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VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA SKÅL
NÅLARNA FRÅN BRONSÅLDERN ANVÄNTS? 

AV 

B I R G E R NERMAN 

F
rån slutet av bronsåldern förekomma, som bekant, på Got
land mycket stora bronsnålar med huvud i form av en unge
fär halvsfärisk skål. I ett fall når en sådan nål, fig. 1, ifrån 
Hultungs i Bunge socken, kolossala dimensioner. Den har 

en längd av 71,5 cm. och en skåldiameter av 11,3 cm. Detta är emel
lertid ett undantag. I regel uppgår dock längden till 25—35 cm. och 
skåldiametern till 3—5 cm.; en nål av sådana proportioner, ifrån 
okänd fyndort, avbildas i fig. 2. Även nålar av mindre dimensioner 
föreligga. Från Gotland äro bortåt 20 skålnålar kända, av vilka 
dock några fragmentariska. Jfr Hansson, Gotlands bronsålder 
( = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens hand
lingar 37:1, Stockholm 1927) sid. 46 ff., 133. 

Nålar på 25 cm. eller mera i längd ha knappast kunnat finna nå
gon användning för den personliga utrustningen. Men till vad bruk 
ha de tjänat? Detta har alltid förefallit svårförklarligt. Hansson a. a. 
sid. 46 finner det vara en »gåta», hur sådana stora nålar fungerat. 
»I religionens tjänst möjligen?», tillägger han. 

Tyvärr äro alla nålarna funna enstaka eller i sammanblandade 
fynd; icke ifråga om någon enda av dem lämna de fynduppgifter, 
som i enstaka fall föreligga, någon som helst ledning. 

Jag har emellertid gjort en observation å de större av dessa nå
lar, som kan vara av värde för besvarandet av frågan om nålarnas 
funktion. Det visar sig, att samtliga äro försedda med en svag böj
ning, en knyck, å skaftet. I regel sitter denna knyck ganska långt 
ned (fig. 1), någon gång ungefär vid mitten (fig. 2). Vid och på 
båda sidor om knycken ses mer eller mindre tydlig nötning. 

Denna knyck och tillhörande nötning måste förutsätta, att nålar
na varit fastsatta vid det ifrågavarande stället och varit utsatta 
för påfrestning; givetvis ha de intagit vertikal ställning. 

22 — Fornvännen 1939. 
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Fis. 1. Fig. 2. 

Fig. 1. Skålnål av brons. Hultungs, Hungc sn, Gotland. Längd 71,5 cm., skal-
diameter 11,3 cm. (Pilen visar »knycken».) Fig. 2. Skålnål av brons. Gotland 

utan närmare fynduppgifter. Längd 36 cm, skåldiameter 3,5 cm. 
Abb. 1. Schalennadel aus Bronze. Hultungs, Ksp. Dunge, Gotland. Länge 71,5 cm, Durchm. 
der Schale 11,3 cm. (Der Pfeil zeigt die Biegung des Stieles.) Abb. 2. Schalennadel aus 
Bronze. Gotland ohne nähere Fumlangabcn. Länge 36 cm, Durchm. der Schale 3,5 cm. 
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Fig. 1 a. 
Ovrc partiet av skälnålen fig. 1. 4/s. 

Abb. 1 a. Obcrcr Teil der Schalennadel Abb. 1. */•• 

I Eurasia septentrionalis antiqua XI, 1937, sid. 47 ff. med fig. 1 
har A. M. Tallgren efter S. R. Tsygankov i Martyanov Museums i 
Minusinsk årsbok IV, 1926, sid. 83 ff. publicerat ett märkligt bärbart 
altare av järnplattor, funnet under plöjning vid byn Listvyagova i 
distriktet Minusinsk. Det framgår tillräckligt av bilden, här åter-
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Fig. 3. 
Bärbart altare av järnplattor (antagligen blott övre delen), i hörnen samman
hållet av vcrtikalställda skålnållika »kandelabrar». Listvyagova, distr. Minusinsk, 

Sibirien. 1/15. 
Abb. 3. Tragbarer Altar aus Kisenplattcn (wahrscheinlich nur der obere Teil), an den 
Kcken von vertikalgestellten »Kandelabern» zusammengehalten. Listvyagova, Kr. Minus

insk, Sibirien. l/I5, 

given i fig. 3, hur altaret — antagligen är det blott övre delen av 
ett sådant — är konstruerat. I vårt sammanhang intresserar det 
oss, att det sammanhålles av fyra i hörnen i vertikal ställning an
bragta »kandelabrar», vilka äga en höjd av 32 cm. och en skålbredd 
av 12 cm. Detta altare föreligger icke i någon fyndkombination, 
som kunde lämna upplysning om dateringen. 

Visserligen avvika det sibiriska altarets »kandelabrar» i vissa 
avseenden ifrån de gotländska skålnålarna. Så ha de förras skålar 
utvikt rand med hängande bleck, och tenen är upptill tvågrenad. 
Men likheterna äro påtagliga: dimensionerna, skålen, tenens orne
rade parti en bit under överändan (vridning å de sibiriska exem
plaren, i allmänhet imiterad vridning å de gotländska). Det synes 
mig därför mycket rimligt, att ett samband föreligger mellan de 
gotländska skålnålarna och det sibiriska altarets »kandelabrar». Men 
även om så ej skulle vara fallet, ge oss enligt min mening de sist
nämnda uppslaget till bestämmandet av de gotländska stora skål
nålarnas funktion; dessa ha använts till kultbruk och ha varit fast-
satta i vertikal ställning. Vi få då en naturlig förklaring till den 
ovan omtalade knyck, som finnes å tenen, vanligen ganska långt 
ned, någon gång ungefär på mitten; det har varit påfrestningen, 
som åstadkommit denna knyck. 

De gotländska nålarna äro aldrig funna två eller flera tillsam
mans. De kunna alltså icke ha tillhört ett altare av liknande typ 
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Fig. 3 a. 
En av »kandelabrarna» till altaret fig. 3. Va-

Abb. 3 a. Einer der »Kandelaber» des Altars Abb. 3 . '/•• 

som det sibiriska. Naturligtvis är det omöjligt att säga, hur de varit 
anbragta. Allt vad vi kunna konstatera är alltså, att de varit fast-
gjorda i vertikal ställning. 

Man vill helst föreställa sig, att skålarna, när de använts, varit 
fyllda av någon helig olja eller smörjelse. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

BIRGER NERMAN: Wozu sind die grossen gotländischen Schalen-
nadeln aus der Bronzezeit benutzt worden? 
Es ist immer schwererklärlich orschicnen, wozu die aus dem Ende der 

Bronzezeit vorliegenden grossen gotländischen Schalonnadeln gedient ha
ben. Im allgemeinen sind sie zu gross, um oine Benutzung fiir die persön
liche Ausriistung gefunden haben zu können: beträgt doch die Längo 
gewöhnlich 25—35 cm und der Durchm. der Schale 3—5 cm (vgl. Fig. 
2), in einem Falle (Fig. 1) sind die beziiglichen Masse nicht weniger als 
71,5 cm bzw. 11,3 cm. 

Verfasser hat nun die Beobachtung gemacht, dass der Stiel der grossen 
Nadeln immer mit einer schwachen Biegung, gewöhnlich ziemlich weit 
unten (vgl. Fig. 1), zuweilen etwa an der Mitte (vgl. Fig. 2), versehen 
ist, sowie dass die Stiele an der Biegung und um sie herum abgcnutzt 
worden sind. Dies zeigt, dass die Nadeln an der fraglichen Stelle befestigt 
und oinom Druck ausgesetzt gewesen sind; natiirlich haben sie eine ver-
tikale Stellung eingenommen. 

Verfasser weist auf einen bei Listvyagova, Kr. Minusinsk, Sibirien, 
gefundenen, aus Eisenplatten bostehenden tragbaren Altar (wahrschein
lich nur den oberen Teil) hin, an dessen vier Ecken vortikalgestollte »Kan
delaber», die unseren gotländischen Schalennadeln stark ähneln, ange
bracht worden sind (Fig. 3). Es erscheint plausibel, anzunohmon, dass 
irgendein Zusammenhang zwischen den gotländischen Schalennadeln und 
den »Kandelabern» des sibirischen Altars, der jedoch nicht datiort wordon 
känn, vorliogt, aber auch wenn dies nicht der Fall wäre, zeigt doch 
der sibirische Altar, dass auch die gotländischen Nadeln irgendeinem 
kultischen Zweck gedient haben und in vertikaler Stellung befestigt ge
wesen sind. Da die gotländischen Nadeln immer allein gefunden worden 
sind, können sie jedoch nicht einem Altar von ähnlichcm Typus wie der 
sibirische angchört haben, und tiborhaupt känn nicht näher bostiinint 
worden, wie sie angebracht worden sind. 

Man möchte sich am liebston vorstellon, dass die Nadeln, wenn sie be
nutzt wurden, mit irgendeinem heiligen Öl odcr irgondoiner heiligen Salbe 
gefiillt gewesen sind. 


