it to about 
+ 800°C and drew it to a wire, with round 

section, 1 mm thick. He then drew it into the 
special three-sided profile, an ingenious solu
tion, in order to cover a sphere. The parts of the 
brooch were then soldered in two places. Per
haps this was done with borax originally. 

R. O. needed about 180 hours to make the 
replica. 
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