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Medelhavsbrons i Närke
Hasslefyndet kastar ljus över kontaktvägar, metallanvändning 
och offerskick under bronsålderns slutskede

Genom de tusentals bronsföremål från 
bronsåldern som har påträffats i Sverige kan 
vi se spår efter bronsåldersmänniskornas 
kontaktnät. I Sverige brukar bronsåldern 
räknas som perioden mellan 1700 och 
500 f.Kr. Under denna tid verkar man inte 
ha utvunnit koppar lokalt i Sverige, så för 
att få tillgång till den eftertraktade bron-
sen skaffade man sig koppar och tenn från 
andra områden. Analyser av metallerna i 
bronsföremål som har påträffats på olika 
platser i Sverige tyder på att Skandinavien 
var en del av ett vidsträckt utbytesnätverk i 
Europa vid denna tid. Kopparen som finns 
i de undersökta föremålen har visat sig ha 
sitt ursprung i olika delar av västra, centrala 
och södra Europa.

De allra flesta bronsföremål som har 
hittats i Sverige har gjutits i Skandinavien, 
men det förekommer också fynd av före-
mål med ursprung från avlägsna platser. 
Ett speciellt urval av bronsföremål från 
bland annat Medelhavsvärlden, Central-
europa och Östeuropa har, via olika vägar 
och av olika orsaker, hamnat i Skandina-
vien. Ett sådant speciellt fynd från slutet 
av bronsåldern är Hasslefyndet, även kallat 
Hassleskatten eller Hassledepån, som upp-
täcktes av en slump i början av 1900-talet i 
Hassle i Glanshammars socken i Närke.  

   Hassleskatten består av ett 20-tal presti-
geföremål av metall (två bronssvärd och en 
svärdsknapp, två bronskärl samt 12 runda 
bronsplattor med järnbeslag och två hakar 
av brons) som under slutet av bronsåldern 
(ca 600–500 f.Kr.) lagts ned inuti en stor 
bronskittel som sedan troligen sänktes ner 
i vattnet. Detta sätt att deponera brons-
föremål i vatten eller våtmarker förekom 
på många platser i Skandinavien under 
perioden. Fyndet är en av många kända 
våtmarksdepåer från slutet av bronsåldern 
som har påträffats i gamla mossar, vatten-
drag och sjöar. Vid upptäckten var Äversta-
ån, som Hasslefyndet påträffades invid, 
en utdikad bäckfåra, men under slutet av 
bronsåldern såg landskapet annorlunda ut 
och vattendraget var då betydligt bredare.

Det som gör Hassleskatten så unik är 
att flera av föremålen är ovanliga i Skandi-
navien och har sitt ursprung långt utanför 
Skandinavien. Den stora kitteln, de två 
kärlen liksom de två svärden är ”exotiska 
föremål”, med ursprung i Medelhavsvärl-
den eller östra Alpområdet. De 12 brons-
plattorna med järndetaljer saknar däremot 
tydliga paralleller. Det har länge ansetts 
att även dessa är importföremål med ur-
sprung från samma område som svärden, 
men även andra tolkningar finns. Utifrån 
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Föremålen i Hasslefyndet. Foto: Historiska museet.
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plattornas nordiska formspråk har det före-
slagits att dessa skulle kunna vara lokalt 
tillverkade och därmed vara ett exempel 
på, för området, tidigt järnhantverk. 

Hasslefyndet har, tillsammans med an-
dra fynd av ”främmande” föremål, lyfts 
fram som viktigt för förståelsen av brons-
åldern i Mälardalen under slutet av brons-
åldern. Ofta har just slutet av bronsåldern 
betraktats som något av en glansperiod i 
området, med långväga kontakter som 
sträcker sig både söderut och österut. I 
denna berättelse har fynd som Hassleskat-
ten spelat en stor roll. 

Hasslefyndet upptäcks

Det var i början av maj 1936 som lant-
brukaren Axel Nilsson i Hassle, utanför 
Örebro, påträffade det mycket speciella 
fornfyndet. Han brände gammalt gräs på 
sina marker när han upptäckte något som 
han först uppfattade som en bilring vid en 
brant slänt mot Äverstaån, men som snart 
skulle visa sig vara något helt annat. Vid 
närmare granskning kunde han se att fö-
remålet var en stor kittel av brons. Eftersom 
Axel Nilsson insåg att det troligen rörde 
sig om ett fornfynd lät han bronskitteln 
ligga kvar i marken och kontaktade lands-
antikvarien i Örebro. 

Tre dagar senare undersöktes fyndplat-
sen av bland annat landsantikvarien Bertil 
Waldén och antikvarien Karl-Alfred Gus-
tawsson från Riksantikvarieämbetet. Kit-
teln, som låg omkring 7 decimeter under 
markytan, var fylld med jord. När den 
upptäcktes låg ett bronssvärd löst på jord-
fyllningen, och detta tillvaratogs av Axel 
Nilsson. Spetsen av ett annat svärd stack 
upp ur kittelns fyllning och man kunde 
även ana de två räfflade bronskärlen och 
en bronsplatta. Marken runt kitteln hade 

brukats under en längre tid, och kitteln 
var skadad efter anläggandet av ett täck-
dike som hade utförts några år tidigare. 
Den stora bronskitteln hade troligen va-
rit synlig i slänten åren före upptäckten. 
Redan tidigare samma år hade två pojkar 
skymtat kitteln, men inte förstått vad de 
såg. Om inte Axel Nilsson uppmärksam-
mat den hade kitteln med stor sannolik-
het snart glidit ned i ån. 

ett mycket speciellt fynd

Snabbt stod det klart att det Nilsson hade 
stött på i åkanten var ett mycket speciellt 
fynd med flera föremål från geografiskt 
avlägsna områden. Det kanske märkli-
gaste fyndet i Hassledepån var den stora 
bronskitteln som de andra föremålen var 
placerade i. Den enorma kitteln är 34 
centimeter hög och har en diameter på 
hela 64 centimeter. Kitteln är väl använd. 
Redan när den lades i vattnet var den ska-
dad, och på sju ställen hade den blivit la-
gad med pånitade bronsbitar. Kitteln hade 
dessutom förlorat de fyra beslag som suttit 
runt mynningen. På kitteln fanns nithål 
och avtryck som visade tydliga spår efter 
var beslagen varit fästade. Hur beslagen 
hade sett ut är svårt att veta idag, men 
utifrån de bevarade avtrycken och nithå-
len ser det ut som om det har varit två 
olika sorters beslag. Efter fynd av liknande 
kittlar i Medelhavsvärlden kan man få en 
uppfattning om hur beslagen troligen har 
varit utformade. Spåren av runda avtryck 
och nithål har tolkats som beslag i form av 
”halsar” som har grip- eller lejonhuvuden. 
Man känner till liknande kittlar från Ita-
lien och Grekland med denna utformning 
och dessutom har ett stort antal beslag 
med grip- och lejonhuvuden påträffats i 
Medelhavsområdet. De andra två besla-
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gen har troligen utgjorts av någon form 
av bärringar. Var kitteln i Hassle har sitt 
ursprung har varit mycket omdiskuterat, 
men det har föreslagits att den kommer 
från det grekiska kulturområdet.

De två bronskärlen har sannolikt även 
de kopplingar till Medelhavsvärlden. De 
båda kärlen är inte helt identiska utan har 
lite olika utformning. De är av en typ av 
hinkliknande kärl som brukar anses vara 
etruskiska och går under benämningen 
ciste a cordoni. Denna typ av kärl förekom-
mer i fynd från såväl Syd- som Mellaneuro-
pa. Var de två bronskärlen som påträffats 
i Hassle är tillverkade har varit svårt att 
avgöra. De har tydliga kopplingar till kärl 
tillverkade i det etruskiska området, men 
det har även föreslagits att de är tillverka-

de lite längre norrut, i Hallstattområdet. 
Även de två svärden (som vanligen 

brukar benämnas Hallstatt-svärd) är för-
modligen införda till Skandinavien från 
en annan del av Europa. Ett fåtal liknande 
svärd har påträffats på olika platser i Sve-
rige. Det är intressant att de två svärden 
var böjda för att få plats i kitteln. Att böja 
svärden har också gjort dem obrukbara 
som vapen. Om detta haft en betydelse 
utöver att praktiskt underlätta depone-
ringen i kitteln vet vi inte. Böjda svärd ser 
man i offer och gravar under senare pe-
rioder av den skandinaviska förhistorien, 
men under bronsåldern är det mindre 
vanligt. Föremålen som valts ut för att 
offras har hanterats på ett mycket speciellt 
och medvetet sätt. Hur föremålen kombi-

Fotografi från de arkeologiska undersökningarna vid Hassle. Foto: OLM-95.400.2248-1. Bertil Waldén/Örebro 
läns museum. 
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nerades och placerades i kitteln var förmod-
ligen betydelsefullt. Genom att studera hur 
föremålen har hamnat i Närke, var och hur 
de använts och på vilket sätt de slutligen 
deponerades tillsammans, kan man öka in-
sikten i bronsernas och offrens betydelse för 
dåtidens människor.

Bronsplattorna som låg i kitteln saknar 
tydliga arkeologiska paralleller. Ursprung-
ligen var plattorna förmodligen fästa på 
något organiskt material, men vid tiden då 
de lades ned i kitteln har de varit lösa. En 
tolkning av föremålen är att de varit en del 
av en hästutrustning som kanske var avsedd 
för processioner med häst och vagn. Häst-
utrustning – som ofta innehåller iögonfal-
lande bronsprydnader och rasselbleck – har 
hittats i andra depåer från denna tid. En 
intressant sak med bronsplattorna är att 
de har mittbucklor av järn och en pånitad 
järnkant. Detta vid en tid då bruket av järn 
fortfarande var begränsat i Sverige. Därför 
uppstår frågan om även plattorna har sitt 
ursprung i Medelhavsvärlden eller Central-
europa, eller om de ändå skulle kunna vara 
lokalt tillverkade. Den avsiktliga och deko-
rativa kombinationen av järn och brons på 
plattorna är ovanlig. Den är ett av få tidiga 
exempel på att järnet började få en ny och 
synligare roll i förhållande till bronset vid 
denna tid.

Bygdens rikedom ocH långväga 
kontakter

Det arkeologiska materialet från övergången 
mellan bronsåldern och den äldre järnål-
dern tyder på flera förändringar i samhället 
runt år 500 f.Kr. Framför allt syns tradi-
tionsbrott i kulten och i användningen av 
metall. Förändringarna i samhället ansågs 
tidigare bero på järnets överlägsna roll som 
nyttometall jämfört med bronsens. Bruket 

av järn ansågs av forskarna som nyckeln till 
ökad produktivitet, vilket i sin tur ansågs ha 
lett till samhällelig utveckling. Senare forsk-
ning har visat att järn användes och fram-
ställdes lokalt redan under yngre bronsålder. 
Järn spelade länge en biroll i förhållande till 
brons, och det kan därmed inte i sig för-
klara varför så genomgripande förändringar 
skedde i samhällets tro och traditioner. Skif-
tet från järn till brons verkar istället handla 
om förändringar i ideologi, kosmologi och 
kult – vad som uttrycktes och gjordes med 
metallerna – snarare än om effekterna av 
en ny redskapsmetall eller en förändrad 
försörjningsekonomi. 

Genom Hasslefyndets sammansättning 
och kontext har vi möjlighet att studera atti-
tyder kring offerskick och metallanvändning 
under övergången från en bronsekonomi till 
en järnekonomi. Fyndet är ett bra exempel 
på den sista, pampiga delen av bronsålderns 
äldre offertradition. Samtidigt är det också 
en del av den våtmarkskult (med till exem-
pel hästutrustning) som i förändrad form 
fortsatte in i äldre järnålder. Den befinner 
sig i skärningspunkten mellan brons och 
järn, mellan två olika offertraditioner och 
samhällen med olika kulturkontakter. 

Hasslefyndet har även länge betraktats 
som ett uttryck för bygdens rikedom, och 
som ett bevis för långväga handelsvägar 
mellan Skandinavien och Medelhavsom-
rådet. Hassleskatten väcker därför många 
intressanta frågor om samhället vid Hjäl-
maren som skaffat och använt dessa fö-
remål: Varför har dessa föremål hamnat 
på en sådan till synes avlägsen plats som 
Hassle i Närke? Var har föremålen i Hass-
ledepån sitt ursprung och på vilka vägar 
har de kommit till Närke? Har föremålen 
kommit genom Europa tillsammans eller 
har de kommit till området på olika vä-
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gar? De ovanliga och långväga föremålen 
aktualiserar också frågan om utbyten och 
kontakter, och är särskilt intressanta i för-
hållande till hur de skandinaviska brons-
ålderssamhällenas kontaktvägar föränd-
rades under bronsålderns slutskede. De 
senaste åren har det publicerats mycket ny 
forskning om den skandinaviska brons-
ålderns kontaktvägar och utbytesnätverk. 
Dessutom finns idag en livlig europeisk 
forskning som berikat vår förståelse för 
bronsens roller och utvecklingen och or-
ganisationen av brons- och järnteknologi. 
Slutligen har det utvecklats en rad nya teo-
retiska perspektiv rörande innovation och 
orsakerna bakom teknologisk förändring. 
Dessa kan tillsammans med förnyade och 
detaljerade studier av Hassledepåns hem-
ligheter bidra till ny kunskap om ett sam-
hälle i brytningstid.

I projektet ”Medelhavsbrons och När-
kejärn” (finansierat av Berit Wallenbergs 
Stiftelse) samt “Hasslefyndet i ny belys-
ning” (finansierat av Allan Wetterholms 
Stiftelse) kommer vi de närmaste åren 
med Hasslefyndet som prisma arbeta med 
frågor om kontakter och kosmologier 
under övergången mellan bronsålder och 
järnålder.
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