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En miniatyrvagn från Järfälla 
– solvagn eller saltkar? 

2003 överlämnade Birgitta Kruse en liten minia-
tyrvagn av brons till Historiska museet i Stock-
holm, tillsammans med några andra föremål. Vag-
nen hade hittats vid plöjning på gården Sandviks 
ägor i Järfälla i Uppland och tagits till vara av 
dåvarande kabinettskammarherre P.M. af Ugglas 
år 1915. Föremålet, som är tillverkat av en kop-
parlegering, kan ursprungligen ha legat i en liten 
läder- eller tygpåse; spår av organiskt material 
fanns kvar på några delar. Vid ankomsten till mu-
seet registrerades den och daterades preliminärt 
till bronsåldern (SHM 34047B, FID 263920). Vid 
första anblicken påminner vagnen om de rituella 
bronsvagnar, så kallade kittelvagnar, som finns i 
Europa under första årtusendet före Kristus. Den 
har också föreslagits vara en solvagn från brons-
åldern (Victor 2007, s.163. ff). Efter närmare 
studier och analys av vagnen vill vi nu föra fram 
en alternativ tolkning för dess användning och 
datering. 

Vagnens konstruktion 
Miniatyrvagnen har varit trehjulig, med ett hjul 
fram och två bak (fig. 1–2). Huvuddelen består av 
en kaross med en korgliknande, oval ram. Fram 

Fig. 1–2. Miniatyrvagn från Sandvik i Järfälla, Upp-
land. Största längd 73 mm, bredd 50 mm. Foto Ola 
Myrin och rekonstruktionsteckning av Cecilia 
Bonnevier, Statens Historiska Museer. �—Miniature 
carriage from Sandvik in Järfälla. 
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och bak sitter bandformade tenar med upprul-
lade ändar. Tenarna är något tillvridna i förhål-
lande till sin ursprungliga form. Deras funktion 
har troligen varit att som hållare stötta en liten 
lös skål eller behållare som kan ha legat i ramen. 
Endast undersidan av vagnsramen är dekorerad, 
bäst synlig från sidan, snett underifrån. Dekora-
tionen består av ett gjutet, snedställt rutmönster 
av något grov karaktär (fig. 3). Rutorna är skraf-
ferade i gjutningen, ett drag som är mycket ovan-
ligt under bronsåldern. 

På ramen sitter fastlödda upphängningsan-
ordningar till hjul och hjulaxel, där fram endast 
för ett hjul, och där har ett fäste lossnat. I den 
bakre delen finns ett rörformat hjulhus genom 
vilket en axel löper avsedd för ett hjul på vardera 
sidan. Eftersom båda navkapslarna är fastgjutna 
mot axeln måste denna ha varit delad inne i 
blecket. En sådan löstagbar konstruktion är nöd-
vändig för att man ska kunna dra ut en axel och 
trä på hjulet. Endast två av de ursprungliga tre 
hjulen är bevarade, de hittades lösa med vagnen. 
Det ena har åtta ekrar och det andra fyra. Det 
senare har, utifrån diametern i hjulens nav, suttit 
på bakaxeln och det med åtta ekrar fram. Vag-
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Fig. 3. Detalj av gjuten ornamentik på 
undersidan av vagnsramen. Fotografi 
Ola Myrin, Statens historiska museer. 
—Cast decoration under the carriage. 

nens största längd är 73 mm och dess bredd 50 
mm. Höjden är 42 mm. Hjulens diameter är 19
respektive 17 mm. Ett av hjulen har beläggning
av vitmetall. Möjligen rör det sig om rester av
försilvring. I övrigt är föremålet starkt korroderat.

Kittelvagnar och andra kultvagnar 
Vid registreringen av fyndet ansågs miniatyr-
vagnen alltså ha vissa likheter med små vagns-
modeller av typen kittelvagnar, ty. Kettelwagen. 
Dessa kan delas in i undergrupper. Den i detta 
sammanhang intressanta gruppen är av brons 
med underreden på fyra hjul som burit upp större 
skålar. De flesta dateras till perioden ca 1300– 
500 f.Kr. (Pare 1992, s. 177 ff; Éluère 1999, s. 134, 
katalognr. 175–177; Vosteen 1999, s. 81 och tabell 
25; Endlich & Ermerik 2004, Abb. 101; Varberg 
2005, s. 75 ff; Schmidt 2007, s. 48 ff). Vagnarna 
tillhör urnefält- och hallstattidens symbolvärld, 
ofta med avbildningar av hjul och simfåglar. På 
kontinenten hittas de vanligen i rika brandgra-
var, där kitteln använts som benbehållare. En av 
de mest kända vagnarna kommer från Strettweg 
i Österrike, en annan från en storhög vid Skalle-
rup på Själland (Egg & Stawinoga 1996; Jensen 
1984). 

I Ystad (Hedeskoga socken, SHM 2791) har 
ett underrede till en vagn påträffats med en dekor 
av stiliserade fåglar som är typisk för den yngre 
bronsåldern. Fyndet är närmast identiskt med en 
motsvarande del av en komplett kittelvagn från 
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Peckatel i Mecklenburg-Vorpommern. Denna har 
en stor bronsskål fastmonterad på en cylindrisk 
fot, och graven den tillhör är daterad till per. III 
(1500–1330 f.Kr.; Schmidt 2001, s. 106 ff). Båda 
dessa vagnar är avsevärt större än den från Järfäl-
la (fig. 4). 

Mindre närliggande paralleller till Sandviks-
vagnen finns hos urnefältkulturen i form av mind-
re axelstångsvagnar (ty. Deichselwagen). Dessa har 
tre hjul som sitter i bredd på en och samma axel 
och bär oftast en rik utsmyckning av fåglar (Kos-
sack 1954, s. 52 f, Taf. 4; Pare 1992, s. 181 ff; Vos-
teen 1999, Taf. CXXXII, CXXV–CXXVII). 

Jämförelse och analys  
Sandviksvagnen är mycket mindre än kittelvag-
narna, en fjärdedel eller mindre av längden på 
vagnarna från Skåne, Danmark och Nordtysk-
land. Konstruktionen skiljer sig också åt genom 
att den har tre hjul i stället för fyra, vilket är fal-
let på alla hittills kända kittelvagnar (jfr dock 
Boškovi�1959, fig.1). Inte heller har några små 
metallkärl påträffats som skulle kunna passa i 
Sandviksvagnens kaross. Dekoren är grovt gju-
ten och inte driven, ett sällsynt drag för tiden. 
Även fågelsymboliken saknas. Tekniskt är vagns-
korgens delar sammansatta genom lödning, en 
metod som nästan inte förekommer alls under 
bronsåldern (jfr Oldeberg 1943, s. 214 ff). Då satte 
man i stället samman delarna av ett komplicerat 
föremål med nitar eller tappar. Det gäller även 
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Fig. 4. En storleksjämförelse: miniatyren från Sandvik i Järfälla mellan hjulen på vagnsmodellen från Ystad 
(SHM 2791). Denna mäter 280 mm i längd, 300 mm i bredd och ca 170 mm i höjd. Foto Ola Myrin, Statens his-
toriska museer. �—A size comparison: the carriage from Sandvik between the wheels of a Bronze Age carriage 
from Ystad. 

kittelvagnarna. Som helhet har Sandviksvagnen 
dessutom ranka dimensioner och hjulen har en 
utformning som är skiljer sig från bronsålderns. 

Anders G. Nord, f.d. Riksantikvarieämbetet, 
har välvilligt låtit göra analyser av flera vagnsde-
lar med SEM/EDX (LEO 1445VP) för att ta reda 
på deras metallsammansättning. Metoden är icke-
förstörande. Notera att analysen gäller ytskiktet 
där proportionerna mellan de ingående metaller-
na kan ha förändrats genom nedbrytningspro-
cesser. De uppmätta värdenas olika oxiderings-
faser har räknats om till hela metallfaser. Fyra 
analyser har gjorts på delar av själva karossen. De 
visar att den består av ca 78–92% koppar med 
7–21% zink samt mindre förekomst av järn och 
bly. Vagnen är således inte gjord i brons utan i 
mässing, närmast en så kallad pinsbackmässing. 
Sådana legeringar är mycket sällsynta under brons-
åldern men förekommer från den romerska järn-
åldern och framåt (jfr Oldeberg 1942, s.146, 204). 

Hjulen har en annan sammansättning. Det 
fyrekrade hjulets legering innehåller hela 43% 
zink och därmed en mycket lägre andel koppar än 
vad som är vanligt under bronsåldern. Legering-
en är ett sent drag och pekar mot efterreforma-
torisk tid. Det mindre, åttaekrade hjulet visade 
sig redan vid en okulär besiktning var av någon 

typ av vitmetall. Två analyser visade att det är 
tillverkat av bly med mindre andel antimon och 
koppar. Bly förekommer i bronsålderskontexter 
men är ytterst sällsynt (Oldeberg 1942, s. 80; 
Eriksson & Grandin 2008, s. 332 ff; Johannsen 
2016). 

Sammantaget tyder allting – legeringarna, vag-
nens storlek och klena dimensioner, konstruk-
tionen med lödning, den gjutna dekoren, upp-
gifterna om bevarade rester av tyg eller läder – att 
den tillhör ett betydligt senare historiskt skede 
än bronsåldern, förslagsvis det efterreformato-
riska. Dekoren och de spiralvridna tenarna eller 
hållarna har antikiserande drag som snarast pas-
sar in i empiren. En möjlighet är att hjulen med 
sina avvikande metallsammansättningar inte har 
tillhört vagnen, men sannolikheten för det är 
liten. 

Sandviks gård och  1800-talets bordskultur 
Sandviks gård, som troligen bebyggdes först un-
der 1770-talet, tillhör 1800- och det tidiga 1900-
talets högrestånds- och borgarmiljöer med ett 
antal olika ägare, bland andra Louis de Geer d.y., 
Sveriges statsminister 1920–21 (www.jarfalla.se/ 
kultur-idrott-och-fritid/kultur-och-nojen/kul-
turmiljoer/sandviks-gard.html). Bland dessa fanns 
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https://Sverigesstatsminister1920�21(www.jarfalla.se
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också en historieintresserad ägare som lämnade 
efter sig en runsten med inskriptionen »August 
Fries Sandvik» i runor. P.M. af Ugglas som till-
varatog miniatyrvagnen använde Sandvik som 
sommarnöje för familjen mellan åren 1905 och 
1923. Gården var således en miljö där man an-
vände påkostade bordsuppsättningar vid målti-
derna. I dem kan bordsvagnar av silver eller kop-
parlegeringar ha förekommit. 

Gårdens läge intill Mälaren och i närheten av 
Stockholm innebär att man också får räkna med 
en liten möjlighet att vagnen blivit sekundärt 
deponerad i åkern med fyllnadsmassor från an-
nat håll. I närheten av Sandvik låg avfallsanlägg-
ningen Riddersvik som gödslade handelsträd-
gårdar och trädgårdsbruk i området. Placering av 
miniatyrvagnen i sen tid påverkas emellertid inte 
av en sådan eventuell fyndomständighet. Och 
troligast är väl ändå att vagnen en gång, förslags-
vis i mitten av 1800-talet, har prytt matsalsbor-
det i salongen på Sandvik. 

Under 1800-talet användes olika typer av 
miniatyrvagnar i varierande storlekar och utför-
anden, ibland som bärare av dryckesflaskor och i 
mindre storlekar för kryddor och salt. Exempel 
kan hämtas från såväl Sverige som Frankrike, 
Tyskland och England. Där var vagnar för dryckes-
flaskor särskilt populära på 1820-talet. George 
IV av Storbritannien uppskattade särskilt det nya 
sättet att bjuda sina gäster på dryck runt bordet. 
Vagnar för salt och kryddor bestod av ett vagns-
underrede med en lös skål ovanpå. Den var oftast 
av glas eller metall. De vagnar vi har hittat från pe-
rioden 1800–1950 är oftast av silver eller nysilver. 
Det finns inte många i svenska museisamlingar, 
men de är vanliga hos europeiska auktionshus 
(webblänkar nedan). Flera av dessa saltvagnar är 
mycket snarlika, om än inte identiska med, Sand-
viksvagnen. Ofta är de också trehjuliga. 

Sammanfattningsvis menar vi, utifrån ovan 
gjorda iakttagelser, att miniatyrvagnen från Sand-
vik snarare ska ses som del av en taffeluppsätt-
ning från nyare tid än ett föremål från brons-
åldern. 
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